
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної державної 
адміністрації

                            М. ШОШИН

                                                                                                 «_____»_______________2019 рік

План основних заходів,
які проводитимуться Чугуївською районною державною адміністрацією

у лютому 2019 року

Назва заходу Місце проведення
Час

проведе
ння

Відповідальний

1 2 3 4
Щодня (крім І, ІІ, ІІІ понеділків)

Нарада з першим заступником голови, 
заступниками голови, керівником 
апарату райдержадміністрації

Кабінет голови 
райдержадміністрація

08.00 Проводить
М. Шошин – голова
райдержадміністрації

1 лютого
Особистий прийом громадян        
керівником апарату 
райдержадміністрації В. Герман

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

2 лютого - вихідний день
Відкриті районні змагання з лижних 
перегонів, присвячені пам’яті воїна-
інтернаціоналіста О. Михайлова

с. Кам’яна Яруга Протя
гом 
дня

І. Рябініна – начальник 
відділу 
у справах молоді 
та спорту 
райдержадміністрації

3 лютого - вихідний день
4 лютого

Нарада першого заступника голови 
райдержадміністрації Г. Танкова 
з керівниками підприємств житлово-
комунального господарства

Кабінет першого заступника
голови 
райдержадміністрації

07.30 Проводить
Г. Танков – перший 
заступник голови 
райдержадміністрації

Оперативна робоча нарада з 
заступниками голови, керівником 
апарату райдержадміністрації, 
керівниками структурних підрозділів 
райдержадміністрації, служб району

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

09.00 Проводить
М. Шошин – голова
райдержадміністрації

Виїзд до господарств АФ «Зоря» ТОВ, 
АФ «Ясіон» ТОВ, АФ «Зарожне» ТОВ,
ПСП «Зарожнянське», ПП «ТРИ Агро 
2007» з питання стану посівів озимих 
культур

с. Велика Бабка
с. Осиковий Гай
с. Зарожне
с. Кам’яна Яруга

10.00 В. Гулай – заступник 
начальника управління, 
начальник відділу 
організації
виробництва, переробки
сільськогосподарської 
продукції управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації



1
2

3 4

Заходи з нагоди визволення                   
сіл Базаліївка, Гракове, Іванівка,           
Коробочкине, Леб’яже,                         
Юрченкове та смт Чкаловське 
від фашистських загарбників

смт Чкаловське 
с. Базаліївка
с. Гракове
с. Іванівка 
с. Коробочкине
с. Леб’яже
с. Юрченкове

11.00 В. Волоцкова – 
заступник голови 
райдержадміністрації
В. Герман – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

5 лютого
Заходи з нагоди визволення                   
сіл Волохів Яр та Мосьпанове 
від фашистських загарбників

с. Волохів Яр
с. Мосьпанове

09.00 В. Волоцкова – 
заступник голови 
райдержадміністрації
В. Герман – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

Нарада з керівниками соціальних 
установ району

Кабінет заступника голови
райдержадміністрації

09.00 Проводить
В. Волоцкова – 
заступник голови 
райдержадміністрації

Робоча поїздка заступника голови 
райдержадміністрації В. Волоцкової 
до Введенської селищної ради:
зустріч з депутатами селищної ради 
та активом с. Тернова
Виїзний прийом громадян

с. Тернова 10.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Особистий прийом громадян 
заступником голови 
райдержадміністрації Г. Олексієвець

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

6 лютого
Участь у засіданні Чугуївського 
міського суду щодо позбавлення 
батьківських прав батьків, які не 
виконують батьківські обов`язки

Чугуївський міський суд 11.00 О. Альхімович – 
начальник служби 
у справах дітей 
райдержадміністрації

Районні змагання з шахів на призи 
клубу «Біла тура» серед учнів закладів 
освіти району

Чугуївський районний 
Центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді

10.00 Т. Бєлєвцова – 
начальник відділу 
освіти 
райдержадміністрації

Особистий прийом громадян 
першим заступником голови 
райдержадміністрації Г. Танковим

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату   
райдержадміністрації

7 лютого
Засідання координаційного комітету 
сприяння зайнятості населення 
(голова комітету – заступник голови 
райдержадміністрації В. Волоцкова)

Кабінет  заступника голови 
райдержадміністрації

09.00 О. Лисянський – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Засідання районної тристоронньої 
соціально-економічної ради (голова 
ради – заступник голови 
райдержадміністрації В. Волоцкова)

Кабінет  заступника голови 
райдержадміністрації

10.00 О. Лисянський – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації
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Особистий прийом громадян 
головою райдержадміністрації 
М. Шошиним

Зала засідань 
райдержадміністрації,
2-й поверх

12.00 В. Герман – керівник 
апарату 
райдержадміністрації

Навчання працівників 
райдержадміністрації

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

14.00 Л. Кіянська – 
заступник керівника 
апарату-начальник 
організаційного відділу 
апарату 
райдержадміністрації

Семінар для керівників служб
діловодства та архівних підрозділів 
юридичних осіб-джерел формування 
Національного архівного фонду, 
що перебувають у зоні 
комплектування архівного 
відділу райдержадміністрації 

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

Час уточ
нює
ться

О. Савінова – 
начальник архівного 
відділу 
райдержадміністрації

8 лютого 
Проведення просвітницько-
інформаційного заходу з дітьми та 
молоддю, які перебувають у конфлікті
з законом

Чугуївський районний центр
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

12.00 І. Рябініна – 
директор Чугуївського 
районного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

9 лютого - вихідний день
Відкритий турнір з волейболу, присвя-
чений пам’яті воїна-інтернаціоналіста
В. Луговського

смт Малинівка 10.00 І. Рябініна – начальник 
відділу 
у справах молоді 
та спорту 
райдержадміністрації

10 лютого - вихідний день
Заходи з нагоди визволення                  
смт Малинівка та с. Стара Гнилиця     
від фашистських загарбників 

смт Малинівка
с. Стара Гнилиця

10.00 В. Волоцкова – 
заступник голови 
райдержадміністрації
В. Герман – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

11 лютого
Нарада першого заступника голови
райдержадміністрації Г. Танкова     
з керівниками дорожньо-
експлуатаційних та будівельних 
організацій району

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

07.30 Проводить
Г. Танков – перший 
заступник голови
райдержадміністрації

Розширена нарада з заступниками 
голови, керівником апарату, 
керівниками структурних підрозділів 
райдержадміністрації, служб району, 
сільськими, селищними головами за 
участю керівників підприємств, 
установ, організацій

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

09.00 Проводить
М. Шошин – голова 
райдержадміністрації
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Засідання комісії з підрахунку стажу 
державної служби працівників 
районної державної адміністрації
(голова комісії – начальник відділу 
управління персоналом апарату 
райдержадміністрації Т. Прядка)

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

10.00 Т. Прядка – начальник 
відділу управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

12 лютого
Робоча поїздка заступника голови 
райдержадміністрації Г. Олексієвець 
до Волохово-Ярської сільської ради:
зустріч з депутатами сільської ради 
та активом села.
Виїзний прийом громадян

с. Волохів Яр 10.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Виїзд до господарств С(Ф)Г «Нива», 
С(Ф)Г «Мрія», ТОВ «АФ «РЄПІНА», 
ПрАТ «Чугуївський агротехсервіс» з 
питання стану посівів озимих культур

с. Волохів Яр
с. Гракове
с. Коробочкине

10.00 В. Гулай – заступник 
начальника управління,
начальник відділу 
організації
виробництва, 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації

Особистий прийом громадян 
заступником голови 
райдержадміністрації 
В. Волоцковою

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

13 лютого
Виїзд комісії з проведення перевірки 
здійснення делегованих повноважень 
органів виконавчої влади 
виконкомом Введенської селищної 
ради

с. Тернова 08.00 Л. Кіянська – 
заступник керівника 
апарату-начальник 
організаційного 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Робоча поїздка першого заступника 
голови райдержадміністрації 
Г. Танкова до Кочетоцької селищної 
ради: зустріч з депутатами селищної 
ради та активом селища.
Виїзний прийом громадян

смт Кочеток 10.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

Забезпечення надання районною 
державною адміністрацією 
безоплатної первинної правової 
допомоги населенню з питань, що 
належать до її компетенції за всіма 
видами правових послуг визначених 
Законом України «Про безоплатну 
правову допомогу» 

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

14.00 І. Скупченко – 
начальник юридичного 
відділу апарату 
райдержадміністрації
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14 лютого
Семінар-нарада з сільськими, 
селищними головами та секретарями 
місцевих рад

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

09.00 Л. Кіянська – 
заступник керівника 
апарату-начальник 
організаційного відділу
апарату 
райдержадміністрації

Робоча поїздка голови 
райдержадміністрації М. Шошина 
до Введенської селищної ради:
1. Зустрічі з трудовими колективами;
2. Зустріч з депутатами селищної 
ради

с. Тернова 10.00 В. Герман – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

Виїзний прийом громадян головою 
райдержадміністрації М. Шошиним

с. Тернова 12.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Засідання районної комісії з питань 
евакуації щодо підбиття підсумків 
роботи комісії за 2018 рік та 
визначення завдань на 2019 рік 
(голова комісії – заступник голови 
райдержадміністрації 
В. Волоцкова)

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

13.00 М. Лучников – 
начальник сектору 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

Спільний прийом громадян головою 
райдержадміністрації та начальником
Чугуївського відділу поліції 
Головного управління Національної 
поліції в Харківській області 

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

Час 
уточ
нює
ться

Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації
В. Левченко – старший
інспектор сектору з 
питань оборонної, 
мобілізаційної, 
режимно-секретної 
роботи та взаємодії з 
правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністрації

15 лютого
Особистий прийом громадян 
керівником апарату 
райдержадміністрації В. Герман

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

10.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Участь у засіданні Чугуївського 
міського суду щодо позбавлення 
батьківських прав батьків, які не 
виконують батьківські обов`язки

Чугуївський міський суд 11.00 О. Альхімович – 
начальник служби 
у справах дітей 
райдержадміністрації

Участь у відеоселекторі 
облдержадміністрації 

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Заступники голови, 
відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації
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Проведення заходів до Дня 
вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав «Пройшли 
роки. Вже посивіли скроні…»

Заклади культури району Час уточ
нює
ться

Т. Кулешова – 
начальник відділу 
культури і туризму 
райдержадміністрації

16 лютого - вихідний день
Районний турнір «Пам’ять» з 
волейболу серед ветеранів 
(40 років і старше)

Чугуєво-Бабчанський лісний
коледж,
смт Кочеток

10.00 І. Рябініна – начальник 
відділу 
у справах молоді 
та спорту 
райдержадміністрації

17 лютого – вихідний день
18 лютого

Оперативна робоча нарада з 
заступниками голови, керівником 
апарату райдержадміністрації, 
керівниками структурних підрозділів 
райдержадміністрації, служб району

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

09.00 Проводить
М. Шошин – голова
райдержадміністрації

19 лютого
Нарада заступника голови 
райдержадміністрації 
В. Волоцкової з керівниками 
закладів освіти району

Відділ освіти 
райдержадміністрації

09.00 Проводить
В. Волоцкова – 
заступник голови 
райдержадміністрації

Виїзд до господарств 
ПрАТ «АК «Слобожанський», 
ТОВ «ТПК «Агроальянс ЛТД» з 
питання стану посівів озимих культур

смт Чкаловське 10.00 В. Гулай – заступник 
начальника управління, 
начальник відділу 
організації
виробництва, переробки
сільськогосподарської 
продукції управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації

Робоча поїздка заступника голови 
райдержадміністрації В. Волоцкової 
до амбулаторії с. Кам’яна Яруга.
Зустріч з трудовим колективом
та виїзний прийом громадян

с. Кам’яна Яруга 10.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Особистий прийом громадян 
заступником голови 
райдержадміністрації 
Г. Олексієвець

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

Засідання районної комісії з питань 
погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат 
(голова комісії – заступник голови 
райдержадміністрації В. Волоцкова)

Кабінет заступника 
голови райдержадміністрації

15.00 О. Лисянський – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації
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20 лютого
Телефонний зв’язок з населенням 
«Пряма лінія» за темою 
«Дитячо-юнацький спортивний рух: 
виховання майбутніх чемпіонів» за 
участю заступника голови 
райдержадміністрації В. Волоцкової

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

10.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації 
І.Рябініна – начальник 
відділу молоді та спорту
райдержадміністрації

Засідання районної комісії з питань 
забезпечення своєчасності сплати 
податків, інших обов’язкових платежів
та ефективного використання 
бюджетних коштів (голова комісії – 
перший заступник голови 
райдержадміністрації Г. Танков)

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

10.00 С. Альошина – 
начальник відділу 
економічного розвитку і
торгівлі 
райдержадміністрації

Проведення «Школи прийомних 
батьків» для прийомних батьків та 
батьків-вихователів

Чугуївський районний центр
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

11.00 І. Рябініна – 
директор Чугуївського 
районного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Особистий прийом громадян 
першим заступником голови 
райдержадміністрації Г. Танковим

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Проведення заходів до Дня Героїв 
Небесної Сотні

Заклади культури району За окре-
мим 
планом

Т. Кулешова – 
начальник відділу 
культури і туризму
райдержадміністрації

21 лютого
Прийом депутатів головою 
райдержадміністрації
М. Шошиним

Кабінет голови 
райдержадміністрації

09.00 В. Герман – керівник 
апарату
райдержадміністрації

Нарада заступника голови 
райдержадміністрації
В. Волоцкової з керівниками 
медичних закладів району

Кабінет заступника голови 
райдержадміністрації

09.00 Проводить
В. Волоцкова – 
заступник голови 
райдержадміністрації

Проведення Дня зустрічей в трудових
колективах та з активом населених 
пунктів району за темою «Про 
стратегію розвитку Чугуївського 
району на 2019-2021 роки»

Населені пункти району 09.00 М. Отченашко – 
начальник відділу 
масових комунікацій 
райдержадміністрації

Особистий прийом громадян 
головою райдержадміністрації 
М. Шошиним

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 В. Герман – 
керівник апарату
райдержадміністрації
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Спільна робоча зустріч представників
Чугуївської районної адміністрації та 
Чугуївського відділу поліції ГУ 
Національної поліції в Харківській 
області з метою вирішення 
проблемних питань життєдіяльності 
національних меншин на території 
району у 2019 році

с. Коробочкине
майдан Шкільний, б.11

Час 
уточ
нює
ться

Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації
В. Левченко – старший
інспектор сектору з 
питань оборонної, 
мобілізаційної, 
режимно-секретної 
роботи та взаємодії з 
правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністрації

22 лютого
Нарада із заступниками директорів 
з виховної роботи закладів освіти 
району

Відділ освіти 
райдержадміністрації

10.00 Т. Бєлєвцова – 
начальник відділу 
освіти 
райдержадміністрації

Засідання комісії з питань захисту 
прав дитини (голова комісії – голова 
райдержадміністрації М. Шошин)

Кабінет  голови 
райдержадміністрації

10.00 О. Альхімович – 
начальник служби 
у справах дітей 
райдержадміністрації

Проведення просвітницько-
інформаційного заходу з дітьми та 
молоддю, які перебувають у конфлікті
з законом

Чугуївський районний центр
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

12.00 І. Рябініна – 
директор Чугуївського 
районного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Засідання районної комісії з питань 
надання допомоги на поховання 
деяких категорій осіб виконавцю 
волевиявлення померлого або особі, 
яка зобов’язалася поховати померлого 
(голова комісії – заступник голови 
райдержадміністрації В. Волоцкова)

Кабінет заступника голови 
райдержадміністрації

16.00 О. Лисянський – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

23 лютого – вихідний день
24 лютого – вихідний день

25 лютого
Оперативна робоча нарада з 
заступниками голови, керівником 
апарату райдержадміністрації, 
керівниками структурних підрозділів 
райдержадміністрації, служб району

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

09.00 Проводить
М. Шошин – голова
райдержадміністрації

Засідання комісії з підрахунку стажу 
державної служби працівників 
районної державної адміністрації
(голова комісії – начальник відділу 
управління персоналом апарату 
райдержадміністрації Т. Прядка)

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

10.00 Т. Прядка – начальник 
відділу управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації
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26 лютого 
Семінар для працівників бібліотек-
філій за темою «Робота бібліотек по 
формуванню позитивної мотивації на 
здоровий спосіб життя серед кори-
стувачів»

КЗ «Чугуївська районна 
централізована бібліотечна 
система»

11.00 Т. Кулешова – 
начальник відділу 
культури і туризму 
райдержадміністрації

Робоча поїздка заступника голови 
райдержадміністрації Г. Олексієвець 
До Граківського елеватору                      
ГК «NOVAAGRO»
Зустріч з трудовим колективом 
та виїзний прийом громадян

с. Гракове 11.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Особистий прийом громадян 
заступником голови 
райдержадміністрації 
В. Волоцковою

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

27 лютого
Комплексне вивчення стилю та 
методів роботи відділу 
містобудування та архітектури 
районної державної адміністрації

Відділ містобудування та 
архітектури районної 
державної адміністрації

08.00 Л. Кіянська – 
заступник керівника 
апарату-начальник 
організаційного відділу
апарату 
райдержадміністрації

Робоча поїздка першого заступника 
голови райдержадміністрації
Г. Танкова до Чугуївського відділення
ПАТ «Харківгаз».
Зустріч з трудовим колективом та 
виїзний прийом громадян

м. Чугуїв 10.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

Засідання ради з вирішення питань 
надання матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення  
(голова ради – заступник голови 
райдержадміністрації В. Волоцкова)

Кабінет заступника голови 
райдержадміністрації

11.00 О. Лисянський – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Влаштування малолітньої дитини, 
позбавленої батьківського піклування 
до родини усиновлювачів

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

11.00 О. Альхімович – 
начальник служби
у справах дітей 
райдержадміністрації

Забезпечення надання районною 
державною адміністрацією 
безоплатної первинної правової 
допомоги населенню з питань, що 
належать до її компетенції за всіма 
видами правових послуг визначених 
Законом України «Про безоплатну 
правову допомогу» 

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

14.00 І. Скупченко – 
начальник юридичного 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Семінар-нарада з керівниками та 
представниками профспілкових 
комітетів підприємств, установ та 
організацій району з питань 
укладання та реєстрації колективних 
договорів на 2019 рік

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації

13.00 О. Лисянський – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації
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28 лютого

Виїзд до господарств 
АФ «Базаліївський колос» ТОВ, 
АФ«Лебежанська» ТОВ,
СТОВ «Маяк» з питання зимівлі 
худоби

с. Базаліївка
с. Леб’яже 
с. Коробочкине

09.00 В. Гулай – заступник 
начальника управління, 
начальник відділу 
організації
виробництва, переробки
сільськогосподарської 
продукції управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації

Робоча поїздка голови 
райдержадміністрації М. Шошина
до ПАТ «АК «Слобожанський».
Зустріч з трудовим колективом

смт Чкаловське 09.00 В. Герман – керівник 
апарату 
райдержадміністрації

Виїзний прийом громадян головою 
райдержадміністрації М. Шошиним

смт Чкаловське 10.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Участь у засіданні Чугуївського 
міського суду щодо визначення місця 
проживання дитини

Чугуївський міський суд 11.00 О. Альхімович – 
начальник служби
у справах дітей 
райдержадміністрації

Семінар-нарада з інспекторами у 
справах дітей виконкомів сільських та
селищних рад району

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

13.00 О. Альхімович – 
начальник служби 
у справах дітей 
райдержадміністрації

Засідання постійно діючої комісії 
райдержадміністрації з питань 
розгляду звернень громадян (голова 
комісії – голова райдержадміністрації 
М. Шошин)

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

14.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Засідання районної комісії з 
легалізації робочих місць та 
подолання тіньової зайнятості 
(голова комісії – заступник голови 
райдержадміністрації В. Волоцкова)

Кабінет заступника голови 
райдержадміністрації

15.00 О. Лисянський – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Дата, час та місце проведення уточнюється
Організація проведення фестивалю 
«Голос Чугуївщини…»

КУ «Чугуївський районний 
Будинок культури»

Т. Кулешова – началь-
ник відділу культури і 
туризму райдерж-
адміністрації

Організація та проведення районного 
театралізованого свята Масляної «Вся
надія на Колодія»

Т. Кулешова – 
начальник відділу 
культури і туризму 
райдержадміністрації
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Щоденно
Інформування облдержадміністрації 
про місце перебування голови 
райдержадміністрації та його участь в
основних заходах на поточну добу

Організаційний відділ 
апарату 
райдержадміністрації

09.00 Л. Кіянська – 
заступник керівника 
апарату-начальник 
організаційного відділу 
апарату 
райдержадміністрації

Забезпечення інформаційного 
наповнення офіційного веб-сайту 
райдержадміністрації та 
оприлюднення на ньому інформації 
про суспільно-політичний, соціально-
економічний, культурний, науково-
технічний розвиток району

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

09.00 М. Отченашко – 
начальник відділу 
масових комунікацій 
райдержадміністрації

Щопонеділка
Засідання ради відділу культури і 
туризму райдержадміністрації

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

08.30 Т. Кулешова –
начальник відділу
культури і туризму 
райдержадміністрації

Галузева нарада з керівниками 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації відповідно до 
розподілу обов’язків

Кабінет першого заступника 
голови
райдержадміністрації

10.00 Проводить
Г. Танков – 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації

Галузева нарада з керівниками 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації відповідно до 
розподілу обов’язків

Кабінет заступника голови
райдержадміністрації

10.00 Проводить
В. Волоцкова – 
заступник голови 
райдержадміністрації

Галузева нарада з керівниками 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації відповідно до 
розподілу обов’язків

Кабінет заступника голови
райдержадміністрації

10.00 Проводить
Г. Олексієвець – 
заступник голови 
райдержадміністрації

Нарада голови райдержадміністрації з
керівниками силових структур

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

10.30 Проводить
М. Шошин – голова
райдержадміністрації

Нарада з директорами КЗ «Дитячо-
юнацька спортивна школа Чугуївської
районної ради Харківської області»,    
КП «Спорт для всіх»

Відділ у справах молоді 
та спорту 
райдержадміністрації

11.00 І. Рябініна – 
начальник відділу
у справах молоді 
та спорту
райдержадміністрації

Оперативна нарада з фінансово-
бюджетних питань

Фінансове управління 
райдержадміністрації

11.00 Т. Бурейко – начальник 
фінансового управління 
райдержадміністрації

Щовівторка
Відвідування сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, 
соціальне супроводження прийомних 
родин та дитячих будинків сімейного 
типу, надання соціальних послуг 
населенню

Населені пункти району 09.00 І. Рябініна – директор 
Чугуївського
районного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді
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Проведення рейдів-перевірок з метою
виявлення бездоглядних і 
безпритульних дітей та дітей, які 
прогулюють заняття у навчальних 
закладах, а також обстеження умов 
проживання дітей, які виховуються  у 
прийомних сім’ях

с. Базаліївка
с. Стара Покровка
смт Есхар
смт Кочеток

09.00 О. Альхімович – 
начальник служби 
у справах дітей 
райдержадміністрації

Щосереди
Засідання районної конфліктної комісії
з питань призначення державної 
соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям, надання 
населенню пільг та субсидій для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг,  
придбання скрапленого газу, твердого 
та пічного побутового палива (голова 
комісії – заступник голови 
райдержадміністрації В. Волоцкова)

Кабінет заступника голови 
райдержадміністрації

15.00 О. Лисянський – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Щочетверга
Засідання районної комісії з питань 
призначення (відновлення) соціальних
виплат внутрішньо переміщеним 
особам (голова комісії – заступник 
голови райдержадміністрації 
В. Волоцкова)

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

15.00 О. Лисянський – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Робота консультаційного пункту 
Чугуївського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді у пологовому стаціонарі для 
здійснення соціальної роботи з 
вагітними жінками, які народили 
дитину, неповнолітніми матерями та 
матерями, які мають намір 
відмовитися від новонародженої 
дитини

КНП «Чугуївська 
центральна районна лікарня
ім. М.І. Кононенка»

Про-
тягом 
дня

І. Рябініна – 
директор Чугуївського 
районного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Щоп’ятниці
Нарада з керівниками структурних 
підрозділів апарату та відділу масових
комунікацій райдержадміністрації

Кабінет керівника апарату 
райдержадміністрації

09.00 В. Герман – начальник 
загального відділу 
апарату 
райдержадміністрації

Нарада першого заступника голови 
райдержадміністрації Г. Танкова          
з питань відбору кандидатів на 
військову службу за контрактом у 
лютому 2019 року

Кабінет першого заступника 
голови райдержадміністрації

13.00 В. Левченко – старший 
інспектор сектору з 
питань оборонної, 
мобілізаційної, 
режимно-секретної 
роботи та взаємодії з 
правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністрації
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Протягом місяця
Надання методичної та практичної 
допомоги клубним працівникам у 
доборі репертуару, запису фонограм, 
розробці сценаріїв, планів

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

09.00 Т. Кулешова – 
начальник відділу 
культури і туризму 
райдержадміністрації

Секційні засідання районних методи-
чних об’єднань вчителів-предметни-
ків

Заклади освіти району 09.00 Т. Бєлєвцова – 
начальник відділу 
освіти 
райдержадміністрації

Участь педагогічних працівників 
району в обласному фестивалі 
«добрих практик» освітян 
Харківщини «Майстри педагогічної 
справи презентують»

м. Харків 10.00 Т. Бєлєвцова – 
начальник відділу 
освіти 
райдержадміністрації

Участь учнів закладів освіти району в
обласних змаганнях з міні-футболу

м. Харків За 
окре-мим 
планом

Т. Бєлєвцова – 
начальник відділу 
освіти 
райдержадміністрації

Участь у ІІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад

м. Харків За 
окре-мим 
планом

Т. Бєлєвцова – 
начальник відділу 
освіти 
райдержадміністрації

Участь в Обласному конкурсі 
педагогічної майстерності «Учитель 
року – 2018»

м. Харків Про
тягом 
дня

Т. Бєлєвцова – 
начальник відділу 
освіти 
райдержадміністрації

Участь у ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
майстерності педагогічних 
працівників закладів позашкільної 
освіти «Джерело творчості» у 
номінації «Керівник гуртка 2019»

м. Харків Про
тягом 
дня

Т. Бєлєвцова – 
начальник відділу 
освіти 
райдержадміністрації

Участь в обласному етапі конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України

м. Харків За 
окре-мим 
планом

Т. Бєлєвцова – 
начальник відділу 
освіти 
райдержадміністрації

Моніторинг стану відбору монолітів 
озимих зернових культур

Управління 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації

Про
тягом 
дня

В. Гулай – заступник 
начальника управління, 
начальник відділу 
організації
виробництва, переробки 
сільськогосподарської 
продукції управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації
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Виїзний контроль за проходженням 
опалювального сезону у районі 

Населені пункти району 09.00 І. Володько – 
начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Виїзний контроль за станом 
організації пасажирських перевезень 
на приміських автобусних маршрутах 
загального користування, що не 
виходять за межі території району

Територія району 09.00 І. Володько – 
начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Виїзне обстеження стану автодоріг на 
території району

Територія району 09.00 І. Володько – 
начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Здійснення заходів, спрямованих на 
погашення бюджетними установами, 
що фінансуються з державного та 
місцевих бюджетів заборгованості за 
спожиті енергоносії, проведення 
роз’яснювальної роботи серед інших 
категорій споживачів по суті питання, 
здійснення моніторингу стану 
погашення заборгованості

Населені пункти району 09.00 І. Володько – 
начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Організація медичного 
обслуговування осіб, демобілізованих
військовослужбовців із зони 
проведення ООС

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

09.00 В. Райлян – 
головний спеціаліст 
відділу охорони 
здоров’я 
райдержадміністрації

Надання практичної і методичної 
допомоги сільським, селищним радам
з питань складання річного звіту про 
виконання бюджету за 2018 рік

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Про-
тягом
дня

Т. Бурейко – начальник 
фінансового управління 
райдержадміністрації

Здійснення контролю за будівництвом
медичних амбулаторій у населених 
пунктах: смт Введенка, 
смт Малинівка, с. Кам’яна Яруга

смт Введенка
смт Малинівка
с. Кам’яна Яруга

Про-
тягом 
дня

П. Старусьов – 
начальник відділу 
містобудування 
та архітектури 
райдержадміністрації, 
головний архітектор 
району

Розроблення генеральних планів          
с. Тернова, с. Мосьпанове, 
смт Введенка, с. Зарожне, 
с. Тетлега, с. Волохів Яр

Відділ містобудування та 
архітектури райдерж-
адміністрації

Про-
тягом 
дня

П. Старусьов – 
начальник відділу 
містобудування 
та архітектури 
райдержадміністрації, 
головний архітектор 
району
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Надання організаційно-методичної 
допомоги відповідальним за ведення 
архіву юридичних осіб, у діяльності 
яких утворюються та не утворюються 
документи Національного архівного 
фонду

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

О. Савінова – 
начальник архівного 
відділу 
райдержадміністрації

Обстеження матеріально-побутових 
умов малозабезпечених сімей, яким 
призначена державна соціальна 
допомога та державна соціальна 
допомога малозабезпеченим сім’ям з 
дітьми. Контроль за призначенням 
всіх видів соціальних допомог

Населені пункти району 09.00 О. Лисянський – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Робота з внутрішньо переміщеними 
особами із Луганської, Донецької 
областей, які розміщені на території 
Чугуївського району

Населені пункти району Про-
тягом 
дня

І. Рябініна – 
директор Чугуївського 
районного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді;
О. Альхімович – 
начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації;
О. Лисянський – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації;
В. Райлян– головний 
спеціаліст відділу 
охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Моніторинг знищення виявлених на 
території району вибухонебезпечних 
предметів часів Другої світової війни

Сектор 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

М. Лучников – 
завідувач сектору 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

Засідання комісії з питань 
нагородження районної державної 
адміністрації та районної ради 
(голова комісії – перший заступник 
голови райдержадміністрації               
Г. Танков)

Кабінет першого заступника 
голови райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

Л. Кіянська –  
заступник керівника 
апарату-начальник 
організаційного відділу 
апарату 
райдержадміністрації

Участь у засіданнях виконкомів та 
пленарних засіданнях сільських, 
селищних рад

Виконкоми сільських, 
селищних рад

За окре-
мим 
планом

Відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації

Засідання робочої групи з підтримки 
та впровадження заходів 
добровільного об’єднання 
територіальних громад

Зала засідань 
райдержадміністрації, 2-й 
поверх

Про-
тягом 
місяця

Проводить
М. Шошин – голова 
райдержадміністрації

За окремим графіком
Участь у засіданнях постійних комісій
районної ради

Кабінети районної ради 13.00 Відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації
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Участь у пленарному  засіданні 
районної ради

Зала засідань районної ради 14.00 Відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації

Висвітлення  інформації щодо 
діяльності райдержадміністрації з 
різних питань

Засоби масової інформації 15.00 Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Заступник  керівника  апарату-
начальник  організаційного
відділу  апарату  районної
державної адміністрації                                           Л. КІЯНСЬКА

Ірина Шафранова 2 32 70
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