
План основних заходів,
які проводитимуться Чугуївською районною державною адміністрацією

у серпні 2019 року

Назва заходу Місце проведення
Час

прове
дення

Відповідальний

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

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

Кабінет голови 
райдержадміністрація

08.30 Проводить
М. Шошин – голова
райдержадміністрації

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

Кабінет  заступника голови 
райдержадміністрації

10.00 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

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

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

2 серпня
Особистий прийом громадян        
керівником апарату 
райдержадміністрації В. Герман

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

3 серпня - вихідний день
4 серпня - вихідний день

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

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

09.30 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

Передача малолітньої дитини, яка 
виховується у дитячому будинку 
сімейного типу до родини 
усиновлювачів

с. Леб’яже 10.00 О. Альхімович – 
начальник служби 
у справах дітей 
райдержадміністрації
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3 4

Виїзд до сільськогосподарських 
підприємств  
АФ «Базаліївський колос» ТОВ та 
АФ «Лебежанська» щодо  ходу 
заготівлі кормів

с. Базаліївка,
с. Леб’яже

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

1-5 серпня
Забезпечення роботи ІІ-ї оздоровчої 
зміни у КП «Чугуївський районний 
дитячий оздоровчий табір «Орлятко» 
Чугуївської районної ради Харківської
області

смт Кочеток 08.00 Т. Бєлєвцова – 
начальник відділу 
освіти
райдержадміністрації

6-8 серпня
Проведення огляду готовності на 
кращу підготовку закладів освіти 
району до нового 2019/2020 
навчального року

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

6 серпня
Нарада з керівниками соціальних 
установ району

Кабінет заступника голови
райдержадміністрації

09.00 Проводить
В. Волоцкова – 
заступник голови 
райдержадміністрації

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

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

09.00 Т. Прядка – начальник 
відділу управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

Робоча поїздка заступника голови 
райдержадміністрації В. Волоцкової 
до Кам’яноярузької сільської ради:
зустріч з депутатами сільської ради 
та активом села. 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

7 серпня
Засідання координаційної ради з 
питань організації відпочинку та 
оздоровлення дітей і учнівської молоді
(голова ради – заступник голови 
райдержадміністрації В. Волоцкова)

Кабінет заступника голови 
райдержадміністрації

13.00 І. Рябініна – 
начальник відділу 
у справах молоді 
та спорту
райдержадміністрації
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Особистий прийом громадян 
першим заступником голови 
райдержадміністрації Г. Танковим

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

8 серпня
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 Зарожненської сільської ради:
1. Зустрічі з трудовими колективами;
2. Зустріч з депутатами сільської ради
та активом села

с. Зарожне 10.00 В. Герман – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

Виїзний прийом громадян головою 
райдержадміністрації М. Шошиним

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

Засідання комісії з питань перевірки 
готовності до своєчасного відкриття  
та належного функціонування 
дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку у Чугуївському районі 
(голова комісії – заступник голови 
райдержадміністрації В. Волоцкова)

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

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

9 серпня 
Забезпечення роботи Школи 
прийомних батьків з метою 
підвищення виховного потенціалу 
прийомних батьків та батьків-
вихователів

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

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

Проведення інформаційно-
просвітницьких заходів з дітьми та 
молоддю, які перебувають у конфлікті
з законом

Чугуївський міськрайонний 
відділ філії Державної 
установи «Центр пробації»  
в Харківській області

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

1 2 3 4
10-13 серпня
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Урочистості з нагоди 76-ї річниці 
визволення смт Кочеток, смт Есхар, 
смт Введенка, смт Новопокровка,        
с. Зарожне, с. Тетлега, с. Тернова,        
с. Кам’яна Яруга, с. Велика Бабка,       
с.  Стара Покровка від фашистських 
загарбників

смт Кочеток, смт Есхар, смт 
Новопокровка,
смт Введенка, с. Зарожне, с. 
Тетлега, с. Тернова,       с.  
Стара Покровка,
с. Кам’яна Яруга,              с. 
Велика Бабка

Час 
уточнює
ться

Відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації

10 серпня - вихідний день
11 серпня - вихідний день

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

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

08.00 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

13 серпня
Робоча поїздка заступника голови 
райдержадміністрації Г. Олексієвець 
Зустріч з населенням та виїзний 
прийом громадян

с. Базаліївка 10.00 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

14 серпня
Виїзд до АФ «Зоря» ТОВ,                    
ТОВ Агрофірма «Каяри»,                   
ТОВ «Новопокровка», Агрофірма 
«Чугуївська» ТОВ щодо стану 
підготовки до збирання пізніх 
зернових та технічних культур, посіву
озимих культур під урожай 2020 року

с. Велика Бабка,
с. Кам’яна Яруга,
смт Новопокровка,
м. Чугуїв

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

Робоча поїздка першого заступника 
голови райдержадміністрації 
Г. Танкова до Великобабчанської 
сільської ради: зустріч з депутатами 
сільської ради та активом села. 
Виїзний прийом громадян

с. Велика Бабка 10.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації
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Телефонний зв’язок з населенням 
«Пряма лінія» за темою «Субсидія – 
важливий інструмент соціального 
захисту населення» за участю 
заступника голови 
райдержадміністрації В. Волоцкової

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

10.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації 
О. Лисянський – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
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

15 серпня
Прийом депутатів головою 
райдержадміністрації
М. Шошиним

Кабінет голови 
райдержадміністрації

09.00 В. Герман – 
керівник апарату
райдержадміністрації

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

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

09.00 Т. Прядка – 
начальник відділу 
управління персоналом
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

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

Практикум для працівників бібліотек-
філій КЗ «Цивільний захист та 
культура безпеки дитини як сучасний 
напрямок втілення бібліотечних 
новацій розвитку соціального 
партнерства бібліотеки»

КЗ «Чугуївська районна 
централізована бібліотечна 
система»

10.00 Т. Кулешова – 
начальник відділу 
культури і туризму 
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

Особистий прийом громадян 
головою райдержадміністрації 
М. Шошиним

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 В. Герман – 
керівник апарату
райдержадміністрації
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Спільний прийом громадян головою 
райдержадміністрації та начальником 
Чугуївського відділу поліції 
Головного управління Національної 
поліції в Харківській області 

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

Час 
уточню
ється

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

16 серпня
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 відеоселекторі 
облдержадміністрації за темою 
«Про підготовку закладів освіти 
Харківської області до нового 
2019/2020 навчального року»

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Заступники голови, 
відповідальні 
працівники 
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

Час 
уточнюєт
ься

С. Альошина – 
начальник відділу 
економічного розвитку і
торгівлі 
райдержадміністрації

17 серпня - вихідний день
18 серпня - вихідний день

19 серпня
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

20 серпня
Нарада заступника голови 
райдержадміністрації 
В. Волоцкової з керівниками
 закладів освіти району

Відділ освіти 
райдержадміністрації

09.00 Проводить
В. Волоцкова – 
заступник голови 
райдержадміністрації

Робоча поїздка заступника голови 
райдержадміністрації В. Волоцкової 
до КЗ «Дитячо-юнацька спортивна 
школа Чугуївської районної ради 
Харківської області». 
Зустріч з трудовим колективом та 
виїзний прийом громадян

м. Чугуїв 10.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації
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1
2

3 4

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

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

21 серпня
Виїзд до сільськогосподарських 
підприємств ТОВ «Агросервіс» ЛТД, 
ПрАТ «Чугуївський агротехсервіс», 
ТДВ Агрофірма «Гракове» та ТОВ 
«Агрофірма «Рєпіна» щодо ходу 
заготівлі кормів та підготовки до 
збирання пізніх зернових та 
технічних культур 

с. Волохів Яр,
с. Коробочкине,
с. Залізничне,
с. Гракове

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

Участь аматорів району у 
Сорочинському ярмарку – 2019

Полтавська область, 
Миргородський район, село 
Великі Сорочинці

Про-
тягом 
дня

Т. Кулешова – начальник
відділу культури і 
туризму 
райдержадміністрації

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

Кабінет заступника голови 
райдержадміністрації

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

Робоча поїздка голови 
райдержадміністрації М. Шошина 
до КНП «Чугуївська центральна 
районна лікарня ім. М.І. Кононенка»
Зустріч з трудовими колективами

м. Чугуїв 09.00 В. Герман – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

Виїзний прийом громадян головою 
райдержадміністрації М. Шошиним

м. Чугуїв 10.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
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
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23 серпня
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

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

24 серпня – вихідний день
Районні урочистості з нагоди Дня 
Державного Прапора України та Дня 
незалежності України: «Україна 
суверенна від витоків до сьогодні»

Новопокровський селищний
Будинок культури

Час 
уточню
ється

Т. Кулешова – нача-
льник відділу культури і
туризму райдерж-
адміністрації

Районні змагання із багатоборства 
«Богатир Чугуївщини-2019», присвя-
чені Дню незалежності України

смт Новопокровка 10.00 І. Рябініна – начальник 
відділу 
у справах молоді 
та спорту райдерж-
адміністрації

День села Кам’яна Яруга с. Кам’яна Яруга 10.00 Відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації

25 серпня – вихідний день
26 серпня

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

27 серпня 
Спільне засідання колегії 
райдержадміністрації 
та колегії відділу освіти 
райдержадміністрації.
Питання для розгляду: 
1. Про підсумки збирання ранніх 
зернових культур 
сільськогосподарськими 
підприємствами Чугуївського 
району у 2019 році. 
2. Про підсумки економічного і 
соціального розвитку Чугуївського 
району за І півріччя 2019 року.
3. Про формування шкільної мережі 
на 2019-2020 навчальний рік.

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

10.00 В. Герман – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

Робоча поїздка заступника голови 
райдержадміністрації Г. Олексієвець 
до ТОВ «Бікорм». 
Зустріч з трудовим колективом
та виїзний прийом громадян

смт Малинівка 10.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації
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Особистий прийом громадян 
заступником голови 
райдержадміністрації 
В. Волоцковою

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Т. Омельченко – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

1 2 3 4
28 серпня

Комплексне вивчення стилю та 
методів роботи управління праці 
та соціального захисту населення 
райдержадміністрації

Управління праці 
та соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації

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

Робоча поїздка першого заступника 
голови райдержадміністрації 
Г. Танкова до Чугуївського РВ АТ 
«Харківобленерго» Харківської 
області. Зустріч з трудовим 
колективом та виїзний прийом 
громадян

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

Засідання ради з 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

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

29 серпня
Спільна робоча зустріч представників
райдержадміністрації та 
представників Чугуївського відділу 
поліції Головного управління 
Національної поліції в Харківській 
області з метою вирішення 
проблемних питань щодо 
життєдіяльності національних 
меншин на території району 

с. Коробочкине Час 
уточню
ється

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

Нарада з працівниками клубних 
закладів району 

КУ «Чугуївський районний 
Будинок культури»

10.00 Т. Кулешова – 
начальник відділу 
культури і туризму 
райдержадміністрації
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1 2 3 4
30 серпня

Виїзд до сільськогосподарських 
підприємств АФ «Надія» ТОВ, С(Ф)Г
«Дружба» щодо заготівлі кормів, 
збирання пізніх зернових та 
технічних культур та підготовки до 
посіву озимих зернових культур під 
урожай 2020 року

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

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

Кабінет  голови 
райдержадміністрації

10.00 О. Альхімович – 
начальник служби 
у справах дітей 
райдержадміністрації

Проведення інформаційно-
просвітницьких заходів з дітьми та 
молоддю, які перебувають у конфлікті
з законом

Чугуївський міськрайонний 
відділ філії Державної 
установи «Центр пробації»  
в Харківській області

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

Нарада зі спеціалістами управління 
праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації за 
темою «Про забезпечення 
безперешкодного доступу інвалідів 
до об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури»

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації

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

Дата та час проведення уточнюється
Проведення ІІ-го районного освітньо-
го педагогічного форуму 

Відділ освіти
райдержадміністрації

Час 
уточню
ється

Т. Бєлєвцова – 
начальник відділу 
освіти
райдержадміністрації

Проведення Серпневої педагогічної 
конференції

КУ «Чугуївський районний 
Будинок культури»

Час 
уточню
ється

Т. Бєлєвцова –
начальник відділу 
освіти
райдержадміністрації

Проведення фізкультурно-оздоровчих
заходів серед відпочиваючих дітей у
КП «Чугуївський районний дитячий 
оздоровчий табір «Орлятко» Чугуї-
вської районної ради Харківської 
області 

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

Щоденно
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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

1 2 3 4
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
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 – районний центр фізичного 
здоров’я населення  «Спорт для всіх» 
Чугуївської районної ради 
Харківської області»

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

Засідання ради відділу культури і 
туризму райдержадміністрації

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

14.00 Т. Кулешова –
начальник відділу
культури і туризму 
райдержадміністрації

Щовівторка
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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

Виїзд бригади вузьких фахівців-
лікарів КНП «Чугуївська центральна 
районна лікарня ім. М.І. Кононенка» 
до населених пунктів району

смт Кочеток,
смт Малинівка,
с. Миколаївка,
смт Чкаловське,
с. Гракове

09.00 В. Райлян – начальник 
відділу охорони 
здоров’я 
райдержадміністрації

1 2 3 4
Обстеження умов проживання 
родин, які перебувають у  складних 
життєвих обставинах, виявлення 
бездоглядних і безпритульних дітей, 
обстеження умов проживання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які 
виховуються у сімейних формах 
виховання та проживають на території
району

с. Мосьпанове,
с. Базаліївка,
с. Зарожне,
смт Введенка

09.00 О. Альхімович – 
начальник  служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації

Щосереди
Засідання районної комісії з 
вирішення питань, пов’язаних з 
призначенням житлових субсидій, 
пільг та державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям 
(голова комісії – заступник голови 
райдержадміністрації В. Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 
райдержадміністрації

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

Моніторинг цін на основні продукти 
харчування 

Відділ економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

С. Альошина - 
начальник відділу 
економічного розвитку і
торгівлі 
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 спеціалізованого формування 
«Консультаційний пункт у пологовому 
стаціонарі» для здійснення соціальної 
роботи з вагітними жінками та жінками, 
які народили дитину, неповнолітніми 
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
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Нарада першого заступника голови 
райдержадміністрації Г. Танкова          
з питань відбору кандидатів на 
військову службу за контрактом у 
серпні 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

1 2 3 4
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

Підготовка закладів освіти до 
організованого початку 2019/2020 
навчального року та опалювального 
сезону

Заклади освіти району Про-
тягом 
дня

Т. Бєлєвцова – 
начальник відділу 
освіти
райдержадміністрації

Відправлення дітей, які потребують 
соціальної уваги та підтримки, на 
оздоровлення та відпочинок за безко-
штовними путівками (за рахунок 
обласного бюджету) до оздоровчих 
закладів, що знаходяться на території 
Харківської області та за її межами

Згідно розподілу путівок Про-
тягом 
дня

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

Засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці в 
райдержадміністрації (голова комісії –
заступник голови 
райдержадміністрації В. Волоцкова)

Кабінет заступника голови 
райдержадміністрації

09.00 В. Логачов – 
головний спеціаліст 
відділу ведення 
Державного реєстру 
виборців апарату 
райдержадміністрації

Засідання комісії 
райдержадміністрації із 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими 
похованням (голова комісії – 
заступник голови 
райдержадміністрації В. Волоцкова)

Кабінет заступника голови 
райдержадміністрації

09.00 Н. Ачкасова – провідний
спеціаліст відділу 
ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Засідання районного штабу з 
підготовки господарського комплексу 
та об’єктів соціальної сфери до 
сталого функціонування в осінньо-
зимовий період 2019-2020 років

Відділ житлово-
комунального 
господарства, будівництва та
інфраструктури 
райдержадміністрації

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

Організація та проведення 
продовольчих ярмарків у населених 
пунктах району

Населені пункти району Про-
тягом 
дня

С. Альошина – 
начальник відділу 
економічного розвитку і 
торгівлі 
райдержадміністрації

1 2 3 4
Здійснення контролю за ходом 
підготовки житлової сфери та об’єктів
інфраструктури району до роботи        
в осінньо-зимовий період                  
2019-2020 років

Населені пункти району Про-
тягом 
дня

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

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

Населені пункти району Про-
тягом 
дня

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

Здійснення контролю за станом 
реалізації проектів: «Нове 
будівництво будівлі амбулаторії 
загальної практики – сімейної 
медицини по вул. Польовій, 1-Б в      
с. Кам’яна Яруга Чугуївського 
району Харківської області» та 
«Нове будівництво будівлі медичної 
амбулаторії за адресою провулок 
Пушкіна, 2-В, смт Малинівка, 
Чугуївський район, Харківська 
область»              

смт Малинівка,
с. Кам’яна Яруга

Про-
тягом 
дня

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

Розроблення генеральних планів 
с. Тернова, смт Введенка, с. Зауддя, 
с. Зелений Колодязь, с. Світанок,
с. Мосьпанове, 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

Надання практичної і методичної 
допомоги сільським, селищним радам
з питань внесення змін відповідно       
до Бюджетного кодексу України           
2019 року

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Про-
тягом
дня

Т. Бурейко – начальник 
фінансового управління 
райдержадміністрації
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Організація медичного 
обслуговування районних масових 
та урочистих заходів

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Про-
тягом
дня

В. Райлян – 
начальник відділу 
охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Організація медичного 
обслуговування у КП «Чугуївський 
районний дитячий оздоровчий табір 
«Орлятко» Чугуївської районної ради 
Харківської області

смт Кочеток Про-
тягом 
дня

В. Райлян – 
начальник відділу 
охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Приймання документів Національно-
го архівного фонду на постійне збері-
гання

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

О. Савінова – 
начальник архівного 
відділу 
райдержадміністрації

1 2 3 4
Проведення рекрутингової роботи 
серед населення, спрямованої на 
пошук кандидатів у прийомні батьки, 
батьки-вихователі, патронатні 
вихователі, наставники

Населені пункти району Про-
тягом 
дня

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

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 – 
начальник 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
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Засідання робочої групи з підтримки 
та впровадження заходів 
добровільного об’єднання 
територіальних громад (голова 
робочої групи – голова 
райдержадміністрації М. Шошин)

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

Про-
тягом 
місяця

В. Герман – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

Участь представників району у            
І (обласному) турі Всеукраїнського 
дитячого конкурсу «Творчі канікули – 
2019»

Центральна бібліотека 
КЗ «Чугуївська районна 
централізована бібліотечна 
система»

Про-
тягом 
місяця

Т. Кулешова – 
начальник відділу 
культури і туризму 
райдержадміністрації

За окремим графіком
Участь у засіданнях постійних комісій
районної ради

Кабінети районної ради 13.00 Відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації

1 2 3 4
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

Нарада з керівниками структурних 
підрозділів райдержадміністрації 
щодо участі у обласному конкурсі 
міні-проектів розвитку 
територіальних громад «Разом у 
майбутнє» 

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

Час 
уточню
ється

С. Альошина – 
начальник відділу 
економічного розвитку і
торгівлі 
райдержадміністрації

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                                           Вікторія  ГЕРМАН
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Любов Кіянська 40 906
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