
План основних заходів, 

які проводитимуться Чугуївською районною державною адміністрацією 

у квітні 2020 року 

 

 

Назва заходу Місце проведення 

Час 

прове 

дення 

Відповідальний 

 

1 2 3 4 

1 квітня 

Службова нарада щодо призову 

громадян на строкову військову 

службу у квітні-червні 2020 року 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

2 квітня 

Навчання працівників районної 

державної адміністрації 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

16.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

3 квітня 

Особистий прийом громадян 

керівником апарату районної 

державної адміністрації  

Кабінет керівника апарату 

райдержадміністрації 

10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

4 квітня - вихідний день 

5 квітня – вихідний день 

з 3 по 5 квітня 

Участь спортсменів-аматорів 

районних громадських спортивних 

організацій, клубів незалежно від 

форми власності у обласній 

спартакіаді з волейболу (жінки) 

серед районів області та міст 

обласного значення, ОТГ  

м. Харків Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 
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6 квітня 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації з 

керівниками підприємств житлово-

комунального господарства району 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

08.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Оперативна нарада заступника голови 

районної державної адміністрації з 

керівником апарату, керівниками 

структурних підрозділів районної 

державної адміністрації 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

7 квітня 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації з 

керівниками соціальних установ 

району 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

09.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

 

Семінар з керівниками закладів 

освіти району за темою 

«Медіакультура в освітньому процесі: 

від теорії до практики» 

Есхарівська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів 

09.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації з питань 

виконавської дисципліни  

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

10.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

 

Робоча поїздка заступника голови 

районної державної адміністрації: 

зустріч з депутатами та активом. 

Виїзний прийом громадян 

Уточнюється 10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 
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Засідання Координаційної ради з 

питань організації відпочинку та 

оздоровлення дітей і учнівської 

молоді (головуючий ради – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

11.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

8 квітня 

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов`язки 

Чугуївський міський суд 13.00 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

Робота громадської приймальні з 

надання безоплатної первинної 

правової допомоги районною 

державною адміністрацією  

Кабінет головного  

спеціаліста з юридичних 

питань апарату 

райдержадміністрації 

14.00 Іван Скупченко – 

головний  спеціаліст з 

юридичних питань 

апарату 

райдержадміністрації 

9 квітня 

Семінар-нарада з сільськими, 

селищними головами та секретарями 

місцевих рад 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

10 квітня 

Семінар з керівниками дошкільних 

навчальних закладів району за темою 

«Інтегровані заняття з дітьми – шлях 

до розвитку компетентностей 

дитини» 

Есхарівський ДНЗ (ясла-

садок) 

09.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Проведення просвітницько-

інформаційного заходу з дітьми та 

молоддю, які перебувають у конфлікті 

з законом 

Чугуївський міськрайонний 

відділ філії Державної 

установи «Центр пробації» 

в Харківській області 

12.00 Інна Рябініна – 

директор 

Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

11 квітня – вихідний день 

Проведення змагань з волейболу 

(чоловіки), дворового футболу за 

програмою районної Спартакіади 

2020 року з масових видів спорту 

серед сільських та селищних рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

організацій, сільськогосподарських 

підприємств, агрофірм, підприємств, 

установ 

смт Кочеток 10.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

12 квітня – вихідний день 

 

 

 

 



 4 

1 2 3 4 

13 квітня 

Нарада заступника голови 

райдержадміністрації з керівниками 

дорожньо-експлуатаційних та 

будівельних організацій району 

Кабінет  

заступника голови 

райдержадміністрації 

08.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Розширена нарада заступника голови 

районної державної адміністрації з 

керівником апарату, керівниками 

структурних підрозділів районної 

державної адміністрації, служб району 

за участю сільських, селищних голів 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

14 квітня 

Засідання атестаційної комісії відділу 

освіти районної державної 

адміністрації ІІ рівня 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

09.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Особистий прийом громадян 

заступником голови 

райдержадміністрації  

Кабінет  

заступника голови 

райдержадміністрації 

10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

15 квітня 

Телефонний зв’язок з населенням 

«Пряма лінія»  

Кабінет заступника голови  

райдержадміністрації 

10.00 Відповідальні 

працівники 

райдержадміністрації 

Організація майстер-класу для 

учителів закладів освіти району за 

темою «Успішні практики 

впровадження технологій критичного 

мислення у освітній процес» 

Мосьпанівський НВК 10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Проведення змагань з волейболу 

(чоловіки), дворового футболу за 

програмою районної Спартакіади 

2020 року з масових видів спорту 

серед сільських та селищних рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

організацій, сільськогосподарських 

підприємств, агрофірм, підприємств, 

установ 

смт Есхар 10.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 
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Виїзд робочої комісії з прийому в 

експлуатацію дитячих оздоровчих 

закладів відпочинку з метою 

перевірки готовності до своєчасного 

відкриття дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку 

КП «Чугуївський районний 

дитячий оздоровчий табір 

«Орлятко» 

Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

16 квітня 

День інформування  

 

Населені пункти району 09.00 Марина Отченашко – 
начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Нарада з сільськими, селищними 

головами, керівниками установ, баз 

відпочинку та спортивно-оздоровчих 

таборів, орендарями водних об’єктів 

району щодо виконання в районі 

Правил охорони життя людей на 

водних об’єктах України 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Семінар з заступниками директорів 

закладів освіти району з навчально-

виховної роботи та педагогів-

організаторів за темою «Сучасні 

підходи до проблем превентивного 

виховання в закладів освіти» 

Тернівський НВК 09.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Робота спеціалізованого формування 

Чугуївського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді – Школи прийомних батьків 

Чугуївський районний центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

10.00 Інна Рябініна – 

директор Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації 

з керівниками медичних закладів 

району 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

12.00 Проводить 

Валентина 

Волоцкова – 

заступник голови 

райдержадміністрації 

Засідання робочої комісії з прийому в 

експлуатацію дитячих оздоровчих 

закладів відпочинку з метою 

перевірки готовності до своєчасного 

відкриття дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

14.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 
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17 квітня 

Особистий прийом громадян 

керівником апарату районної 

державної адміністрації  

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

Організація та проведення суботника 

до дня благоустрою територій 

населених пунктів у рамках щорічної 

всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля» 

Уточнюється 11.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов`язки 

Чугуївський міський суд 13.00 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

Нарада з працівниками бібліотек-

філій комунального закладу 

«Чугуївська районна централізована 

бібліотечна система»  

Центральна бібліотека  

КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна 

система», смт Есхар 

14.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

18 квітня – вихідний день 

Робота творчої лабораторії 

«Виховання екологічної культури 

через використання інноваційних 

форм роботи» 

Чугуївський районний 

Будинок дитячої та юнацької 

творчості  

Протя 

гом дня 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

з 13 по 18  квітня 

Виїзд до військової частини А2467 з 

метою здійснення моніторингу стану 

пожежної та техногенної безпеки баз 

озброєння, боєприпасів інших 

об’єктів Збройних Сил України, 

розташованих на території району 

Військова частина А2467 Протя 

гом дня 

Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

19 квітня – вихідний день 

Привітання керівництва районної 

державної адміністрації з нагоди 

Світлого Христового Воскресіння. 

Великодня 

Райдержадміністрація 09.00 Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

20 квітня – вихідний день 
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21 квітня 

Оперативна нарада заступника голови 

районної державної адміністрації з 

керівником апарату, керівниками 

структурних підрозділів районної 

державної адміністрації 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

Робоча поїздка заступника голови 

районної державної адміністрації: 

зустріч з депутатами та активом. 

Виїзний прийом громадян 

Уточнюється 10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту 

персональних даних 

райдержадміністрації 

 

Засідання районної комісії з питань 

погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат 

(головуючий комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

14.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

22 квітня 

Робота громадської приймальні з 

надання безоплатної первинної 

правової допомоги районною 

державною адміністрацією  

Кабінет головного  

спеціаліста з юридичних 

питань апарату 

райдержадміністрації 

14.00 Іван Скупченко – 

головний спеціаліст з 

юридичних питань 

апарату 

райдержадміністрації 

Комплексне вивчення стилю та 

методів роботи відділу оборонної 

роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами районної державної 

адміністрації 

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами районної 

державної адміністрації  

15.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення,  

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

23 квітня 

Засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Чугуївського 

району (головуючий комісії – 

заступник голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 
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Засідання Координаційної ради з 

питань профілактики і боротьби з 

поширенням алкоголізму, 

токсикоманії, наркоманії, ВІЛ-

інфекції та СНІДу (головуючий – 

заступник голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

10.00 Проводить 

Валентина 

Волоцкова – 

заступник голови 

райдержадміністрації 

Засідання комісії по перегляду 

розпоряджень голови 

райдержадміністрації (головуючий – 

заступник голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

11.00 Іван Скупченко – 

головний спеціаліст з 

юридичних питань 

апарату 

райдержадміністрації 

Засідання постійно діючої комісії 

районної державної адміністрації з 

питань розгляду звернень громадян 

(головуючий – заступник голови 

районної державної адміністрації 

Валентина Волоцкова) 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

14.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

Нарада з працівниками клубних 

закладів району  

КУ «Чугуївський районний 

Будинок культури» 

14.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Засідання районної комісії з 

легалізації робочих місць та 

подолання тіньової зайнятості 

(головуючий – заступник голови 

районної державної адміністрації 

Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

15.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

24 квітня 

Засідання комісії з питань захисту 

прав дитини районної державної 

адміністрації (головуючий – 

заступник голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

10.00 Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 

Інформаційно-просвітницький захід з 

дітьми та молоддю, які перебувають у 

конфлікті з законом 

Чугуївський міськрайонний 

відділ філії Державної 

установи «Центр пробації» 

в Харківській області 

12.00 Інна Рябініна – 

директор 

Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Нарада зі спеціалістами 

управління соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації щодо підбиття 

підсумків роботи зі зверненнями 

громадян за І квартал 2020 року 

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

15.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 
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Районні заходи з нагоди Дня 

Чорнобильської трагедії. Мітинг-

реквієм пам’яті загиблим та 

померлим унаслідок Чорнобильської 

катастрофи, концерт-реквієм «Твій 

біль, Україно, – Чорнобиль» 

Уточнюється Уточню 

ється 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Участь спортсменів-аматорів 

районних громадських спортивних 

організацій, клубів незалежно від 

форми власності у обласній 

спартакіаді з волейболу (чоловіки) 

серед районів області та міст 

обласного значення, ОТГ  

м. Харків Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

з 14 по 24 квітня 

Перевірка готовності 

лісокористувачів, підприємств, 

установ і організацій до 

протипожежного захисту лісів та 

готовності до реагування у випадку 

виникнення великих лісових пожеж в 

екосистемах району у весняно-літній 

період 2020 року 

ДП «Чугуєво-Бабчанське 

лісове господарство» 

Протя 

гом дня 

Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

25 квітня – вихідний день 

Участь спортсменів-аматорів 

районних громадських спортивних 

організацій, клубів незалежно від 

форми власності у обласній 

спартакіаді з шашок серед районів 

області та міст обласного значення, 

ОТГ  

м. Харків Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

26 квітня – вихідний день 

27 квітня 

Оперативна нарада заступника голови 

районної державної адміністрації з 

керівником апарату, керівниками 

структурних підрозділів районної 

державної адміністрації 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

28 квітня 

Участь у судовому засіданні щодо 

стягнення аліментів на утримання 

дитини 

Чугуївський міський суд 09.30 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 



 10 

1 2 3 4 

Засідання колегії районної державної 

адміністрації з порядком денним: 

протокольний розгляд питання 

Про стан реалізації державної 

політики у сфері архівної справи на 

території Чугуївського району. 

плановий розгляд питань: 

1. Про підсумки роботи дорожніх 

підприємств Чугуївського                  

району в осінньо-зимовому періоді 

2019-2020 років та визначення 

основних завдань щодо їх підготовки 

до сталого функціонування в зимових 

умовах 2020-2021 років. 

2. Про підсумки роботи підприємств 

житлово-комунального господарства      

в опалювальному сезоні                  

2019-2020 років та визначення 

основних завдань щодо їх підготовки 

до сталого функціонування в зимових 

умовах 2020-2021 років. 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

10.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

Особистий прийом громадян 

заступником голови районної 

державної адміністрації  

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

Показове заняття «День цивільного 

захисту» 

Старопокровська ЗОШ                  

І-ІІІ ступенів 

11.00 Тетяна Бєлєвцова – 
начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

29 квітня 

Службова нарада щодо призову 

громадян на строкову військову 

службу у квітні-червні 2020 року 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

30 квітня 

Участь у нараді з тренерсько-

викладацьким складом КЗ «Дитячо-

юнацька спортивна школа 

Чугуївської районної ради 

Харківської області» 

КЗ «Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

Чугуївської районної  

ради Харківської області» 

09.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 
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з 15 по 30 квітня 

Вивчення стану зсувів грунту у                  

смт Кочеток 

смт Кочеток Протя 

гом 

дня 

Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Дата проведення уточнюється 

Засідання експертної комісії архівного 

відділу районної державної 

адміністрації 

Архівний відділ 

райдержадміністрації 

Уточню 

ється 

Олена Савінова – 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації 

Контрольна перевірка роботи 

архівного підрозділу, служби 

діловодства та експертної комісії у 

Новопокровській селищній раді  

смт Новопокровка Уточню 

ється 

Олена Савінова – 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації 

Контрольна перевірка роботи 

архівного підрозділу, служби 

діловодства та експертної комісії в 

Есхарівській селищній раді  

смт Есхар Уточню 

ється 

Олена Савінова – 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації 

Нарада з сільськими, селищними 

головами та головами садівничих 

товариств району щодо розроблення, 

оновлення містобудівної 

документації: генеральних планів 

 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

Уточню 

ється 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району  

Участь вихованців відділень  

КЗ «Дитячо-юнацької спортивної 

школи Чугуївської районної ради 

Харківської області» в обласних 

змаганнях: відкритому чемпіонаті 

Харківської області з волейболу, 

Всеукраїнському турнірі з боксу 

«Олімпійські надії», відкритому 

обласному турнірі з боксу пам’яті 

О.Є. Мазура, Всеукраїнському 

турнірі серед юнаків та дівчат на 

приз Є. Мураєва 

м. Харків, м. Чугуїв, 

смт Слобожанське 

Уточню 

ється 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Участь спортсменів-аматорів 

районних громадських спортивних 

організацій, клубів незалежно від 

форми власності у змаганнях різного 

рівня в обласній Спартакіаді з 

масових видів спорту серед 

допризовної молоді 

м. Харків Уточню 

ється 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Участь району у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі естрадної пісні 

«Жива вода» 

м. Дергачі Уточню 

ється 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 
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Щоденно 

Інформування обласної державної 

адміністрації про місце перебування 

заступника голови районної 

державної адміністрації  

Відділ документального 

забезпечення, контролю та 

організаційної роботи 

райдержадміністрації 

09.00 Тетяна Омельченко – 
начальник відділу 
документального 
забезпечення, 
контролю та 
організаційної роботи 
райдержадміністрації 

Забезпечення інформаційного 

наповнення офіційного вебсайту 

районної державної адміністрації та 

оприлюднення на ньому інформації 

про суспільно-політичний, соціально-

економічний, культурний розвиток 

району 

Відділ інформаційної 

діяльності та забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації  

09.00 Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Проведення державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців та державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 

Відділ з питань надання 

адміністративних  

послуг та державної 

реєстрації  

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Марина Горовенко – 

начальник відділу з 

питань надання 

адміністративних  

послуг та державної 

реєстрації  

райдержадміністрації 

Забезпечення ефективної роботи 

Центру надання адміністративних 

послуг при районній державній 

адміністрації 

Відділ з питань надання 

адміністративних  

послуг та державної 

реєстрації  

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Марина Горовенко – 

начальник відділу з 

питань надання 

адміністративних  

послуг та державної 

реєстрації  

райдержадміністрації 

Поновлення бази даних Державного 

реєстру виборців на підставі 

відомостей, отриманих від суб’єктів 

надання відомостей 

Відділ ведення Державного 

реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Денис Локайчук – 

начальник відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців 

апарату 

райдержадміністрації 

Щопонеділка 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації з керівником 

апарату районної державної 

адміністрації 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

08.30 Проводить  

Валентина 

Волоцкова – 

заступник голови 

райдержадміністрації 

Нарада з керівниками силових 

структур району 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

10.00 Проводить  

Валентина 

Волоцкова – 

заступник голови 

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 культури, молоді  

та спорту 

райдержадміністрації 

11.00 

 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 
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Оперативна нарада з фінансово-

бюджетних питань 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

11.00 Тетяна Крюкова – 

заступник начальника 

відділу фінансів 

райдержадміністрації 

Засідання ради відділу культури, 

молоді та спорту районної державної 

адміністрації 

Відділ культури, молоді  

та спорту 

райдержадміністрації 

14.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Щовівторка 

Виїзд головного державного 

соціального інспектора відділу 

контролю та соціальних інспекторів 

управління соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації з метою обстеження 

матеріально-побутових умов 

проживання малозабезпечених сімей 

Населені пункти району 08.30 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

Щосереди 

Засідання районної комісії з 

вирішення питань, пов’язаних з 

призначенням житлових субсидій, 

пільг та державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям  

(головуючий – заступник голови 

районної державної адміністрації 

Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

15.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

Щочетверга 

Робота спеціалізованого формування 

Чугуївського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді – Консультаційного пункту у 

пологовому стаціонарі  

КНП «Чугуївська районна 

центральна лікарня  

ім. М.І. Кононенка» 

10.00 Інна Рябініна – 
директор 

Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Засідання районної комісії з питань 

призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам (головуючий – 

заступник голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

11.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

Щоп’ятниці 

Нарада керівника апарату районної 

державної адміністрації з керівниками 

структурних підрозділів апарату, 

відділу забезпечення доступу до 

публічної інформації, розгляду 

звернень громадян та захисту 

персональних даних, відділу 

інформаційної діяльності та 

забезпечення цифрового розвитку 

районної державної адміністрації 

Кабінет керівника апарату 

райдержадміністрації 

09.00 

 

Проводить 

Вікторія Герман – 

керівник апарату 

райдержадміністрації 
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Протягом місяця 

Секційні засідання районних 

методичних об’єднань вчителів-

предметників 

Заклади освіти району 09.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Розроблення генеральних планів          

с. Зарожне, с. Тетлега, с. Волохів Яр,  

с. Мосьпанове 

 

Сектор містобудування та 

архітектури 

райдержадміністрації 

 

Протя 

гом дня 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

Здійснення контролю за станом 

проходження опалювального періоду 

2019-2020 років у населених пунктах 

району 

 

Відділ житлово-

комунального господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Надання практичної і методичної 

допомоги сільським, селищним радам 

з питання внесення змін до місцевих 

бюджетів на 2020 рік 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Тетяна Крюкова – 

заступник начальника 

відділу фінансів 

райдержадміністрації 

Надання організаційно-методичної 

допомоги керівникам служб 

діловодства та архівних підрозділів 

юридичних осіб, у діяльності яких 

утворюються та не утворюються 

документи Національного архівного 

фонду 

Архівний відділ 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Олена Савінова – 

начальник архівного 

відділу 
райдержадміністрації 

Надання практичної і методичної 

допомоги структурним підрозділам 

районної державної адміністрації, 

виконкомам сільських, селищних рад 

з питань забезпечення доступу до 

публічної інформації 

Відділ забезпечення 

доступу до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних райдержадміністрації  

Протя 

гом дня 

Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

Засідання робочої групи з підтримки 

та впровадження заходів з 

добровільного об’єднання 

територіальних громад 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

У міру 

необхі

дності 

Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 
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Надання комплексу соціальних 

послуг внутрішньо переміщеним 

особам, які перебувають у 

Чугуївському районі, учасникам 

АТО/ООС та членам їх сімей  

Населені пункти району У міру 

необхі

дності 

Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації, 

Інна Рябініна – 

директор 

Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Засідання комісії з питань 

нагородження районної державної 

адміністрації та районної ради 

(головуючий – заступник голови 

районної державної адміністрації 

Валентина Волоцкова) 

 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

У міру 

необхі

дності 

Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

За окремим графіком 

Відвідування сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

соціальне супроводження прийомних 

родин та дитячих будинків сімейного 

типу, надання соціальних послуг 

населенню 

Населені пункти району 10.00 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації,  

Інна Рябініна – 

директор 

Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Участь у засіданнях постійних 

комісій районної ради 

Кабінети районної ради 

 

 

13.00 Відповідальні 

працівники 

райдержадміністрації 

Участь у пленарному засіданні 

районної ради 

Зала засідань районної ради 14.00 Відповідальні 

працівники 

райдержадміністрації 

Забезпечення висвітлення інформації 

про діяльність районної державної 

адміністрації 

Засоби масової інформації 15.00 Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

Участь у засіданнях виконкомів та 

пленарних засіданнях сільських, 

селищних рад 

Виконкоми сільських, 

селищних рад 

За окре 

мим гра 

фіком 

Відповідальні 

працівники 

райдержадміністрації 

Участь учнів закладів освіти району у 

спортивних змаганнях районного та 

обласного рівнів 

смт Новопокровка,  

м. Чугуїв, м. Харків 

За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

 
Керівник апарату районної 

державної адміністрації                                                                            Вікторія ГЕРМАН 
 

Любов Кіянська 40 906 


