
План основних заходів, 

які проводитимуться Чугуївською районною державною адміністрацією 

у червні 2020 року 

Назва заходу Місце проведення 

Час 

прове 

дення 

Відповідальний 

 

1 2 3 4 

1 червня 

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 голови районної 

державної адміністрації з 

заступником голови, 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 

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов’язки 

Чугуївський міський суд 09.00 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

Проведення конкурсно-ігрової 

програми до Міжнародного Дня 

захисту дітей «Свято дитинства» 

Заклади культури району Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Заходи до Міжнародного дня захисту 

дітей 

Населені пункти району  Протя 

гом дня 
Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації  

2 червня 

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 

Робоча поїздка заступника голови 

районної державної адміністрації, 

виїзний прийом громадян 

с. Зарожне 10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 



 2 

1 2 3 4 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з питань виконавської 

дисципліни  

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

14.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

3 червня 

Засідання Координаційної ради з 

питань організації відпочинку та 

оздоровлення дітей і учнівської 

молоді (головуюча ради – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

13.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

4 червня 

Засідання Координаційної ради з 

питань організації літнього 

відпочинку та оздоровлення дітей та 

учнівської молоді (головуючий ради – 

заступник голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

09.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Засідання районної тристоронньої 

соціально-економічної ради 

(головуючий ради – заступник голови 

районної державної адміністрації 

Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

10.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

Особистий прийом громадян головою 

районної державної адміністрації  

 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

Засідання Координаційного комітету 

сприяння зайнятості населення 

(головуючий комітету – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

11.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

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 
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1 2 3 4 

5 червня 

Нарада з керівниками силових 

структур району щодо забезпечення 

публічної безпеки та охорони 

громадського порядку під час 

вихідних та святкових днів  

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

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 

Нарада щодо укладання договорів та 

обсягу виконаних робіт з будівництва, 

реконструкції та поточного 

середнього ремонту вулиць та доріг 

комунальної власності 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

6, 7, 8 – вихідні дні 

9 червня 

Розширена нарада голови районної 

державної адміністрації з заступником 

голови, керівником апарату, 

керівниками структурних підрозділів 

районної державної адміністрації, 

підприємств, установ, організацій та 

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 

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 

10 червня 

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 
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1 2 3 4 

11 червня 

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 

Робоча поїздка голови районної 

державної адміністрації: зустріч з 

депутатами та активом. Виїзний 

прийом громадян 

смт Новопокровка 10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

Засідання експертної комісії архівного 

відділу районної державної 

адміністрації 

Архівний відділ 

райдержадміністрації 

11.00 Олена Савінова – 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації 

12 червня 

Засідання ради по роботі з кадрами 

при районній державній адміністрації 

Відділ управління 

персоналом та з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

райдержадміністрації 

 

14.00 Тетяна Прядка – 

начальник відділу 

управління 

персоналом та з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

апарату 

райдержадміністрації 

з 01 по 14 травня 

Оформлення документів про освіту та 

вручення їх випускникам 9-х та 11-х 

класів  

Заклади освіти району Протя 

гом дня 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

13, 14 червня – вихідні дні 

15 червня 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації 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 

Оперативна нарада голови районної 

державної адміністрації з заступником 

голови, 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 
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1 2 3 4 

16 червня 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації з 

керівниками закладів освіти району 

 

Актова зала відділу освіти 

райдержадміністрації 

09.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Робоча поїздка заступника голови 

районної державної адміністрації, 

виїзний прийом громадян 

с. Юрченкове 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 

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов’язки 

Чугуївський міський суд 14.00 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

Засідання районного комітету 

забезпечення доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення до об’єктів соціальної 

та інженерно-транспортної 

інфраструктури (головуючий комісії – 

заступник голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

15.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

17 червня 

Телефонний зв’язок з населенням 

«Пряма лінія» керівника апарату 

районної державної адміністрації за 

темою «Про дотримання вимог 

Закону України «Про звернення 

громадян» 

Кабінет керівника апарату 

райдержадміністрації 

10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту 

персональних даних 

райдержадміністрації 

Засідання Міжвідомчої комісії з 

питань проведення розрахунків за 

спожиті енергоносії (головуючий 

комісії – заступник голови районної 

державної адміністрації Валентина 

Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 
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18 червня 

День інформування  

 

Населені пункти району 09.00 Марина Отченашко – 
начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації 

з керівниками медичних закладів 

району 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

09.00 Проводить 

Валентина 

Волоцкова – 

заступник голови 

райдержадміністрації 

Особистий прийом громадян головою 

районної державної адміністрації  

 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

Нарада з тренерсько-викладацьким 

складом КЗ «Дитячо-юнацька 

спортивна школа Чугуївської 

районної ради Харківської області» 

КЗ «Дитячо-юнацька 

спортивна школа Чугуївської 

районної ради Харківської 

області» 

11.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

19 червня 

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 заходів до 

Дня медичного працівника «Є така 

професія – здоров’я охороняти» 

Заклади культури району Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Засідання районної комісії з питань 

забезпечення своєчасності сплати 

податків, інших обов’язкових 

платежів та ефективного 

використання бюджетних коштів 

(головуюча комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

  Уточню 

  ється 
Людмила Усова – 

головний спеціаліст 

відділу енергетики та 

захисту довкілля 

райдержадміністрації 

20, 21 червня – вихідні дні 
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22 червня 

Оперативна нарада голови районної 

державної адміністрації з заступником 

голови, 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 

Заходи з нагоди Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні «Пам’ять жива вічно…» 

 

Заклади культури району Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

23 червня 

Засідання колегії районної державної 

адміністрації (головуючий колегії – 

голова районної державної 

адміністрації Сергій Лободенко) з 

порядком денним: 

1. Про стан залучення населення до 

Програми житлових субсидій за 

підсумками опалювального сезону 

2019-2020 років. 

2. Про підготовку закладів освіти 

Чугуївського району до нового 

2020/2021 навчального року. 

3. Про стан реалізації державної 

політики у сфері запобігання корупції 

у Чугуївській  районній державній 

адміністрації. 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

Особистий прийом громадян 

заступником голови районної 

державної адміністрації  

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

14.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

24 червня 

Засідання спостережної комісії при 

районній державній адміністрації 

(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 

Робоча нарада з працівниками 

бібліотек-філій КЗ «Чугуївська 

районна централізована бібліотечна 

система»  

Центральна бібліотека                

КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна 

система», смт Есхар 

10.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 
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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 з питань 

надання адміністративних послуг та 

державної реєстрації районної 

державної адміністрації 

Відділ з питань надання 

адміністративних послуг та 

державної реєстрації 

райдержадміністрації 

15.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення,  

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

25 червня 

Засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Чугуївського 

району (головуючий комісії – голова 

районної державної адміністрації 

Сергій Лободенко) 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Робоча поїздка голови районної 

державної адміністрації. Виїзний 

прийом громадян 

Філія «Чугуївський 

райавтодор»  

ДП «Харківський 

облавтодор» ПАТ ДАК 

«Автомобільні дороги 

України» 

10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

Засідання Координаційної ради з 

питань національно-патріотичного 

виховання при районній державній 

адміністрації (головуючий комісії – 

заступник голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

11.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Засідання постійно діючої комісії 

районної державної адміністрації з 

питань розгляду звернень громадян 

(головуючий комісії – 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 

Засідання районної комісії з 

легалізації робочих місць та 

подолання тіньової зайнятості 

(головуючий комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

15.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 
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26 червня 

Нарада з керівниками силових 

структур району щодо забезпечення 

публічної безпеки та охорони 

громадського порядку під час 

вихідних та святкових днів  

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Засідання комісії з питань захисту 

прав дитини районної державної 

адміністрації (головуючий комісії – 

заступник голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

10.00 Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 

Організація та проведення заходів до 

Дня Конституції України 

«Конституція України – закон для 

кожного» 

Заклади культури району Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Нарада з працівниками управління 

соціального захисту районної 

державної адміністрації з питання 

«Про якісний склад державних 

службовців за І півріччя 2020 року» 

 

Управління соціального 

захисту 

райдержадміністрації 

15.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

25, 26 червня 

Проведення інформаційно-

просвітницької роботи серед 

населення району (за допомогою 

засобів електронного зв’язку)  з 

метою профілактики вживання 

наркотичних речовин до   

Міжнародного дня боротьби проти 

зловживання  наркотиками 

Чугуївський районний 

центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Протя 

гом дня 

Інна Рябініна – 

директор 

Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

27, 28, 29 червня – вихідні дні 

30 червня 

Оперативна нарада голови районної 

державної адміністрації з заступником 

голови, 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 нарада з працівниками 

клубних закладів району  

КУ «Чугуївський районний 

Будинок культури» 

10.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 
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Дата проведення уточнюється 

Контрольна перевірка роботи 

архівних підрозділів, служб 

діловодства та експертних комісій у 

Введенській селищній,  

Кам’яноярузькій та Мосьпанівській  

сільських радах 

смт Введенка,  

с. Кам’яна Яруга,  

с. Мосьпанове  

Уточню 

ється 

Олена Савінова – 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації 

Засідання районної робочої групи з 

питань раціонального та ефективного 

використання земель, запобігання 

порушенням земельного 

законодавства та роз’яснювальної 

роботи щодо земельної реформи 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

Уточню 

ється 
Людмила Усова – 

головний спеціаліст 

відділу енергетики та 

захисту довкілля 

райдержадміністрації 

Нарада з сільськими, селищними 

головами та головами садівничих 

товариств району з питання 

розроблення, оновлення містобудівної 

документації: генеральних планів 

населених пунктів району 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

Уточню 

ється 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

Участь у обласній виставці-конкурсі 

юних художників «Україна в серці 

моєму» 

 

Уточнюється Уточню 

ється 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Щоденно 

Інформування обласної державної 

адміністрації про місце перебування 

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 
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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 голови районної державної 

адміністрації з заступником голови 

районної державної адміністрації та 

керівником апарату районної 

державної адміністрації 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

08.30 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

райдержадміністрації 

Нарада з керівниками силових 

структур району 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

10.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

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 

Відвідування сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

соціальне супроводження прийомних 

родин та дитячих будинків сімейного 

типу, надання соціальних послуг 

населенню 

с. Леб’яже, смт Кочеток, 

смт Ехар, смт Чкаловське, 

смт Малинівка 

10.00 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації,  

Інна Рябініна – 

директор 

Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

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 
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Щочетверга 

Засідання районної комісії з питань 

призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам (головуючий 

комісії – заступник голови районної 

державної адміністрації Валентина 

Волоцкова) 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

11.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

Моніторинг цін на основні продукти 

харчування, споживання хліба 

соціальних сортів, потреби у 

виробництва даних сортів хліба  

Відділ енергетики та 

захисту довкілля 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Людмила Усова – 

головний спеціаліст 

відділу енергетики та 

захисту довкілля 

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 

Нарада голови районної державної 

адміністрації щодо стану проведення 

робіт на об’єктах незавершеного 

будівництва району 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

09.00 Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

Робота із забудовниками та 

сільськими, селищними головами 

щодо введення житла в експлуатацію, 

видачі та розроблення будівельних 

паспортів на забудову земельних 

ділянок для будівництва житлових 

будинків, господарських будівель і 

споруд, впорядкування адресного 

господарства 

Сектор містобудування та 

архітектури 

райдержадміністрації  

Протя 

гом дня 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

Проведення перевірок надійності та 

безпеки експлуатації об’єктів 

соціальної інфраструктури 

Населені пункти району Протя 

гом дня 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 
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Протягом місяця 

Засідання районної призовної комісії 

для проведення призову громадян на 

строкову військову службу до 

Збройних сил України та інших 

військових формувань України у 

квітні-червні та жовтні-грудні 

(головуючий комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

Чугуївський об’єднаний 

районний військовий 

комісаріат 

14.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Здійснення контролю за вжиттям 

керівниками підприємств, установ і 

організацій району заходів з охорони 

лісів на пожежонебезпечний період 

2020 року 

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними органами 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Здійснення контролю за станом 

обліку військовозобов’язаних і 

призовників  

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними органами 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Виконання заходів з підготовки 

району до опалювального періоду 

2020/2021 років 

Відділ житлово-

комунального господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації  

Протя 

гом дня 

Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Робота з Волохово-Ярським, 

Мосьпанівським, Зарожненським 

сільськими головами щодо 

розроблення генеральних планів 

населених пунктів с. Волохів Яр,  

с. Мосьпанове, с. Зарожне,                       

с. Тетлега 

Сектор містобудування та 

архітектури 

райдержадміністрації 

 

Протя 

гом дня 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

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 
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Надання 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 

Надання соціальних послуг, обмін 

інформацією, досвідом, допомога у 

вирішенні проблемних  питань    

прийомним  батькам  та батькам-

вихователям, патронатним 

вихователям у групі Viber «Прийомні 

батьки» 

Чугуївський районний 

центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Протя 

гом дня 

Інна Рябініна – 

директор 

Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Проведення рекрутингової роботи 

серед населення, спрямованої на 

пошук кандидатів у прийомні батьки, 

батьки-вихователі, патронатні 

вихователі, наставники. 

Проведення соціальної роботи із 

сім’ями патронатних вихователів 

Населені пункти району Протя 

гом дня 

Інна Рябініна – 

директор 

Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Засідання робочої групи з підтримки 

та впровадження заходів з 

добровільного об’єднання 

територіальних громад 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

У міру 

необхід

ності 

Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Надання комплексу соціальних 

послуг внутрішньо переміщеним 

особам, які перебувають у 

Чугуївському районі, учасникам 

АТО/ООС та членам їх сімей  

Населені пункти району У міру 

необхід

ності 

Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації, 

Інна Рябініна – 

директор 

Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Засідання комісії Чугуївської 

районної державної адміністрації                         

із страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності                

(головуючий – заступник голови 

районної державної адміністрації 

Валентина Волоцкова) 

 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

У міру 

необхід

ності 

Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 
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Засідання комісії з питань 

нагородження районної державної 

адміністрації та районної ради 

(головуючий комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Валентина Волоцкова) 

 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

У міру 

необхід

ності 

Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

За окремим графіком 

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 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з керівниками 

сільськогосподарських підприємств 

району 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

За окре 

мим гра 

фіком 

Людмила Усова – 

головний спеціаліст 

відділу енергетики та 

захисту довкілля 

райдержадміністрації 

Підготовка та участь випускників                 

11-х класів у ЗНО-2020 

Заклади освіти району, 

пункти тестування 

 

За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Секційні засідання районних 

методичних об’єднань учителів-

предметників у онлайн-режимі  

Відділ освіти 

райдержадміністрації  

За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Тренінги комп’ютерної грамотності, 

робота на вебсайтах соціальних 

мереж у мережі Інтернет для 

працівників бібліотек-філій                 

КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна система»  

Центральна бібліотека                

КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна 

система», смт Есхар 

За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Проведення безкоштовних скайп-

консультацій населенню з юридичних 

питань у співпраці з Центром 

правової інформації та консультацій 

Чугуївської правозахисної групи та 

безпосередньо з Центром правових та 

політичних досліджень «ДУМА» 

Відділ культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 
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Організація та проведення заходів 

кіноклубу Docudays UA при 

центральній бібліотеці                               

КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна система» 

Центральна бібліотека                

КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна 

система», смт Есхар 

За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

 

 
Керівник апарату районної 

державної адміністрації                                                                            Вікторія ГЕРМАН 
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