
План основних заходів, 

які проводитимуться Чугуївською районною державною адміністрацією 

у жовтні 2020 року 
 

Назва заходу Місце проведення 

Час 

прове 

дення 

Відповідальний 

 

1 2 3 4 

1 жовтня 

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 

Проведення заходів у закладах 

культури району до Міжнародного 

дня людей похилого віку «Діалог 

поколінь…» 

Заклади культури району Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

2 жовтня 

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 

3, 4 жовтня – вихідні дні 

5 жовтня 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації з 

керівниками підприємств житлово-

комунального господарства району 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

08.30 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Оперативна нарада голови районної 

державної адміністрації з 

заступниками 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 



 2 

1 2 3 4 

Робоча нарада щодо підготовки та 

проведення призову громадян 

України на строкову військову 

службу в жовтні-грудні 2020 року 

 

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними органами 

райдержадміністрації 

У міру  

необхід 

ності 

Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

6 жовтня  

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації з керівниками 

соціальних установ району 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

10.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з питань виконавської 

дисципліни 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

11.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

7 жовтня 

Семінар з головами та секретарями 

територіальних виборчих комісій 

Чугуївського району 

Зала засідань відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

09.00 Олена Савінова – 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації 

Робота громадської приймальні з 

надання безоплатної первинної 

правової допомоги районною 

державною адміністрацією  

Відділ забезпечення 

доступу до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних райдержадміністрації 

 

14.00 Іван Скупченко – 

головний спеціаліст з 

юридичних питань 

відділу фінансово-

господарського відділу 

апарату 

райдержадміністрації 

8 жовтня 

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 

Семінар з завідувачами трудових 

архівів сільських, селищних рад 

Зала засідань відділу освіти 

райдержадміністрації 

09.00 Олена Савінова – 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації 

9 жовтня 
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1 2 3 4 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з керівниками силових 

структур району щодо організації 

дотримання правопорядку та 

публічної безпеки в районі у вихідні 

та святкові дні 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Проведення Центром правових та 

політичних досліджень «ДУМА» 

безкоштовної скайп-консультації 

населенню з юридичних питань у 

співпраці з Центром правової 

інформації та консультацій 

Чугуївської правозахисної групи  

Відділ культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

 

15.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

З 5 по 9 жовтня 

Участь у роботі комісії ДСНС 

України з комплексної перевірки 

виконання вимог законів та інших 

нормативно-правових актів з питань 

цивільного захисту, техногенної і 

пожежної безпеки та діяльності 

аварійно-рятувальних служб у 

Харківської області 

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 

З 8 по 10 жовтня 

Проведення відкритого турніру з 

боксу, присвяченого пам’яті героїв 

АТО/ООС з нагоди Дня захисника 

України та Дня українського козацтва 

Місце проведення 

уточнюється 

Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

10 жовтня – вихідний день 

Проведення змагань з шахів, тенісу 

настільного та стрітболу (чоловіки) за 

програмою районної Спартакіади з 

масових видів спорту 

Спортивна база Чугуєво-

Бабчанського лісного 

коледжу, смт Кочеток 

Уточнює

ться 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

 11 жовтня – вихідний день 

12 жовтня 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації з 

керівниками дорожньо-

експлуатаційних та будівельних 

організацій району 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

08.30 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 
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1 2 3 4 

Розширена нарада голови районної 

державної адміністрації з 

заступниками 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 

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов’язки 

Чугуївський міський суд 11.00 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

13 жовтня 

Тематичні уроки у закладах освіти 

району з нагоди Дня захисника 

України  

Заклади освіти району Протя 

гом дня  
Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Заходи для учасників АТО/ООС з 

нагоди Дня захисника України  

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 

14 жовтня 

Проведення заходів у закладах 

культури району з нагоди Дня 

захисника України та свята 

Покрови Пресвятої Богородиці 

«Україна знає, хто вони такі – наші 

Захисники» 

Заклади культури району Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

15 жовтня 

День інформування  

 

Населені пункти району 09.00 Марина Отченашко – 
начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Виїзд голови районної державної 

адміністрації до Малинівської 

селищної ради з метою вивчення 

стану проведення будівельних робіт 

на очисних спорудах 

смт Малинівка 10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації з 

керівниками медичних закладів 

району 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

10.00 Валерія Райлян – 

головний спеціаліст 

управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

16 жовтня 
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1 2 3 4 

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 

Засідання районної комісії з 

організації та проведення 

інвентаризації і перевірки технічного 

стану фонду захисних споруд 

цивільного захисту Чугуївського 

району 

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Засідання районної комісії з питань 

забезпечення своєчасності сплати 

податків, інших обов’язкових 

платежів та ефективного 

використання бюджетних коштів  

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

Уточню 

ється 
Тетяна Крюкова – 

заступник начальника 

відділу фінансів 

райдержадміністрації  

З 12 по 15 жовтня 

Проведення інвентаризації та 

перевірки технічного стану фонду 

захисних споруд цивільного захисту 

Чугуївського району 

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 

17 жовтня – вихідний день 

18 жовтня – вихідний день 

Проведення районних змагань з 

дворового футболу серед юнаків на 

Кубок КУ – обласний центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» 

Місце проведення 

уточнюється 

Уточню 

ється 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

19 жовтня 

Оперативна нарада голови районної 

державної адміністрації з 

заступниками 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 



 6 

1 2 3 4 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з керівниками силових 

структур району щодо організації 

дотримання правопорядку та 

публічної безпеки в районі 

напередодні та під час проведення 

місцевих виборів в районі  

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

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 

20 жовтня 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з керівниками закладів 

освіти району 

 

Актова зала відділу освіти 

райдержадміністрації  

09.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

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 Володимир 

Губарев) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

14.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

21 жовтня 

Проведення телефонного зв’язку з 

населенням «Пряма лінія» за участю 

заступника голови 

райдержадміністрації за темою: 

«Ремонт доріг – болюча тема для 

мешканців району» 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації  

10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

Робота громадської приймальні з 

надання безоплатної первинної 

правової допомоги районною 

державною адміністрацією  

Відділ забезпечення 

доступу до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

 

14.00 Іван Скупченко – 

головний  спеціаліст з 

юридичних питань 

відділу фінансово-

господарського відділу 

апарату 

райдержадміністрації 

22 жовтня 

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 



 7 
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Засідання постійно діючої комісії 

районної державної адміністрації з 

питань розгляду звернень громадян  

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 

Участь у засіданні методичної ради             

КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа 

Чугуївської районної ради Харківської 

області»   

КЗ «Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

Чугуївської районної ради 

Харківської області»   

14.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Засідання районної комісії з 

легалізації робочих місць та 

подолання тіньової зайнятості 

(головуючий комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Володимир Губарев) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

15.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

23 жовтня 

Проведення Центром правових та 

політичних досліджень «ДУМА» 

безкоштовної скайп-консультації 

населенню з юридичних питань у 

співпраці з Центром правової 

інформації та консультацій 

Чугуївської правозахисної групи  

Відділ культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

 

15.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Проведення засідання «Школи 

прийомних батьків» з метою 

підвищення виховного потенціалу 

прийомних батьків, батьків-

вихователів, патронатних вихователів 

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 

З 12 по 23 жовтня 

Уточнення розрахунку потреби 

засобів радіаційного та хімічного 

захисту для непрацюючого населення, 

яке проживає у прогнозованих зонах 

хімічного забруднення та зонах 

можливого радіаційного забруднення 

 

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

24 жовтня – вихідний день 

25 жовтня – вихідний день 

Організація роботи робочої групи  

щодо сприяння виборчим комісіям у 

здійсненні ними своїх повноважень 

на період підготовки та проведення 

місцевих виборів 25 жовтня  

2020 року 

Райдержадміністрація Протя 

гом дня 

Відповідальні 

працівники 

райдержадміністрації 

26 жовтня 
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Оперативна нарада голови районної 

державної адміністрації з 

заступниками 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 

Урочистості з нагоди Дня 

автомобіліста і дорожника  

Райдержадміністрація Уточню 

ється 
Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Нарада з керівниками КЗ «Дитячо-

юнацька спортивна школа Чугуївської 

районної ради Харківської області» та 

КП – районний центр фізичного 

здоров’я «Спорт для всіх»  

Відділ культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

10.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

27 жовтня 

Виїзд голови районної державної 

адміністрації до смт Новопокровка 

щодо здійснення контролю за ходом 

спорудження Новопокровського 

фізкультурно-оздоровчого комплексу 

 

 смт Новопокровка 11.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

28 жовтня 

Мітинг, покладання квітів до 

пам’ятника загиблим воїнам з нагоди 

76-ї річниці визволення України від 

фашистських загарбників 

Уточнюється Уточню 

ється 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

29 жовтня 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з Мосьпанівським 

сільським головою  щодо реалізації в 

рамках програми Президента України 

«Велике будівництво» проєкту на 

об’єкті «Капітальний ремонт вулиці 

Матерієнко від будинку № 44 до 

кінцевої зупинки маршрутного 

автобуса в с. Мосьпанове 

Чугуївського району Харківської 

області» 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

09.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

30 жовтня 

Засідання комісії з питань захисту 

прав дитини районної державної 

адміністрації (головуючий комісії – 

голова районної державної 

адміністрації Сергій Лободенко) 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

10.00 Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 
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Робоча нарада з керівниками 

сільських, селищних Будинків 

культури та клубних закладів району 

Мала глядацька зала 

КУ «Чугуївський 

районний Будинок 

культури» 

10.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Робоча нарада з працівниками 

управління соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації за темою «Порядок 

забезпечення осіб з інвалідністю 

технічними та протезно-

ортопедичними засобами 

реабілітації» 

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

16.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

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, 

офіційних сторінок районної 

державної адміністрації у Facebook та 

Telegram 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 
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Нарада голови районної державної 

адміністрації з заступниками голови 

та керівником апарату районної 

державної адміністрації 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

08.30 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

райдержадміністрації 

Оперативна нарада з фінансово-

бюджетних питань 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

11.00 Тетяна Крюкова – 

заступник начальника 

відділу фінансів 

райдержадміністрації 

Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з дітьми та 

молоддю, які перебувають у конфлікті 

з законом 

Чугуївський 

міськрайонний відділ філії 

державної установи 

«Центр пробації» 

Харківської області 

11.00 Інна Рябініна – 

директор Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Щовівторка 

Відвідування сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

соціальне супроводження прийомних 

родин та дитячих будинків сімейного 

типу, надання соціальних послуг 

населенню 

с. Коробочкине, 

смт Кочеток, 

смт Чкаловське. 

смт Есхар   

 

 

10.00 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації,  

Інна Рябініна – 

директор Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Надання соціальних послуг вагітним 

жінками та жінкам, які народили 

дитину, неповнолітнім матерям, 

матерям, які мають намір відмовитися 

від новонародженої дитини, в рамках 

роботи спеціалізованого формування  

«Консультаційний пункт у 

пологовому стаціонарі» 

КНП «Чугуївська 

центральна районна 

лікарня  

ім. М.І. Кононенка», 

населені пункти району   

10.00 Інна Рябініна – 

директор Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Моніторинг ходу проведення 

польових робіт на 

сільськогосподарських підприємствах 

району 

Відділ енергетики та 

захисту довкілля 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Олена Андрієвська – 

головний спеціаліст 

відділу житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації  

Надання консультацій мешканцям 

району з питань сфери 

містобудування  

Сектор містобудування та 

архітектури 

райдержадміністрації 

 

Протя 

гом дня 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

Щосереди 
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Засідання районної комісії з 

вирішення питань, пов’язаних з 

призначенням житлових субсидій, 

пільг та державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям 

(головуючий комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Володимир Губарев) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

15.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

Щочетверга 

Засідання районної комісії з питань 

призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам (головуючий 

комісії – заступник голови районної 

державної адміністрації Володимир 

Губарев) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

09.00 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 
Олена Андрієвська – 

головний спеціаліст 

відділу житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Робота з усиновителями, кандидатами 

в опікуни та піклувальники, прийомні 

батьки 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

Надання консультацій мешканцям 

району з питань сфери 

містобудування  

Сектор містобудування та 

архітектури 

райдержадміністрації 

 

Протя 

гом дня 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

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 

Здійснення організаційних заходів з 

підготовки до проведення місцевих 

виборів 25 жовтня 2020 року у 

частині матеріально-технічного 

забезпечення  територіальних та 

дільничних виборчих комісій району 

Сільські, селищні ради Протя 

гом дня 

Відповідальні 

працівники 

райдержадміністрації  

Секційні засідання районних 

методичних об’єднань вчителів-

предметників в режимі онлайн 

 

Заклади освіти району За 

окремим 

графіком 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Здійснення організаційних заходів 

щодо вчасного початку 

опалювального періоду 2020-2021 

років у районі та безперебійного 

теплопостачання об’єктів соціальної 

сфери району 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації  

Протя 

гом дня 
Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації  

Засідання робочої групи з питань 

раціонального та ефективного 

використання земель, запобігання 

порушенням земельного 

законодавства та роз’яснювальної 

роботи щодо земельної реформи 

Відділ енергетики та 

захисту довкілля 

райдержадміністрації  

У міру  

необхід 

ності 

Олена Андрієвська – 

головний спеціаліст 

відділу житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Позачергові засідання місцевої комісії 

з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 

щодо запобігання поширенню на 

території Чугуївського району 

короновірусу COVID-19 

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

У міру  

необхід 

ності 

Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Проведення І (шкільного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Заклади освіти району Протя 

гом дня 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Здійснення заходів, спрямованих на 

погашення бюджетними установами, 

що фінансуються з державного та 

місцевих бюджетів заборгованості за 

спожиті енергоносії, проведення 

роз’яснювальної роботи серед інших 

категорій споживачів по суті питання, 

здійснення моніторингу стану 

погашення заборгованості 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації  

Протя 

гом дня 

Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування до родин 

опікунів, піклувальників 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

У міру 

необхід 

ності 

Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 
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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 

Робота із забудовниками, сільськими, 

селищними головами щодо введення 

житла в експлуатацію, розроблення та 

видачі будівельних паспортів на 

забудову земельних ділянок для 

будівництва житлових будинків, 

господарських будівель та споруд, 

впорядкування адресного 

господарства 

Населені пункти району 

 

Протя 

гом дня 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

Здійснення контролю за станом 

проведення робіт на об’єктах 

незавершеного будівництва району у 

рамках реалізації Програми 

Президента України «Велике 

будівництво» 

Населені пункти району 

 

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 

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 
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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  

необхід 

ності 

Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації, 

Інна Рябініна – 

директор Чугуївського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

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 

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 

Проведення інформаційно-

просвітницького заходу для молоді з 

метою недопущення насильницьких 

дій та вчинення правопорушень 

Населені пункти району Протя 

гом дня 

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      

 

Відділ інформаційної 

діяльності та забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

У міру  

необхід 

ності 

Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Засідання комісії з питань 

нагородження районної державної 

адміністрації та районної ради  

 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

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 
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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 

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 

Організація та проведення заходів 

кіноклубу Docudays UA при 

центральній бібліотеці                               

КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна система» 

Бібліотеки-філії  

КЗ «Чугуївська районна 

централізована 

бібліотечна система» 

 

За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Участь збірних команд району у 

обласних змаганнях за програмою 

обласної Спартакіади з видів спорту 

серед районів області, міст обласного 

значення та об’єднаних 

територіальних громад 2020 року 

За окремим графіком За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Засідання атестаційних комісій І та              

ІІ рівнів при відділі освіти районної 

державної адміністрації 

 

Заклади освіти району, 

відділ освіти 

райдержадміністрації 

За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Дата уточнюється 

Засідання робочої групи з щодо 

сприяння виборчим комісіям у 

здійсненні ними своїх повноважень 

на період підготовки та проведення 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

Уточню 

ється 

Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

райдержадміністрації 

Організація та проведення районного 

етапу конкурсу ораторського 

мистецтва  

 

У режимі онлайн Уточню 

ється 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Участь переможців районного етапу 

конкурсу ораторського мистецтва  

у обласному етапі конкурсу  

 

У режимі онлайн Уточню 

ється 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

 

 


