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№
з/п

Назва заходу
Дата

проведення
Готують матеріали

Відповідальний
за підготовку

1 2 3 4 5

1. Питання для розгляду на колегії районної державної адміністрації

Спільне засідання колегії районної державної адміністрації з постійно діючою комісією 
районної державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян

Протокольний розгляд питань:
1. Про  підсумки  роботи  із  зверненнями  громадян  у

Чугуївській районній державній адміністрації за 2019 рік
28.01.2020 Загальний відділ апарату 

райдержадміністрації
Тетяна Омельченко

2. Про  підсумки  роботи  з  контрольними  документами  у
Чугуївській районній державній адміністрації у 2019 році
та заходи щодо поліпшення виконавської дисципліни

28.01.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко, 
Олена Горлачова

Спільне засідання колегії районної державної адміністрації та
зборів адміністративно-господарського активу району

Протокольний розгляд питань:
3. Про стан роботи з персоналом, забезпечення дотримання

законодавства  про  державну  службу  у  Чугуївській
районній державній адміністрації у 2019 році

25.02.2020 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

4. Про  підсумки  економічного  і  соціального  розвитку
Чугуївського району за 2019 рік

25.02.2020 Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

5. Про  підсумки  призову  громадян  району  на  строкову
військову службу у 2019 році

25.02.2020 Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко

Засідання колегії районної державної адміністрації
6. Про виконання бюджету району за 2019 рік та завдання на

2020 рік
24.03.2020 Фінансове управління 

райдержадміністрації 
Тетяна Бурейко

7. Про  підготовку  сільськогосподарських  підприємств
Чугуївського  району  до  весняно-польових  робіт  у
2020 році

24.03.2020 Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

2. Питання для розгляду в робочому порядку
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1 2 3 4 5
а) підготовка проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації

1. Про  підсумки  роботи  із  зверненнями  громадян  у
Чугуївській районній державній адміністрації за 2019 рік

Січень Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

2. Про  підсумки  роботи  з  контрольними  документами  у
Чугуївській районній державній адміністрації у 2019 році
та заходи щодо поліпшення виконавської дисципліни

Січень Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко, 
Олена Горлачова

3. Про  затвердження  Комплексного  плану  роботи  з
персоналом районної державної адміністрації на 2020 рік

Січень Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

4. Про стан роботи з персоналом, забезпечення дотримання
законодавства  про  державну  службу  у  Чугуївській
районній державній адміністрації у 2019 році

Лютий Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

5. Про  підсумки  економічного  і  соціального  розвитку
Чугуївського району за 2019 рік

Лютий Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

6. Про  підсумки  призову  громадян  району  на  строкову
військову службу у 2019 році

Лютий Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко

7. Про  затвердження  плану  заходів  на  2020  рік  щодо
наповнення  місцевих  бюджетів,  економного  та
раціонального використання бюджетних коштів у процесі
виконання місцевих бюджетів

Лютий-березень Фінансове управління 
райдержадміністрації 

Тетяна Бурейко

8. Про виконання бюджету району за 2019 рік та завдання на
2020 рік

Березень Фінансове управління 
райдержадміністрації 

Тетяна Бурейко

9. Про  підготовку  сільськогосподарських  підприємств
Чугуївського  району  до  проведення  весняно-польових
робіт у 2020 році

Березень Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

10. Про  затвердження  районного  плану  заходів  на  2020  рік
щодо  реалізації  Національної  стратегії  з  оздоровчої
рухової  активності  в  Україні  на  період  до  2025  року
«Рухова  активність  –  здоровий  спосіб  життя  –  здорова
нація»

Березень Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна
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11. Про затвердження графіка відпусток працівників районної

державної  адміністрації,  суб’єктом  призначення  яких  є
голова районної державної адміністрації, на 2020 рік

До 05.01.2020 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

12. Про перевірку таємного діловодства у районній державній
адміністрації за 2019 рік

Січень Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної 
роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко

13. Про  проведення  призову  громадян  призовного  віку  на
строкову службу у 2020 році

Березень Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної 
роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко

14. Про  затвердження  графіків  чергування  в  районній
державній  адміністрації  та  районній  раді  у вихідні  та
святкові дні 

До 15.01.2020
До 17.02.2020
До 16.03.2020

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко 

15. Про утворення комісії з проведення перевірки здійснення
делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади
виконкомом Волохово-Ярської сільської ради

До 26.02.2020 Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

16. Про  затвердження  плану  роботи  Чугуївської  районної
державної адміністрації на ІІ квартал 2020 року

До 25.03.2020 Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

17. Про передачу дитини на виховання до прийомної сім’ї, до
дитячого будинку сімейного типу

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

18. Про  визначення  юридичного  статусу  дитини-сироти  та
дитини, позбавленої батьківського піклування 

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

19. Про  здійснення  правочинів  батьками  від  імені  та  в
інтересах неповнолітніх дітей

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

20. Про тимчасове влаштування дітей до державних закладів
строком на 6 місяців 

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

21. Про  створення  прийомної  сім’ї,  дитячого  будинку
сімейного типу

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович
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22. Про встановлення надбавки за вислугу років на державній

службі працівникам районної державної адміністрації
22, 27.01.2020
01, 11.02.2020

03.03.2020

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

23. Про  призначення  на  посаду  та  звільнення  з  посади,
переведення (просування по службі) працівників  районної
державної адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

24. Про  надання  щорічних  відпусток,  відпусток  у  зв’язку
з навчанням працівникам районної державної адміністрації

За окремим
графіком

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

25. Про  відрядження  працівників  районної  державної
адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

26. Про стимулюючі виплати працівникам районної державної
адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

27. Про  підвищення  кваліфікації  працівників  районної
державної адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

28. Про створення робочої групи щодо проведення перевірки
ходу  виконання  розпорядження  голови  Харківської
обласної  державної  адміністрації  від  27.09.2019  №  500
«Про  заходи  щодо  безаварійного  пропуску  осінньо-
зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в
області у 2019-2020 роках»

21.02.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко, 
Олена Горлачова

29. Про створення робочої групи щодо проведення перевірки
ходу  виконання  розпорядження  голови  Харківської
обласної державної адміністрації від 25.01.2019 № 10 «Про
затвердження  обласного  плану  заходів  з  реалізації
Стратегії  державної  політики  з  питань  здорового  та
активного довголіття населення на період до 2022 року»

10.03.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко, 
Олена Горлачова

30. Про відзначення державних свят Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації 

Любов Кіянська 

31. Про  нагородження  відзнаками  районної  державної
адміністрації та районної ради

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

32. Про  внесення  змін  до  складів  консультативно-дорадчих
органів, створених при районній державній адміністрації

Протягом
кварталу

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації
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б) вивчення питань із подальшим інформуванням керівництва районної державної адміністрації

1. Про  кількісний  та  якісний  керівний  склад  працівників
районної державної адміністрації

До 01.01.2020 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

2. Про  військовозобов’язаних працівників  районної
державної адміністрації 

До 01.01.2020 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

3. Про виконання заходів із запобігання і протидії корупції До 03.01.2020 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

4. Паспорт Чугуївського району станом на 01 січня 2020 року 05.01.2020 Організаційний відділ, структурні 
підрозділи райдержадміністрації

Любов Кіянська, 
керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації

5. Про  роботу  спеціалізованих  формувань  Чугуївського
районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та
молоді

02.03.2020 Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

Інна Рябініна

6. Аналіз  проведення  особистих  прийомів,  у  тому  числі
виїзних,  керівництвом  районної  державної  адміністрації
за 2019 рік

Щопонеділка Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

7. Аналіз  розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації за 2019 рік

До 03.01.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

8. Про стан підліткової злочинності у районі за підсумками
ІV кварталу 2019 року

До 13.01.2020 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

9. Аналіз  звернень  громадян,  які  надійшли
на адресу районної державної адміністрації за 2019 рік

До 15.01.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

10. Аналіз  прийнятих  розпоряджень  голови  районної
державної  адміністрації  за  підсумками  засідань  колегії
районної державної адміністрації за 2019 рік

До 15.01.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

11. Про  документообіг  у  районній  державній  адміністрації
за 2019 рік

До 15.01.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

12. Аналіз  складання  структурними  підрозділами  районної
державної  адміністрації пропозицій  до  Перспективного
плану (основних напрямів) діяльності районної державної
адміністрації  на  2020  рік  та  плану  роботи  районної
державної адміністрації на І квартал 2020 року

До 15.01.2020 Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська
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13. Аналіз  стану  виконавської  дисципліни  у  структурних

підрозділах районної державної адміністрації за ІV квартал
2019 року

До 20.01.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко, 
Олена Горлачова

14. Аналіз  виконання  законів  України,  актів  та  доручень
Президента  України  і  Кабінету  Міністрів  України,
розпоряджень  та  доручень  голів  обласної  та  районної
державних  адміністрацій,  проведеного  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації  за
ІV квартал 2019 року

До 20.01.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко, 
Олена Горлачова

15. Аналіз  планування  роботи  виконкомів  сільських,
селищних рад на І квартал 2020 року

До 20.01.2020 Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

16. Звіт  про  виконання  плану  роботи  районної  державної
адміністрації на ІV квартал 2019 року

До 20.01.2020 Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

17. Про стан дотримання чинного законодавства керівниками
структурних підрозділів районної державної адміністрації
при виданні наказів у ІV кварталі 2019 року

До 24.01.2020 Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Іван Скупченко

18. Про  стан  дотримання  чинного  законодавства  при
прийнятті  рішень  виконкомів  сільських,  селищних  рад
(у  частині  делегованих  повноважень)  у  ІV кварталі
2019 року

До 24.01.2020 Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Іван Скупченко

19. Звіт  про  виконання  плану  роботи  апарату  та  відділу
масових комунікацій районної державної адміністрації на
ІV квартал 2019 року

До 25.01.2020 Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

20. Звіт  про  чисельність  працюючих  та  заброньованих
військовозобов’язаних  працівників  районної  державної
адміністрації 

До 02.02.2020 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

21. Про  вжиття  керівниками  підприємств,  установ  і
організацій  району  заходів,  спрямованих  на  запобігання
гідрологічних  прісноводних  надзвичайних  ситуацій,
безаварійний  пропуск  льодоходу  і  весняної  повені
у 2020 році

До 12.03.2020 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников 

22. Про підсумки економічного і соціального розвитку району
за січень та лютий 2020 року

25.02.2020
25.03.2020

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова
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23. Звіт  про  виконання  плану  роботи  районної  державної

адміністрації  за  грудень  2019  року,  січень  та  лютий
2020 року

05.01.2020
05.02.2020
05.03.2020

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська 

24. Про стан діяльності транспортних підприємств району До 10.01.2020
До 10.02.2020
До 10.03.2020

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько 

25. Про стан справ у соціальній сфері району До 10.01.2020
До 10.02.2020
До 10.03.2020

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

26. Аналіз  проведення  засідань  виконкомів,  сесій  сільських,
селищних рад та участі в них відповідальних працівників
районної державної адміністрації у грудні 2019 року, січні
та лютому 2020 року

15.01.2020
15.02.2020
15.03.2020

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

27. Моніторинг  рівня  оплати  праці  підприємств  провідних
галузей економіки району

20.01.2020
20.02.2020
20.03.2020

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

28. Аналіз фактичних та очікуваних обсягів промислового ви-
робництва району

10, 25.01.2020
10, 25.02.2020
10, 25.03.2020

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

29. Про  призначення  на  посаду  та  звільнення  з  посади
керівників  територіальних  органів  міністерств,  інших
центральних органів  виконавчої  влади, урядових органів,
що  функціонують  в  системі  міністерств,  керівників
підприємств, установ, організацій,  що належать до сфери
управління центральних органів виконавчої влади

До 26.01.2020
До 26.02.2020
До 26.03.2020

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

30. Аналіз  ситуації  в  інформаційному  просторі  шляхом
моніторингу  інтернет-ресурсів  та  засобів  масової
інформації

Щодня Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко

31. Моніторинг  резонансних  подій,  акцій  протесту,  фактів
підбурювання  населення  до  масових  заходів  та  інших
провокаційних дій

Щодня Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко
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32. Про  взаємодію  суб’єктів  соціальної  роботи,  залучення

інших  соціальних  партнерів  при  здійсненні  соціального
супроводу  сімей  з  дітьми,  які  опинились  у  складних
життєвих обставинах

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

Інна Рябініна

33. Моніторинг  споживання  хліба  соціальних  сортів
населенням району та визначення потреби у виробництві
даних сортів хліба

Щочетверга Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

34. Моніторинг здійснення електронних закупівель товарів Щочетверга Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

35. Аналіз суспільно-політичної ситуації в районі Щочетверга Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко

36. Аналіз  стану  погашення  заборгованості  підприємств  та
організацій району з платежів до бюджетів всіх рівнів та
Пенсійного фонду України 

Двічі на місяць Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

37. Про  стан  введення  житла  в  експлуатацію  на  території
району

Щомісяця Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов

38. Аналіз  фінансово-господарського  стану  підприємств  жи-
тлово-комунального господарства району

Щомісяця Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько 

39. Аналіз  фінансово-економічного  стану
сільськогосподарських підприємств району 

Щомісяця Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

40. Аналіз виконання районного бюджету на 2019 рік Січень Фінансове управління 
райдержадміністрації

Тетяна Бурейко 

41. Про організоване закінчення 2019/2020 навчального року
та проведення державної підсумкової атестації у закладах
освіти району

Березень Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова 

42. Підготовка  пропозицій  про  внесення  змін  до  районного
бюджету на 2020 рік та подання необхідних матеріалів для
розгляду на сесіях районної ради

Протягом
кварталу

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Тетяна Бурейко 

43. Аналіз  забезпеченості  видатків  на  заробітну  плату  та
енергоносії бюджетних установ району та бюджетів сіл та
селищ

Протягом
кварталу

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Тетяна Бурейко 
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44. Моніторинг цін на основні продукти харчування Протягом

кварталу
Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

45. Моніторинг стану транспортного обслуговування та надан-
ня послуги зв’язку у районі

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько 

46. Про  стан  проходження  опалювального  періоду
2019-2020 років 

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько 

47. Про  виконання  Плану  захисту  інформації  в
автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі
«Державний реєстр виборців»

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Денис Локайчук

48. Аналіз  діяльності  сільськогосподарських  підприємств
району у галузях тваринництва та рослинництва

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

49. Аналіз  проведення  розрахунків  сільськогосподарських
підприємств району за орендовані землі

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

50. Аналіз  стану  оплати  праці  працівникам
сільськогосподарських підприємств району

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

51. Про стан відпрацювання мобілізаційного плану району Протягом
кварталу

Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної
роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко

52. Про  підготовку  та  проведення  у  районі  масових,
культурних  заходів  із  залученням  аматорів  народного
мистецтва

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

53. Про стан  організації  діловодства  та  архівного зберігання
документів в установах та організаціях, що перебувають у
зоні комплектування архівного відділу районної державної
адміністрації

Протягом
кварталу

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова
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54. Про  стан  передавання  документів  юридичних  осіб

(сільських, селищних рад), що реорганізуються відповідно
до  Закону  України  «Про  добровільне  об’єднання
територіальних  громад»  з  урахуванням  рекомендацій
Укрдержархіву

Протягом
кварталу

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

55. Про стан справ у сфері надання адміністративних послуг Протягом
кварталу

Відділ з питань надання 
адміністративних послуг 
райдержадміністрації

Марина Горовенко

56. Аналіз  висвітлення  діяльності  районної  державної
адміністрації у місцевих засобах масової інформації та на
офіційному вебсайті районної державної адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко

57. Аналіз  виконання  Закону  України  «Про  доступ  до
публічної інформації» у частині оприлюднення інформації
на офіційному вебсайті районної державної адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко,
Альона Грязнова

3. Вивчення роботи виконавчих органів сільських, селищних рад (із питань виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади), надання практичної допомоги, взаємодія з органами місцевого самоврядування

1. Участь  у  роботі  постійних  комісій  Чугуївської  районної
ради

За окремим
графіком

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Керівники структурних  
підрозділів 
райдержадміністрації

2. Організація  виконання  Плану  контролю  за  здійсненням
органами місцевого самоврядування Чугуївського району
делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  на
2020 рік

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

3. Організація  роботи  комісії  з  проведення  перевірки
здійснення  делегованих  повноважень  органів  виконавчої
влади виконкомом Волохово-Ярської сільської ради

11.03.2020 Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

4. Узагальнення  досвіду  роботи  виконкому  Малинівської
селищної  ради  з  питання  охорони  пам’яток  історії  та
культури,  збереження  та  використання  культурного
надбання  (стаття  32  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»)

Березень Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова 
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5. Аналіз  виконання  органами  місцевого  самоврядування

району делегованих повноважень органів виконавчої влади
окремих  статей  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», а саме:
статті 34 виконкомом Кочетоцької селищної ради;

статті 31 виконкомом Зарожненської сільської ради;

статті 32 виконкомом Новопокровської селищної ради;

статті 38 виконкомом Кочетоцької селищної ради 

Лютий

Березень

Березень

Березень

Службу у справах дітей 
райдержадміністрації 
Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації
Відділ освіти 
райдержадміністрації
Загальний відділ апарату
райдержадміністрації

Олена Альхімович 

Петро Старусьов

Тетяна Бєлєвцова

Тетяна Омельченко

6. Проведення  перевірок  рішень  органів  місцевого
самоврядування, виданих з питань здійснення делегованих
повноважень  органів  виконавчої  влади,  на  відповідність
чинному законодавству

Щомісяця Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Іван Скупченко

7. Проведення  перевірок  сільських,  селищних  рад  з  питань
дотримання  бюджетного  законодавства,  надання
практичної і методичної допомоги сільським та селищним
радам з  питань  виконання  бюджету та  внесення  змін  до
місцевих бюджетів

Протягом
кварталу

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Тетяна Бурейко

8. Забезпечення організації проведення Днів інформування та
підготовки методичних матеріалів

16.01.2020
20.02.2020
19.03.2020

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко

9. Проведення  роботи  з  Введенською,  Новопокровською
селищними,  Волохово-Ярською,  Мосьпанівською  та
Зарожненською  сільськими  радами  щодо  уточнення
(коригування,  внесення  змін,  оновлення)  генеральних
планів відповідних населених пунктів 

Протягом
кварталу

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов

10. Проведення  роботи  із  забудовниками  та  сільськими,
селищними головами щодо введення житла в експлуатацію

Протягом
кварталу

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов
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11. Проведення перевірок виконання вимог щодо утримання у

належному  санітарному  стані  та  благоустрою  територій
населених пунктів району

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько 

12. Проведення роботи з сільськими, селищними радами щодо
переукладання охоронних зобов’язань на пам’ятки історії 

За окремим
планом

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

13. Надання  методичної  і  практичної  допомоги  працівникам
закладів  культури  району  щодо  проведення  масових,
урочистих заходів 

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

14. Надання  методичної  допомоги  виконкомам  сільських,
селищних рад з питань роботи з персоналом

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

15. Організація  особистих  прийомів  громадян  керівництвом
районної  державної  адміністрації  у  населених  пунктах
району

Протягом
кварталу

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

16. Організація  участі  керівництва  районної  державної
адміністрації, керівників структурних підрозділів районної
державної  адміністрації  у  засіданнях  виконкомів,  сесіях
сільських, селищних рад

За окремими
графіками

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

17. Організація  зустрічей  голови  районної  державної
адміністрації  з  активом  територіальних  громад  та
населенням сільських, селищних рад

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

18. Надання  практичної  та  методичної  допомоги  сільським,
селищним  головам  з  питань  виконання  делегованих
повноважень органів виконавчої влади

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

19. Надання консультативної та методичної допомоги органам
місцевого  самоврядування  району  щодо  підготовки
нагородних документів

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

20. Надання  методичної  і  практичної  допомоги  сільським,
селищним головам щодо організації та проведення заходів
покладених на них згідно із Законом України «Про місцеві
вибори» у частині що стосується списків виборців

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Денис Локайчук
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21. Надання  методичної  і  практичної  допомоги  сільським,

селищним  головам,  які  надають  відомості  про
найменування  нових  та  перейменування  вулиць
(проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків
тощо),  відповідно  до  статті  22  Закону  України  «Про
Державний реєстр виборців»

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Денис Локайчук

22. Забезпечення взаємодії  з  сільськими,  селищними радами,
об’єднаними територіальними громадами у сфері надання
соціальних послуг 

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення, служба у 
справах дітей, відділ охорони 
здоров’я райдержадміністрації,
Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

Олександр Лисянський,
Олена Альхімович,
Валерія Райлян,
Інна Рябініна 

23. Виїзди до населених пунктів району з метою відвідування
сімей,  які  опинились  у  складних  життєвих  обставинах,
соціального  супроводу  прийомних  родин  та  дитячих
будинків  сімейного  типу,  надання  соціальних  послуг
населенню, проведення рейду з виявлення неповнолітніх,
схильних  до  правопорушень,  бродяжництва  та
жебракування

Щовівторка Служба у справах дітей 
райдержадміністрації,
Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

Олена Альхімович,
Інна Рябініна 

24. Виїзди  головного  державного  соціального  інспектора
відділу  контролю  та  соціальних  інспекторів  управління
праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної  адміністрації  до  населених  пунктів  району  з
метою  обстеження  матеріально-побутових  умов
проживання малозабезпечених сімей

Щовівторка Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський
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25. Надання  методичної  і  практичної  допомоги  виконкомам

сільських, селищних рад щодо:
влаштування дітей під опіку та піклування;
усиновлення дітей;
попередження  бездоглядності  та  безпритульності  серед
неповнолітніх;
захисту житлових та майнових прав дітей;
щодо роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих
обставинах

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

26 Надання  організаційно-методичної  допомоги  особам,
відповідальним за роботу з документами Трудового архіву
сільських, селищних рад

Протягом
кварталу

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

4. Питання для вивчення у порядку контролю за виконанням:

4.1. Законів України
1. «Про місцеві державні адміністрації».

Забезпечення неухильного виконання вимог закону
Протягом
кварталу

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Перший заступник 
голови, заступник 
голови, керівник апарату,
керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації

2. «Про добровільне об’єднання громадян».
Підтримка  та  впровадження  заходів  з  добровільного
об’єднання територіальних громад на території району

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій, 
організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Марина Отченашко,
Любов Кіянська

3. «Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо
добровільного приєднання територіальних громад».
Забезпечення неухильного виконання вимог закону

Протягом
кварталу

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації

4. «Про місцеве самоврядування в Україні».
Організація  роботи щодо взаємодії  з  органами місцевого
самоврядування,  надання  методичної  та  практичної
допомоги  у  реалізації  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська



16

1 2 3 4 5
5. «Про  забезпечення  функціонування  української  мови  як

державної».
Забезпечення неухильного виконання вимог закону

Протягом
кварталу

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації

6. «Про державний бюджет України на 2020 рік».
Забезпечення виконання районного бюджету у 2020 році

Протягом
кварталу

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Тетяна Бурейко 

7. Закон України «Про публічні закупівлі».
Забезпечення неухильного виконання вимог закону

Протягом
кварталу

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі, фінансове управління 
райдержадміністрації

Ганна Кіндякова,
Тетяна Бурейко 

8. «Про державну службу».
Забезпечення  виконання  вимог  закону  щодо  створення
правових,  організаційних  умов  реалізації  права  на
державну службу

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

9. Закону України «Про відпустки».
Забезпечення  гарантії  права  на  відпустки  працівників
районної державної адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

10. «Про захист персональних даних».
Дотримання  вимог  закону  під  час  збору  та  обробки
персональних даних

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

11. «Про очищення влади».
Забезпечення неухильного виконання вимог закону

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

12. «Про запобігання корупції».
Здійснення  заходів  щодо  недопущення  корупційних
правопорушень державними службовцями

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

13. «Про оборону України».
Забезпечення неухильного виконання вимог закону у сфері
оборони

Протягом
кварталу

Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної
роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату 
райдержадміністрації

Василь Левченко
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14. «Про військовий обов’язок і військову службу».

Здійснення  обліку  військовозобов’язаних  і  призовників,
бронювання військовозобов’язаних у районній  державній
адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
спільно з сектором з питань 
оборонної, мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Прядка,
Василь Левченко

15. «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію».
Здійснення  обліку  військовозобов’язаних  і  призовників,
бронювання військовозобов’язаних у районній  державній
адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
спільно з сектором з питань 
оборонної, мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Прядка,
Василь Левченко 

16. «Про звернення громадян».
Організація  та  проведення  особистих  прийомів  громадян
та прийомів за місцем проживання керівництвом районної
державної  адміністрації,  організація  розгляду  звернень
громадян

Протягом
кварталу

Загальний відділ спільно з іншими
структурними підрозділами 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Омельченко,
керівники структурних 
підрозділів апарату 
райдержадміністрації

17. «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  звернення
громадян»  щодо  електронного  звернення  та  електронної
петиції».
Організація розгляду електронних звернень

Протягом
кварталу

Загальний відділ спільно з іншими
структурними підрозділами 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

18. «Про безоплатну правову допомогу».
Забезпечення надання районною державною адміністраці-
єю безоплатної первинної правової допомоги

Протягом
кварталу

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Іван Скупченко

19. «Про доступ до публічної інформації».
Виконання вимог закону щодо надання інформації

Протягом
кварталу

Структурні підрозділи апарату 
райдержадміністрації

Керівники структурних 
підрозділів апарату
райдержадміністрації

20. «Про місцеві вибори».
Забезпечення  виконання  вимог  закону  у  частині
матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць

Протягом
кварталу 

Структурні підрозділи апарату 
райдержадміністрації

Керівники структурних 
підрозділів апарату
райдержадміністрації
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21. «Про Державний реєстр виборців».

Організація  періодичного  уточнення  персональних  даних
реєстру виборців

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Денис Локайчук

22. «Про громадські об’єднання».
Забезпечення неухильного виконання вимог закону

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко

23. «Про політичні партії в Україні».
Забезпечення неухильного виконання вимог закону

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко

24. «Про  порядок  висвітлення  діяльності  органів  державної
влади  та  органів  місцевого  самоврядування  в  Україні
засобами масової інформації».
Забезпечення  висвітлення  діяльності  районної  державної
адміністрації,  задоволення  інформаційних  потреб
населення та об’єднань громадян

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко

25. «Про охорону праці».
Здійснення перевірок підприємств, організацій та установ
району  з  питань  додержання  законодавства  про  охорону
праці

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

26. «Про оплату праці».
Здійснення перевірок підприємств, організацій та установ
району  з  питань  додержання  законодавства  про  оплату
праці

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

27. «Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхуван-
ня».
Проведення  щомісячних  перевірок  щодо  додержання
вимог  законодавства  під  час  призначення  пенсій
Чугуївським  відділом  обслуговування  громадян
(Сервісним центром) управління обслуговування громадян
Головного  управління  Пенсійного  фонду  України
Харківської області

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

28. «Про  державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим
сім’ям».
Призначення  державної  соціальної  допомоги
малозабезпеченим сім’ям відповідно до закону

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський
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29. «Про фізичну культуру і спорт».

Реалізація  державної  політики у сфері  фізичної  культури
та спорту

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна

30. «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
Забезпечення  дітей  району,  які  потребують  соціальної
уваги  та  підтримки,  безкоштовними  путівками  на
оздоровлення

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна

31. «Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення
та відпочинок дітей» щодо оздоровлення дітей учасників
бойових дій, дітей, один із батьків яких загинув у районі
проведення антитерористичних  операцій,  бойових дій  чи
збройних  конфліктів  або  під  час  масових  акцій
громадянського  протесту,  дітей,  зареєстрованих  як
внутрішньо переміщені особи».
Забезпечення виконання вимог закону на території району

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна

32. «Про  сприяння  соціальному  становленню  та  розвитку
молоді в Україні».
Реалізація  державної  молодіжної  політики  щодо
соціального становлення та розвитку молоді

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна

33. «Про охорону дитинства».
Проведення  методичної  роботи  з  уповноваженими  у
справах  дітей,  працівниками  виконкомів  сільських,
селищних рад з питань організації   контролю за дітьми з
неблагополучних сімей

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

34. «Про  органи  і  служби  у  справах  дітей  та  спеціальні
установи для дітей».
Реалізація  державної  політики у  сфері усиновлення та
захисту прав дітей

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович
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35. «Про  забезпечення  організаційно-правових  умов

соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування».
Поповнення  банку  даних  на  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  а  також  на
підлітків, які перебувають на профілактичному обліку

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

36. «Про соціальні послуги».
Реалізація  державної  політики  щодо  надання  соціальних
послуг різним категоріям населення

Протягом
кварталу

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

Інна Рябініна

37. «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
Проведення  соціальної  роботи  з  попередження
домашнього насильства 

Протягом
кварталу

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

Інна Рябініна

38. «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю». 
Проведення  соціальної  роботи  з  сім’ями,  дітьми  та
молоддю.  Забезпечення  соціального  обслуговування,
соціальної  профілактики та  соціальної  реабілітації  сімей,
дітей та молоді

Протягом
кварталу

Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, відділ у справах молоді 
та спорту райдержадміністрації

Інна Рябініна,
Інна Рябініна 

39. «Про освіту».
Реалізація державної політики щодо забезпечення права на
безоплатне  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти
відповідно до стандартів освіти

Протягом
кварталу

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

40. «Про охорону культурної спадщини».
Забезпечення виконання вимог закону на території району

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму, відділ 
містобудування та архітектури  
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова,
Петро Старусьов

41. «Про бібліотеки та бібліотечну справу».
Забезпечення виконання вимог закону на території району

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

42. «Про  основи  законодавства  України  про  охорону
здоров’я».
Забезпечення виконання вимог закону на території району

Протягом
кварталу

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян
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43. «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  житлово-

комунальні  послуги»  щодо  належного  соціально-
економічного  захисту  учасників  антитерористичної
операції та членів їхніх сімей».
Забезпечення виконання вимог закону на території району

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації

Ірина Володько

44. «Про  Основні  засади  (стратегію)  державної  екологічної
політики України на період до 2030 року».
Запровадження  державної  екологічної  політики  на
території району

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації

Ірина Володько

45. «Про житлово-комунальні послуги».
Реалізація державної політики щодо надання споживачам
якісних житлово-комунальних послуг у повному обсязі

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації

Ірина Володько

46. «Про благоустрій населених пунктів».
Реалізація  державної  політики  щодо  надання  якісних
послуг з благоустрою у повному обсязі

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації

Ірина Володько

47. «Про відходи».
Організація  та  проведення  заходів  щодо  поводження  з
відходами  на  території  району  та  контроль  за  їх
виконанням

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації

Ірина Володько

48. «Про теплопостачання».
Реалізація державної політики щодо надання споживачам
якісних послуг з теплопостачання 

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації

Ірина Володько

49. «Про регулювання містобудівної діяльності».
Реалізація  державної  політики  щодо  сталого  розвитку
територій  з  урахуванням  державних,  громадських  та
приватних інтересів

Протягом
кварталу

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов

50. «Про архітектурну діяльність».
Координація  дій  учасників  щодо  розроблення  всіх
складових  частин  проєктів  з  планування  та  благоустрою
територій, будівництва будівель і споруд

Протягом
кварталу

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов
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51. «Про насіння і садівний матеріал».

Моніторинг  закупівлі  садівного  матеріалу
сільськогосподарськими  підприємствами  району,
складання плану сортооновлення на рік

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

52. «Про оренду землі».
Проведення  роботи  з  активізації  укладання  договорів
оренди  землекористувачами  сільськогосподарських
підприємств району

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

53. «Про Національний архівний фонд та  архівні  установи».
Проведення  роз’яснювальної роботи з відповідальними за
ведення  архіву  на  підприємствах,  в  установах  та
організаціях району щодо формування, обліку, зберігання і
використання Національного архівного фонду

Протягом
кварталу

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

54. «Про  доступ  до  архівів  репресивних  органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».
Забезпечення відкритості архівної інформації репресивних
органів комуністичного тоталітарного режиму             1917-
1991 років

Протягом
кварталу

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

55. «Про  електронні  документи  та  електронний
документообіг».
Проведення  роз’яснювальної роботи з відповідальними за
ведення  діловодства  та  архіву  на  підприємствах,  в
установах  та  організаціях  району  щодо  основних
організаційно-правових  засад  електронного
документообігу та використання електронних документів

Протягом
кварталу

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

56. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо  розширення  повноважень  органів  місцевого
самоврядування  та  оптимізації  надання  адміністративних
послуг».
Забезпечення виконання норм закону 

Протягом
кварталу

Відділ з питань надання 
адміністративних послуг 
райдержадміністрації

Марина Горовенко 

57. «Про адміністративні послуги».
Забезпечення діяльності Центру надання адміністративних
послуг при районній державній адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ з питань надання 
адміністративних послуг 
райдержадміністрації

Марина Горовенко 
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58. «Про захист прав споживачів».

Надання методичної та практичної допомоги виконкомам
сільських та селищних рад щодо роботи комісій з питань
захисту прав споживачів

Протягом
кварталу

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

59. «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері
господарської діяльності».
Надання консультаційної допомоги виконкомам сільських,
селищних рад щодо розробки регуляторних актів та видачі
дозвільних документів

Протягом
кварталу

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

60. «Про інвестиційну діяльність».
Моніторинг  загального  обсягу  прямих  іноземних
інвестицій, залучених в економіку району

Протягом
кварталу

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

61. «Про зовнішньоекономічну діяльність».
Аналіз  зовнішньоекономічної  діяльності  підприємств
району

Протягом
кварталу

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

62. «Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме
майно та їх обтяжень».
Забезпечення  діяльності  відділу  державної  реєстрації
районної державної адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ державної реєстрації 
райдержадміністрації

Тетяна Сергєєва 

63. «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань».
Забезпечення  ведення  Єдиного  державного  реєстру
юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та
громадських формувань 

Протягом
кварталу

Відділ державної реєстрації 
райдержадміністрації

Тетяна Сергєєва 

4.2. Указів, розпоряджень та доручень Президента України
1. Указ  від  26.02.2016  № 68/2016  «Про  сприяння  розвитку

громадянського суспільства в Україні».
Забезпечення виконання вимог Указу на території району

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко

2. Указ  від  13.11.2014  №  871/2014  «Про  День  Соборності
України».
Забезпечення виконання вимог Указу

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій, 
відділ культури і туризму, відділ 
освіти райдержадміністрації

Марина Отченашко,
Тетяна Кулешова, 
Тетяна Бєлєвцова
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3. Указ від 20.02.2015 № 69/2015 «Про вшанування подвигу

учасників Революції  гідності  та увічнення пам’яті  Героїв
Небесної Сотні».
Проведення заходів у закладах освіти, культури, населених
пунктах району

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій, 
відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Марина Отченашко,
Тетяна Кулешова

4. Указ  від  11.02.2016  №  44  «Про  шефську  допомогу
військовим частинам Збройних Сил України, Національній
гвардії  України  та  Державній  прикордонній  службі
України» (зі змінами).
Забезпечення виконання вимог Указу 

Протягом
кварталу

Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної
роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко

5. Указ  від  27.09.1999  №  1229/1999  «Про  Положення  про
технічний захист інформації в Україні».
Виконання вимог комплексної системи захисту інформації
в  автоматизованій  інформаційно-телекомунікаційній
системі «Державний реєстр виборців»

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Денис Локайчук

6. Указ від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи
щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного права на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування».
Сприяння  громадянам  у  вирішенні  за  місцем  їх
проживання особистих питань

Протягом
кварталу

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

7. Указ від 12.01.2018 № 5/2018 «Про першочергові  заходи
щодо  захисту  прав  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа».
Забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб
з їх числа

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації, 
Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

Олена Альхімович,
Інна Рябініна

8. Указ  від  02.02.2002  №  92/2002  «Про  додаткові  заходи
щодо  соціального  захисту  селян  –  власників  земельних
ділянок та земельних часток (паїв)».
Реалізація  державної  політики  щодо  соціального  захисту
власників земельних часток (паїв)

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець
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9. Указ від 12.03.2003 № 102/2003 «Про концепцію державної

промислової політики». 
Аналіз  діяльності  промислового  комплексу  району  в
розрізі промислових підприємств району

Протягом
кварталу

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

10. Указ від 06.12.2005 № 1694 «Про невідкладні заходи щодо
реформування системи охорони здоров’я населення».
Реалізація  державної  політики  у  сфері  охорони  здоров’я
населення

Протягом
кварталу

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян

11. Указ від 27.03.1998 № 222/98 «Про заходи щодо підтримки
індивідуального будівництва на селі».
Виконання  заходів  районної  програми «Власний дім» на
2016-2020  роки,  затвердженої  рішенням  районної  ради
від 10.12.2015 

Протягом
кварталу 

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов

12. Указ  від  21.03.2000  №  485  «Про  державну  підтримку
клубних закладів».
Реалізація  державної  політики  щодо  збереження  та
розвитку існуючої мережі закладів культури району

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

13. Указ від 22.03.2000 № 490/2000 «Про невідкладні заходи
щодо розвитку бібліотек України».
Реалізація  державної  політики  щодо  недопущення
скорочення мережі бібліотек у районі

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

14. Указ  від  13.10.2015  №  580/2015  «Про  Стратегію
національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  на
2016-2020 роки».
Реалізація  державної  політики  з  національно-
патріотичного виховання молоді

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

 Інна Рябініна 

15. Указ від 27.09.2013 № 532/2013 «Про Стратегію розвитку
державної молодіжної політики на період до 2020 року».
Реалізація  заходів  щодо  створення  необхідних  умов  для
соціального  становлення  та  розвитку  молоді,  активної
участі у суспільному житті району

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

 Інна Рябініна 
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16. Указ від 21.07.2008 № 640/2008 «Про пріоритети розвитку

фізичної культури і спорту в Україні».
Реалізація вимог Указу на території району

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

Інна Рябініна 

17. Указ  від  20.03.2008  №  244/2008  «Про  додаткові  заходи
щодо підвищення якості освіти в Україні».
Реалізація вимог Указу у частині організації  зовнішнього
незалежного оцінювання

Протягом
кварталу

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

18. Указ  від  05.05.2008  №  411/2008  «Про  заходи  щодо
забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей».
Реалізація вимог Указу на території району

Протягом
кварталу

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

19. Указ  від  30.10.2010  №  926/2010  «Про  заходи  щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».
Реалізація вимог Указу на території району

Протягом
кварталу

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

20. Указ  від  25.06.2013  №  344/2013  «Про  Національну
стратегію  розвитку  освіти  в  Україні  на  період  до
2021 року».
Реалізація вимог Указу на території району

Протягом
кварталу

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

21. Указ  від  03.10.1992  №  493  «Про  державну  реєстрацію
нормативно-правових  актів  міністерств  та  інших  органів
виконавчої влади».
Реалізація вимог Указу на території району

Протягом
кварталу

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Іван Скупченко

22. Указ  від  18.10.2001  №  992/2001  «Про  затвердження
Національної програми правової освіти населення».
Забезпечення  виконання  районною  державною
адміністрацією  в  межах  компетенції  програм  правової
освіти  населення,  виконання  рекомендацій  районної
міжвідомчої  координаційно-методичної  ради  з  правової
освіти населення

Протягом
кварталу

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Іван Скупченко
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23. Указ  від  16.04.2010  №  542  «Про  деякі  питання

забезпечення  здійснення  повноважень  місцевими
державними адміністраціями».
Погодження з головами місцевих державних адміністрацій
призначення на посаду та звільнення з посади керівників
територіальних  органів  міністерств,  інших  центральних
органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери їх управління

26.01.2020
26.02.2020
26.03.2020

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

24. Указ  від  09.10.2000 № 1212 «Про Комплексну програму
підготовки державних службовців».
Реалізація вимог Указу на території району

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

25. Указ Президента України від 04.09.2019 № 647/2019 «Про
деякі  заходи  із  забезпечення  надання  якісних  публічних
послуг».
Реалізація вимог Указу на території району

Протягом
кварталу

Відділи з питань надання 
адміністративних послуг,
державної реєстрації 
райдержадміністрації

Марина Горовенко,
Тетяна Сергєєва

26. Указ від 31.05.2018 №  156/2018 «Про невідкладні заходи
щодо зміцнення  державного  статусу  української  мови та
сприяння  створенню  єдиного  культурного  простору
України».
Реалізація вимог Указу на території району

Протягом
кварталу

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації

27. Указ  від  26.07.2005 № 1132/2005  «Питання  контролю за
виконанням  указів,  розпоряджень,  доручень  Президента
України».
Виконання порядку організації та здійснення контролю за
виконанням  указів,  розпоряджень,  доручень  Президента
України 

Протягом
кварталу 

Загальний відділ апарату,
структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко,
Олена Горлачова, 
керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації
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4.3. Постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України

1. Постанова від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі
громадськості  у  формуванні  та  реалізації  державної
політики».
Забезпечення виконання положень постанови

Протягом
кварталу 

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко

2. Постанова  від  09.03.1999  №  339  «Про  затвердження
Порядку  контролю  за  здійсненням  органами  місцевого
самоврядування  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади» (із змінами).
Надання  методичної  та  практичної  допомоги  органам
місцевого самоврядування

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

3. Постанова  від  28.02.2002  №  228  «Про  затвердження
Порядку  складання,  розгляду,  затвердження  та  основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».
Дотримання  Порядку  під  час  складання,  розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ 

Протягом
кварталу

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Тетяна Бурейко

4. Постанова  від  29.03.2002  №  415  «Про  затвердження
Порядку  використання  коштів  резервного  фонду
бюджету».
Забезпечення  дотримання  вимог  постанови  при
затвердженні бюджету

Протягом
кварталу

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Тетяна Бурейко 

5. Постанова  від  11.10.2016  №  710  «Про  ефективне
використання державних коштів».
Забезпечення дотримання вимог постанови при виконанні
бюджету

Протягом
кварталу

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Тетяна Бурейко 

6. Постанова  від  15.06.2006  №  833  «Про  затвердження
Порядку провадження  торговельної діяльності та правил
торговельного   обслуговування  на  ринку  споживчих
товарів».
Здійснення  контролю  за  належною  організацією
обслуговування  населення  підприємствами  торгівлі  та
громадського харчування

Протягом
кварталу

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова
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7. Постанова  від  07.02.2018  №  106  «Про  затвердження

Порядку  використання  коштів,  передбачених  у
державному  бюджеті  для  надання  фінансової  підтримки
розвитку фермерських господарств».
Забезпечення дотримання вимог постанови щодо  порядку
використання  коштів  для  надання  фінансової  підтримки
розвитку фермерських господарств

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

8. Постанова  від  07.02.2018  №  107  «Про  Порядок
використання  коштів,  передбачених  у  державному
бюджеті для підтримки галузі тваринництва».
Забезпечення дотримання вимог постанови щодо  порядку
використання коштів для підтримки галузі тваринництва

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

9. Постанова  від  18.03.2009  №  232 «Про  затвердження
Порядку  використання  коштів,  передбачених  у
державному бюджеті для селекції в рослинництві».
Забезпечення виконання положень постанови

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

10. Постанова  від  22.09.1997  №  1050  «Про  заходи  щодо
подальшого  вдосконалення  надання  населенню  субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг,  придбання скрапленого  газу,  твердого та  рідкого
пічного побутового палива».
Забезпечення виконання положень постанови

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

11. Постанова від 29.01.2003  № 117 «Про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».
Формування даних та внесення їх до Єдиного державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

12. Постанова  від  01.10.2014 № 509  «Про  облік  внутрішньо
переміщених осіб».
Дотримання  Порядку оформлення  і  видачі  довідки  про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський
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13. Постанова від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної

адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово
окупованої  території  України  та  районів  проведення
антитерористичної  операції,  для  покриття  витрат  на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг».
Призначення грошової допомоги внутрішньо переміщеним
особам,  яких  взято  на  облік  до  управління  праці  та
соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

14. Постанова  від  17.03.2017  №  152  «Про  забезпечення
доступності лікарських засобів».
Здійснення  контролю  за  реалізацією  Урядової  програми
«Доступні ліки» на території району

Протягом
кварталу

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян

15. Постанова  від  23.01.2015  №  11  «Деякі  питання  надання
медичної  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам».
Здійснення  контролю  за  дотриманням  порядку  та  умов
надання медичної субвенції лікувальним закладам району

Протягом
кварталу

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян

16. Постанова  від   21.11.2013  № 896  «Про  затвердження
Порядку  виявлення  сімей  (осіб),  які  перебувають  у
складних  життєвих  обставинах,  надання  їм  соціальних
послуг  та  здійснення  соціального  супроводу таких  сімей
(осіб)».
Дотримання Порядку виявлення сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах

Протягом
кварталу

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

Інна Рябініна

17. Постанова  від  21.11.2014  №  895  «Про  затвердження
Порядку взаємодії  суб’єктів  соціального супроводу сімей
(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах».
Здійснення  заходів  щодо  виявлення  сімей  з  дітьми,  які
можуть  потрапити  у складні  життєві  обставини,  надання
соціальних послуг

Протягом
кварталу

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

Інна Рябініна
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18. Постанова від 16.03.2017 № 148 «Деякі питання здійснення

патронату над дитиною».
Проведення рекрутингової роботи з пошуків кандидатів у
патронатні  вихователі,  соціальної  роботи  із  сім’ями
патронатних вихователів

Протягом
кварталу

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

Інна Рябініна

19. Постанова  від  03.10.2018  № 800  «Деякі  питання
соціального  захисту  дітей,  які  перебувають  у  складних
життєвих  обставинах,  у  тому  числі  таких,  що  можуть
загрожувати їх життю та здоров’ю».
Організація виявлення дітей, які перебувають у складних
життєвих  обставинах,  співпраця  із  соціальними
партнерами

Протягом
кварталу

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

Інна Рябініна

20. Постанова  від  22.08.2018  №  658  «Про  затвердження
Порядку  взаємодії  суб’єктів,  що  здійснюють  заходи  у
сфері  запобігання  та  протидії  домашньому  насильству  і
насильству за ознакою статі».
Реалізація  державної  політики  у  сфері  запобігання  та
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою
статі

Протягом
кварталу

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

Інна Рябініна

21. Постанова  від  14.04.1997  №  323  «Про  організаційне  і
фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей
в Україні».
Організація  оздоровлення  дітей  району  пільгових
категорій у закладах оздоровлення та відпочинку

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна 

22. Постанова  від  18.02.2016  №  148  «Про  затвердження
Державної  цільової  соціальної  програми  «Молодь
України» на 2016-2020 роки» та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України».
Реалізація  державної  політики  у  сфері  національно-
патріотичного виховання молоді

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна 
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23. Постанова  від  27.06.2003  №  976  «Про  затвердження

Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та
внесення  поточних  платежів  за  житлово-комунальні
послуги».
Забезпечення  виконання  вимог  постанови  на  території
району

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько

24. Постанова  від  10.12.2008  №  1070  «Про  затвердження
Правил  надання  послуг  з  поводження  з  побутовими
відходами».
Здійснення контролю за якістю надання послуг з вивезення
побутових  відходів  та  забезпечення  виконання  вимог
постанови на території району

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько

25. Постанова  від  06.08.2014  №  409  «Про  встановлення
державних  соціальних  стандартів  у  сфері  житлово-
комунального обслуговування».
Забезпечення  державних  соціальних  гарантій  у  сфері
житлово-комунального обслуговування

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько

26. Постанова  від  27.11.2019  № 980 «Про  затвердження
Порядку  використання  коштів,  передбачених  у
державному  бюджеті  для  надання  пільгового
довгострокового  державного  кредиту  внутрішньо
переміщеним  особам,  учасникам  проведення
антитерористичної  операції  (АТО)  та/або  учасникам
проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання
житла».
Забезпечення виконання положень постанови

Протягом
кварталу

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов

27. Постанова  від  13.04.2011  №  461  «Питання  прийняття  в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».
Здійснення  видачі  будівельних  паспортів  забудови
земельних ділянок

Протягом
кварталу

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов
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28. Постанова  від  27.09.2017  №  733  «Про  затвердження

Положення  про  організацію  оповіщення  про  загрозу
виникнення  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій  та
зв’язку у сфері цивільного захисту». 
Уточнення  інформаційних  повідомлень  до  населення
району  за  встановленими  сигналами  оповіщення
цивільного захисту мирного часу

До 31.03.2020 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников

29. Постанова від  30.10.2013  №  841  «Про  затвердження
Порядку проведення евакуації  у  разі  загрози виникнення
або  виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та
природного характеру».
Організація  заходів  з  обстеження  будівель,  споруд  для
прийняття  евакуйованого населення у населених пунктах
Чугуївського району

До 28.03.2020 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников

30. Постанова  від  30.09.2015  №  775  «Про  затвердження
Порядку створення та використання матеріальних резервів
для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій».
Моніторинг  накопичення,  зберігання  та  використання
об’єктових матеріальних резервів 

До 12.03.2020 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников

31. Постанова  від  19.08.2002  №  1200  «Про  затвердження
Порядку забезпечення населення і працівників формувань
та  спеціалізованих  служб  цивільного  захисту  засобами
індивідуального  захисту,  приладами  радіаційної  та
хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю».
Уточнення розрахунків потреби у  засобах радіаційного та
хімічного захисту

До 21.03.2020 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников

32. Постанова  від  07.12.2016  №  921  «Про  затвердження
Порядку  організації  та  ведення  військового  обліку
призовників і військовозобов’язаних».
Забезпечення виконання положень постанови

Протягом
кварталу

Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної
роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами,
відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко,
Тетяна Прядка
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33. Постанова від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання

адміністративних  послуг  органів  виконавчої  влади  через
центри надання адміністративних послуг».
Забезпечення надання адміністративних послуг районною
державною адміністрацією

Протягом
кварталу

Відділ з питань надання 
адміністративних послуг 
райдержадміністрації

Марина Горовенко 

34. Постанова від 11.10.2017 № 782-р «Про внесення змін до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня
2014 р. № 523».
Забезпечення надання адміністративних послуг районною
державною адміністрацією

Протягом
кварталу

Відділ з питань надання 
адміністративних послуг 
райдержадміністрації

Марина Горовенко 

35. Постанова  від  04.09.2019  № 831 «Про  внесення  змін  до
Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації».
Дотримання  Порядку  розгляду  скарг  у  сфері  державної
реєстрації

Протягом
кварталу

Відділ державної реєстрації 
райдержадміністрації

Тетяна Сергєєва 

36. Постанова  від  25.12.2015  №  1127  «Про  державну
реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх
обтяжень».
Виконання вимог постанови під час проведення державної
реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно,  що
розташоване на тимчасово окупованій території України

Протягом
кварталу

Відділ державної реєстрації 
райдержадміністрації

Тетяна Сергєєва 

37. Постанова  від  28.12.1992  №  731  «Про  затвердження
Положення  про  державну  реєстрацію  нормативно-
правових  актів  міністерств  та  інших  органів  виконавчої
влади».
Забезпечення  подання  розпоряджень  голови  районної
державної  адміністрації  на  державну  реєстрацію  до
Головного  територіального  управління  юстиції  у
Харківській області у порядку, визначеному Міністерством
юстиції України

Протягом
кварталу

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Іван Скупченко
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38. Постанова  від  06.02.2019  № 106  «Про  затвердження

Положення про систему професійного навчання державних
службовців,  голів  місцевих  державних  адміністрацій,  їх
перших  заступників  та  заступників,  посадових  осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».
Забезпечення виконання положень постанови

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

39. Постанова від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації
Закону України «Про очищення влади».
Забезпечення  перевірки  достовірності  відомостей  щодо
незастосування/застосування заборон; оформлення запитів
та  направлення  їх  до  органів  перевірки;  надсилання  до
Міністерства  юстиції  України  повідомлення  про початок
проходження  перевірки;  забезпечення  розміщення  на
офіційному  вебсайті  районної  державної  адміністрації
відповідних матеріалів

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

40. Постанова  від  20.04.2016  № 306  «Питання  присвоєння
рангів  державних  службовців  та  співвідношення  між
рангами державних службовців і  рангами посадових осіб
місцевого  самоврядування,  військовими  званнями,
дипломатичними  рангами  та  іншими  спеціальними
званнями».
Забезпечення виконання положень постанови

У разі
необхідності

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

41. Постанова  від  25.03.2016  № 229  «Про  затвердження
Порядку обчислення стажу державної служби».
Забезпечення виконання положень постанови

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

42. Постанова  від  18.01.2017  № 15  «Питання  оплати  праці
працівників державних органів».
Забезпечення виконання положень постанови

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

43. Постанова  від  24.09.2008  №  858  «Про  застосування
Класифікатору звернень громадян».
Забезпечення виконання положень постанови

Протягом
кварталу

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко
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44. Постанова  від  24.06.2009  №  630  «Про  затвердження

Методики  оцінювання  рівня  організації  роботи  із
зверненнями громадян в органах виконавчої влади».
Забезпечення виконання положень постанови

Протягом
кварталу

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

45. Постанова  від  08.08.2007  №  1004  «Про  проведення
експертизи цінності документів».
Організація  роботи  експертної  комісії  архівного  відділу
районної державної адміністрації

Протягом
кварталу 

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

46. Постанова від  17.01.2018  №  55  «Деякі  питання
документування управлінської діяльності». 
Проведення роз’яснювальної роботи щодо документування
управлінської  документації  та  організації  роботи  з
документами

Протягом
кварталу 

Архівний відділ, 
загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Олена Савінова,
Тетяна Омельченко

47. Постанова  від   29.03.2006  №  373  «Про  затвердження
Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних,
телекомунікаційних та  інформаційно-телекомунікаційних
системах».
Організація та проведення робіт із захисту інформації у ра-
йонній державній адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації 

Денис Локайчук

48. Постанова  від  02.03.2016  №  207  «Про  затвердження
Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі
органами  реєстрації  інформації  до  Єдиного  державного
демографічного реєстру».
Отримання  від  органів  реєстрації  інформації  відомостей
періодичного поновлення персональних даних Державного
реєстру виборців

Щомісяця Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації 

Денис Локайчук

49. Постанова  від  24.09.2008  №  866  «Питання  діяльності
органів  опіки та  піклування,  пов’язаної  із  захистом прав
дитини».
Забезпечення виконання положень постанови

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович
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50. Постанова  від  12.07.2017  №  545  «Про  затвердження

Положення про інклюзивно-ресурсний центр».
Забезпечення  реалізації  права  дітей  з  особливими
освітніми потребами на здобуття  дошкільної та загальної
середньої освіти

Протягом
кварталу

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

51. Розпорядження від 04.09.2013 № 686-р «Про затвердження
плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку
освіти в Україні до 2021 року».
Реалізація  заходів,  спрямованих  на  підвищення  якості  і
конкурентоспроможності  освіти  в  нових  економічних  і
соціокультурних умовах

Протягом
кварталу

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

52. Розпорядження від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження
плану  заходів  на  2017-2029  роки  із  запровадження
Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа».
Забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері
реформування загальної середньої освіти 

Протягом
кварталу

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

53. Розпорядження  від  17.07.2019  №  552-р  «Про  реалізацію
правопросвітницького  проєкту  «Я  маю  право»  у  2020-
2022 роках».
Забезпечення виконання положень розпорядження

Протягом
кварталу

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Іван Скупченко

4.4. Розпоряджень голови обласної державної адміністрації
1. Від  06.09.2016  №  387  «Про  організацію  контролю  за

здійсненням  органами  місцевого  самоврядування  області
делегованих повноважень органів виконавчої влади»

08.01.2020 Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська 

2. Від  02.09.2015  №  390  «Про  забезпечення  громадян
Харківської  області,  які  страждають  на  рідкі  (орфанні)
захворювання,  лікарськими  засобами  та  відповідними
харчовими  продуктами  для  спеціального  дієтичного
споживання»

02.01.2020 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян

3. Від  03.12.2018  №  638  «Про  забезпечення  реалізації
державної регуляторної політики в Харківській області»

02.01.2020 Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова
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4. Від  21.10.2004  №  428  «Про  заходи  щодо  реалізації  в

області  Концепції  поліпшення  продовольчого
забезпечення та якості харчування населення»

03.01.2020 Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

5. Від  16.09.2015  №  422  «Про  результати  організації  та
проведення поглиблених медичних оглядів школярів»

08.01.2020 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян

6. Від  03.06.2008 № 323 «Про систему комплексної  оцінки
цінової ситуації на споживчому ринку області»»

Щомісячно
05, 15, 25 числа

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

7. Від  27.09.2019  №  500  «Про  заходи  щодо  безаварійного
пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і
весняної повені в області у 2019-2020 роках»

24.02.2020
11.03.2020

Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников 

8. Від  19.02.2019  №  50  «Про  затвердження  плану
комплектування Навчально-методичного центру»

08.01.2020 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников 

9. Від 02.02.2015 № 52 «Про організацію навчання населення
діям у надзвичайних ситуаціях»

25.03.2020 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников 

10. Від  10.05.2017  №  191  «Про  створення  координаційної
робочої  групи  для  вирішення  питань,  пов’язаних  з
державною реєстрацією земельних  ділянок,  що належать
до земель оборони»

02.01.2020 Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко

11. Від  11.05.2018  №  327   «Про  здійснення  шефства  над
військовими  частинами  Збройних  Сил  України  та
Національної гвардії України»

20.01.2020
15.03.2020

Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко

12. Від 23.09.2002 № 419 «Про організацію виконання Указу
Президента  України  від  08.07.02  №   624/2002  «Про
вдосконалення системи інформування про стан Збройних
Сил України та інших військових формувань»

10.01.2020 Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко

13. Від 01.11.2019 № 559 «Про затвердження Плану заходів з
реалізації  у  Харківській  області  правопросвітницького
проєкту «Я маю право!» у 2020-2022 роках»

25.03.2020 Юридичний відділ апарату 
районної райдержадміністрації

Іван Скупченко
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14. Від  05.02.2004  №  43  «Про  заходи  щодо  поліпшення

діяльності служби дільничних інспекторів міліції»
08.01.2020 Сектор з питань оборонної, 

мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко

15. Від  25.05.2010  №  250  «Про  утворення  робочої  групи  з
питань  забезпечення  безпечної  експлуатації  безхазяйних
енергетичних об’єктів та тих, що належать абонентам, які
його  не  використовують  та  не  обслуговують  належним
чином»

27.01.2020
25.02.2020
25.03.2020

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько 

16. Від  12.03.2016  №  78  «Про  стан  цінової  ситуації  на
споживчому ринку області»

08.01.2020 Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

17. Від  29.04.2013  №  168  «Про  підсумки  зовнішньо-
економічної  діяльності   та  зовнішніх  зносин,  аналіз
залучення  іноземних  інвестицій,  прикордонного
співробітництва Харківської області»

15.01.2020 Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

18. Від  27.06.2013  №  231  «Про  ефективність  залучення,
використання  та  моніторингу  міжнародної  технічної
допомоги на території Харківської області»

10.01.2020 Відділ економічного розвитку і 
торгівлі  райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

19. Від 17.08.2015 № 366 «Про соціальний захист внутрішньо
переміщених осіб»

10.01.2020 Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

20. Від  26.05.2016 № 211  «Про затвердження  Плану заходів
щодо  створення  в  Харківській  області  безперешкодного
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями на 2016-2020 роки»

08.01.2020 Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

21. Від 25.01.2019 № 10 «Про затвердження обласного плану
заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань
здорового та активного довголіття населення на період до
2022 року»

25.01.2020 Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

22. Від 09.10.2019 № 507 «Про стан виробничого травматизму
на підприємствах області та підготовку до роботи об’єктів
підвищеної небезпеки»

06.01.2020 Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський



40

1 2 3 4 5
23. Від  29.03.2018  №  223  «Про  організацію  виконання

Програми  зайнятості  населення  Харківської  області  на
період до 2020 року»

08.01.2020 Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський 

24. Від 25.03.2019 № 89 «Про затвердження плану заходів на
2019 рік щодо наповнення місцевих бюджетів області»

10.01.2020 Фінансове управління 
райдержадміністрації 

Тетяна Бурейко 

25. Від  27.11.2002  №  509  «Про  організацію  виконання
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  26.08.2002
№ 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних
та інтернатних навчальних закладів»

27.01.2020 Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова 

26. Від  06.09.2010  № 498  «Про  стан  роботи  із  зверненнями
громадян за підсумками І півріччя 2010 року»

Щопонеділка Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

27. Від  31.12.2003  №  487  «Про  забезпечення  дотримання
вимог  законодавства  з  питань  правової  охорони
комп’ютерних програм»

25.02.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

28. Від  20.02.2008 № 77 «Про організацію виконання  Указу
Президента  України  від  07.02.2008  №  109/2008  «Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та
гарантування  конституційного  права  на  звернення  до
органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування»

10.01.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

29. Від 09.12.2010 № 689 «Про покращення рівня виконавської
дисципліни в роботі з документами в Харківській обласній
державній адміністрації» 

15.01.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко,
Олена Горлачова

30. Від  03.11.2017  №  569  «Про  деякі  питання  державної
реєстрації та перегляду нормативно-правових актів»

02.01.2020
03.02.2020
02.03.2020

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

31. Від  20.01.2001 № 20 «Про організацію виконання  Указу
Президента  України  від  09.11.2000  №  1212/2000  «Про
Комплексну програму підготовки державних службовців»

10.01.2020 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка 

32. Від 22.06.2016 № 271 «Про затвердження плану обласних
заходів  із  реалізації  державної  цільової  соціальної
програми  «Молодь  України»  у  Харківській  області  на
2016-2020 роки»

16.03.2020 Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна 
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33. Від  04.12.2018  №  643  «Про  визначення  розпорядників

бюджетних  коштів  нижчого  рівня  за  бюджетною
програмою  «Будівництво  футбольних  полів  зі  штучним
покриттям в регіонах України»

02.01.2020
28.01.2020
28.02.2020

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

34. Від  26.01.2010  №  24  «Про  затвердження  заходів  з
профілактики правопорушень,  рецидивної  злочинності  та
злочинів, вчинених неповнолітніми»

10.01.2020 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

35. Від 23.07.2009 № 409 «Про забезпечення якості утворення
та  діяльності  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного типу»

02.01.2020 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

36. Від  27.12.2012  №  757  «Про  утворення  обласної
міжвідомчої  робочої  групи  з  питань   раціонального  та
ефективного  використання  земель,  запобігання
порушенням  земельного  законодавства  та  з
роз’яснювальної роботи щодо земельної реформи»

02.01.2020
03.02.2020
02.03.2020

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

37. Від  08.02.2013  №  30  «Про  проведення  продовольчих
ярмарків у м. Харкові, районах і містах області»

Щочетверга,
30.01.2020
28.02.2020
27.03.2020

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець 

4.5. Доручень голови та заступників голови обласної державної адміністрації
1. Доручення  голови  обласної  державної  адміністрації

від 27.09.2010 № 01-56/6611 з питання «Про формування
реєстрів  хворих  для  забезпечення  пільгового  континенту
окремими видами медичної допомоги»

10.01.2020 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян

2. Доручення  голови  обласної  державної  адміністрації
від  19.02.2007  №  01-49/1002  щодо  покращення  стану
розрахунків сільськогосподарських підприємств області за
орендовані земельні та майнові паї

02.01.2020
03.02.2020
02.03.2020

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець
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3. Доручення  заступника  голови  обласної  державної

адміністрації  від  25.07.2006  №  01-49/3566  щодо  стану
погашення  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати
сільськогосподарськими підприємствами району

08.01.2020
05.02.2020
05.03.2020

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

4. Доручення  голови  обласної  державної  адміністрації
від 27.08.2014 № 01-29/5936 про шляхи впливу на обсяги
створення  нових  робочих  місць  в  умовах  їх  обліку  за
новою методикою

13.01.2020
10.02.2020
10.03.2020

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський 

5. Доручення  голови  обласної  державної  адміністрації
від  03.08.2010  №  01-25/5119  за  підсумками  проведення
круглого столу «Ринок праці рівних прав та можливостей» 

20.03.2020 Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Олена Альхімович

6. Доручення  голови  обласної  державної  адміністрації
від 07.05.2019 № 01-30/3573 про розвиток сімейних форм
виховання

08.01.2020 Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Олена Альхімович

7. Доручення  голови  обласної  державної  адміністрації
від  16.01.2018  №  01-28/535  з  питання  «Про  додаткові
заходи  щодо  розвитку  лісового  господарства,
раціонального  природокористування  та  збереження
об’єктів природно-заповідного фонду»

20.01.2020 Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації

Ірина Володько 

8. Доручення  заступника  голови  Харківської  обласної
державної  адміністрації від  29.01.2019  №01-19/754  про
розрахунки за електричну енергію та природний газ. Про
стан  розрахунків  споживачів  за  надані  послуги  тепло-,
водопостачання та водовідведення

15.01.2020 Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації

Ірина Володько 

9. Доручення  голови  обласної  державної  адміністрації
від 25.03.2019 № 01-19/2378 з питання «Про стан реалізації
бюджетної  програми  «Субвенція  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості»
у поточному році»

08.01.2020 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян

10. Доручення  заступника  голови  обласної  державної
адміністрації  від  17.07.2019  №  01-31/5665  з   питання
«Зміни у сфері охорони здоров’я. Вторинна ланка»

15.01.2020 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян
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11. Доручення  голови  обласної  державної  адміністрації

від 10.10.2019 № 01-30/7807  про підсумки введення житла
в експлуатацію

02.01.2020 Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов

4.6. Розпоряджень голови районної державної адміністрації
1. Від  13.07.2018  №  268  «Про  затвердження  Регламенту

Чугуївської  районної  державної адміністрації  Харківської
області» (зі змінами)

Протягом
кварталу

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Керівники структурних 
підрозділі 
райдержадміністрації

2. Від  05.05.2018  №  168  «Про  розподіл  обов’язків»
(зі змінами)

Протягом
кварталу

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Керівники структурних 
підрозділі 
райдержадміністрації

3. Від  07.06.2018  №  217  «Про  затвердження  Інструкції  з
діловодства  в  Чугуївській  районній  державній
адміністрації Харківської області» (зі змінами)

Протягом
кварталу

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Керівники структурних 
підрозділі 
райдержадміністрації

4. Від 09.12.2019 № 315 «Про затвердження Плану контролю
за  здійсненням  органами  місцевого  самоврядування
Чугуївського  району  делегованих  повноваження  органів
виконавчої влади на 2020 рік»

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

5. Від  06.12.2019 № 310  «Про  затвердження  Плану  роботи
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  з  питань
реалізації  засад  державної  антикорупційної  політики  на
2020 рік»

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

6. Від 14.02.2005 № 40 «Про затвердження Плану виконання
заходів  щодо  реалізації  в  районі  Концепції  поліпшення
продовольчого  забезпечення  та  якості  харчування
населення»

15.01.2020 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян

7. Від 26.04.2018 № 157 «Про створення  Комісії  з  питання
функціонування  КП  «Чугуївський  районний  центр
первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської
районної ради Харківської області в умовах реформування
первинного рівня надання медико-санітарної допомоги»

08.01.2020
05.02.2020
05.03.2020

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян
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8. Від  25.09.2015  №  423  «Про  забезпечення  громадян

Чугуївського району, які страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання,  лікарськими  засобами  та  відповідними
харчовими  продуктами  для  спеціального  дієтичного
споживання»

05.01.2020 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян

9. Від 29.02.2008 № 268 «Про організацію виконання Указу
Президента України від 7 лютого 2008 року №  109/2008
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування  конституційного  права  на  звернення  до
органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування»

02.01.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

10. Від 17.02.2004 № 68 «Про забезпечення дотримання вимог
законодавства  з  питань  правової  охорони  комп’ютерних
програм»

25.02.2020 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

11. Від  29.05.2019  №  127  «Про  стан  реалізації  державної
політики  у  сфері  запобігання  корупції  у  Чугуївській
районній державній адміністрації»

27.01.2020 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

12. Від  05.02.2019  №  31  «Про  організацію  контролю  за
здійсненням  органами  місцевого  самоврядування  району
делегованих повноважень органів виконавчої влади»

15.01.2020 Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

13. Від 13.03.2019 № 59 «Про здійснення закупівель товарів,
робіт  і  послуг  з  використанням  електронної  системи
закупівель у 2019 році»

10.01.2020 Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

14. Від  03.07.2012  №  506  «Про  участь  у  продовольчих
ярмарках  м.  Харкова та  населених  пунктах  Чугуївського
району»

02.01.2020 Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

15. Від  27.10.2017  №  358  «Про  стан  цінової  ситуації  на
продовольчому ринку Чугуївського району»

02.01.2020 Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

16. Від 27.03.2019 № 72 «Про виконання бюджету району за
2018 рік та завдання на 2019 рік»

15.01.2020 Фінансове управління 
райдержадміністрації

Тетяна Бурейко 

http://chuguevrda.gov.ua/images/files/RDA/Rozpor/2015/09m2015/423%20%2025.09.15.pdf
http://chuguevrda.gov.ua/images/files/RDA/Rozpor/2015/09m2015/423%20%2025.09.15.pdf
http://chuguevrda.gov.ua/images/files/RDA/Rozpor/2015/09m2015/423%20%2025.09.15.pdf
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17. Від 24.04.2019 № 110 «Про затвердження плану заходів на

2019  рік  щодо  наповнення  місцевих  бюджетів  району,
економного  і  раціонального  використання  бюджетних
коштів у процесі виконання місцевих бюджетів»

15.01.2020 Фінансове управління 
райдержадміністрації

Тетяна Бурейко 

18. Від  31.01.2011  № 37  «Про  створення  районної  комісії  з
ліквідації робочих місць та подолання цінової зайнятості» 

08.01.2020 Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський  

19. Від 24.03.2017 № 107 «Про заходи щодо поліпшення стану
безпеки,  гігієни  праці  та  виробничого  середовища  в
Чугуївському районі на 2017-2020 роки»

25.02.2020 Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

20. Від 25.04.2019 № 112 «Про стан організації діловодства та
архівного  зберігання  документів  у  юридичних  особах  –
джерелах формування Національного архівного фонду, які
перебувають  у  зоні  комплектування  архівного  відділу
районної державної адміністрації»

02.01.2020 Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

21. Від  27.11.2009  №  772  «Про  стан  соціального  захисту
інвалідів  в  частині  створення умов для безперешкодного
доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до
об’єктів соціальної інфраструктури і транспортних засобів
в Чугуївському районі»

10.01.2020 Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський 

22. Від  12.11.2015  №  490  «Про  створення  місцевого
матеріального  резерву  для  запобігання  і  ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій»

27.01.2020 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников 

23.
Від 08.01.2019 № 06 «Про стан ведення військового обліку
та бронювання за 2018 рік та завдання на 2019 рік»

08.01.2020 Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної
роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко

24. Від 05.09.2016 № 336 «Про затвердження Плану районних
заходів  із  реалізації  Державної  цільової  соціальної
програми  «Молодь  України»  в  Чугуївському  районі  на
2016-2020 роки»

15.03.2020 Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна
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25. Від 25.01.2018 № 34 «Про внесення змін до розпорядження

голови  районної  державної  адміністрації  від  16.07.2012
№ 532 «Про створення робочої групи по введенню житла в
експлуатацію в Чугуївському районі»

27.01.2020
25.02.2020
25.03.2020

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов

26. Від  27.02.2013  №  45  «Про  хід   виконання  Стратегії
соціально-економічного розвитку Чугуївського району до
2020 року за підсумками 2012 року»

17.02.2020 Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

27. Від  10.04.2019  №  92  «Про  створення  районної  робочої
групи  для  проведення  організаційних  заходів  з  передачі
полезахисних  лісосмуг,  захисних  земельних  ділянок
лісогосподарського призначення у складі угідь селянських,
фермерських, інших господарств до комунальної власності
місцевих громад та запобігання діям по знищенню лісів та
полезахисних лісосмуг»

02.01.2020 Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

4.7. Інших документів
1. Постанова ЦВК від 12.11.2018 № 204 «Про зміни в складі

територіальних  виборчих  комісій,  що  здійснюють
підготовку та проведення місцевих виборів»

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Денис Локайчук

2. Програма  підтримки  внутрішньо  переміщених  осіб  у
Чугуївському  районі  на  2019  рік,  затверджена  рішенням
районної ради від 25.04.2019 року

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський 

3. Програма  «Питна  вода  Чугуївського  району  на
2006-2020  роки»,  затверджена  рішенням  районної  ради
від 27.01.2006 

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації

Ірина Володько 

4. Програма  фінансового  забезпечення  відзначення  свят  та
проведення  заходів  у  Чугуївському  районі  на  2020  рік,
затверджена рішенням районної ради від 11.09.2019 

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації 

Любов Кіянська

5. Програма розвитку культури і туризму на 2019-2020 роки в
Чугуївському районі, затверджена рішенням районної ради
від 20.12.2018 

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова
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6. Програма  розвитку  бібліотечної  справи  Чугуївського

району на 2019-2020 роки, затверджена рішенням районної
ради від 20.12.2018 

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

5. Організаційна робота, участь у розробленні та розроблення програм, заходів районної державної адміністрації
1. Підготовка  матеріалів  для  розгляду  на  пленарних

засіданнях  районної  ради  щодо  внесення  змін  до
районного бюджету на 2020 рік

Протягом
кварталу

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Тетяна Бурейко

2. Підготовка  матеріалів  для  розгляду  на  пленарному
засіданні  районної  ради  щодо  надання  згоди  на  оплату
пільг та субсидій населенню на придбання твердого палива
та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу
готівкою

Січень Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

3. Комплексне  вивчення  стилю та  методів  роботи,  надання
практичної  та  методичної  допомоги  структурним
підрозділам районної державної адміністрації:
Чугуївський районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді;
Архівний відділ районної державної адміністрації

26.02.2020

25.03.2020

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

4. Проведення  різдвяних  турнірів,  першостей  у  відділеннях
КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа  Чугуївської
районної ради Харківської області»

02-04.01.2020 Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна 

5. Організація  та  проведення  Всеукраїнської  інформаційно-
профілактичної  акції  «Відповідальність  починається  з
мене» з метою популяризації здорового способу життя та
культурно-просвітницької  акції  «Ми  –  разом!»
(виготовлення  та  розповсюдження  інформаційної  та
методичної продукції)

04.03.2020 Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна 
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6. Проведення  районних  фізкультурно-оздоровчих  та

спортивних заходів «Спортивна зима»:
змагання із зимової спортивної рибалки;
відкриті районні змагання з лижних перегонів, присвячені
пам’яті воїна-інтернаціоналіста О. Михайлова;
турнір з волейболу серед ветеранів спорту;
змагання  з  волейболу,  присвячені  пам’яті  воїна-
інтернаціоналіста В. Луговського

Січень-лютий Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна 

7. Організація  та  проведення  правового  лекторію  для
опікунів/піклувальників

Лютий Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

8. Проведення  районної  Спартакіади  2020  року  з  масових
видів спорту серед сільських та селищних рад, об’єднаних
територіальних громад, організацій, сільськогосподарських
підприємств,  агрофірм,  інших  підприємств  установ,
закладів, спортивних клубів

Березень Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна 

9. Проведення  ХІІ  районної  Спартакіади  з  масових  видів
спорту  серед  керівних  працівників  та  державних
службовців району

Березень Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна 

10. Проведення  районних  батьківських  зборів  прийомних
батьків та батьків-вихователів 

Березень Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

11. Участь  районної  команди  школярів  в  обласному  етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад

Січень-лютий Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

12. Участь учнів району в ІІ етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів членів МАН

Січень-лютий Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

13. Тренувальні  збори  з  туристсько-краєзнавчої  роботи  для
гуртківців  Чугуївського  районного  Центру  туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді

За окремим
графіком 

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

14. Участь  у  обласних  змаганнях  із  зимового  спортивного
орієнтування

За графіком
Департаменту
науки і освіти

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

15. Організація екскурсійно-оздоровчих поїздок учнів закладів
освіти району по Харківській області та м. Харкову

02-09.01.2020 Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова
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16. Районні  змагання  з  лижних  перегонів  серед  школярів

навчальних закладів району
Січень Відділ освіти 

райдержадміністрації
Тетяна Бєлєвцова

17. Районні  змагання  з  шахів  серед  учнів  закладів  загальної
середньої освіти району

Лютий Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

18. Районні  змагання  з  баскетболу  серед  учнів  закладів
загальної середньої освіти району

Лютий Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

19. Районний фестиваль дружин юних пожежників-рятівників Березень Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

20. Участь  педагогічних  працівників  району  у  обласному
фестивалі «Добрих практик»

Протягом
кварталу

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

21. Розроблення  графіку  проведення  рейдів-перевірок  щодо
виявлення  фактів  бродяжництва  та  жебрацтва  серед
неповнолітніх по населеним пунктам району на ІІ квартал
2020 року

До 10.03.2020 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович

22. Розроблення зведеного плану соціально-економічного роз-
витку агропромислового комплексу району на 2020 рік

Січень-лютий Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

23. Розроблення прогнозованих показників обсягів агропроми-
слового виробництва району на 2020 рік

Січень-лютий Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

24. Розрахунок  потреби  сільськогосподарських  підприємств
району  у  паливно-мастильних  матеріалах  для  виконання
комплексу весняно-польових робіт у 2020 році

Січень Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

25. Участь  аматорів  району  у  фольклорному  фестивалі  зи-
мового календаря «Святовид»

Січень Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

26. Участь  у  Регіональному  конкурсі  читців  «Вічне  слово
Кобзаря», присвячений творчості Т.Г. Шевченко

Березень Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

27. Участь у XVІІ Відкритому фестивалі традиційної народної
культури для дітей та молоді «Кроковеє коло»

Березень Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

28. Організація  та  проведення  продовольчих  ярмарків  у
населених пунктах району

Протягом
кварталу

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова
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29. Проведення перевірок роботи архівних підрозділів, служб

діловодства та експертних комісій юридичних осіб-джерел
формування  Національного  архівного  фонду,  що
перебувають  у  зоні  комплектування  архівного  відділу
районної державної адміністрації 

За окремим
 планом-графіком

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

30. Приймання  на  постійне  зберігання  документів
Національного архівного фонду 

За окремим
графіком

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

31. Організація роботи Школи прийомних батьків Щомісяця Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

Інна Рябініна

32. Проведення  роботи  з  неповнолітніми  та  молоддю,
засудженою до покарання без позбавлення волі, спільно з
Чугуївським  міськрайонним  відділом  філії  Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області 

Протягом
кварталу

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

Інна Рябініна

33. Проведення  перевірок  стану  виховної  роботи  у
загальноосвітніх та позашкільних закладах району

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

34. Проведення  співбесід  з  батьками,  які  мають  намір
створити  прийомну  родину  або  дитячий  будинок
сімейного  типу,  усиновити  дитину  або  взяти  під  опіку,
піклування

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

35. Проведення  тренінгів,  круглих  столів  тощо  з
попередження  наркоманії,  токсикоманії,  алкоголізму  та
правопорушень серед дітей на базі закладів освіти району

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

36. Участь  у  обласному  етапі  Конкурсу  дитячого  читання
«Книгоманія – 2020»

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

37. Організація  надання  безкоштовних  скайп-консультацій
населенню  з  юридичних  питань  спільно  з  Центром
правової  інформації  та  консультацій  Чугуївської
правозахисної  групи та Центром правових та політичних
досліджень «ДУМА»

За окремим
планом

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова
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38. Проведення  заходів  кіноклубу  Docudays UA при

Чугуївській районній центральній бібліотеці комунального
закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»

За окремим
планом

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

39. Виконання заходів районної Програми «Соціальна підтри-
мка  сімей,  дітей  та  молоді  на  2017-2021  роки»,
затвердженої рішенням районної ради від 22.11.2016 

Протягом
кварталу

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

Інна Рябініна

40. Виконання  заходів  Програми  «План  дій  щодо  реалізації
Конвенції ООН про права дитини у Чугуївському районі на
період  2017-2021  рр»,  затвердженої  рішенням  районної
ради від 22.11.2016 

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

41. Виконання заходів Програми розвитку лікувальних закла-
дів району на 2015-2023 роки, затвердженої рішенням ра-
йонної ради від 14.07.2015 

Протягом
кварталу

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян

42. Виконання заходів Програми соціального захисту населен-
ня Чугуївського району на 2017-2020 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 16.09.2016 

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

43. Виконання  заходів  Програми  розроблення  (оновлення)
містобудівної   документації  у  Чугуївському  районі  на
2016-2020  роки,  затвердженої  рішенням  районної  ради
від 10.12.2015 

Протягом
кварталу

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов

44. Виконання  заходів  районної  Програми  «Організація
оздоровлення  та  відпочинку  дітей  на  2017-2020  роки»,
затвердженої рішенням районної ради від 13.12.2016 

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна

45. Виконання заходів Програми розвитку фізичної культури
та  спорту,  формування  здорового  способу  життя  та  на-
ціонально-патріотичного  виховання  молоді  на
2017-2021  роки, затвердженої  рішенням  районної  ради
від 13.12.2016 

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна

46. Виконання  заходів  Програми  розвитку  дорожнього
господарства Чугуївського району Харківської області на
2018-2020  роки,  затвердженої  рішенням  районної  ради
від 20.12.2017 

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько
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47. Виконання заходів Програми забезпечення безпеки дорож-

нього руху на території  Чугуївського району Харківської
області на 2019-2020 роки,  затвердженої рішенням район-
ної ради від 25.04.2019 

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько

48. Виконання заходів Програми із запобігання та протидії до-
машньому насильству і насильству за ознакою статі у Чу-
гуївському районі на 2019-2020 роки, затвердженої рішен-
ням районної ради від 29.08.2019 

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

49. Виконання  заходів  Місцевої  цільової  Програми розвитку
цивільного захисту на 2019-2020 роки, затвердженої ріше-
нням районної ради від 06.03.2019 

Протягом
кварталу

Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников

50. Виконання  заходів  Програми  поповнення  матеріально-
технічними  цінностями  та  засобами  місцевого  матері-
ального  резерву  для  здійснення  заходів,  спрямованих  на
запобігання і  ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій
та надання термінової  допомоги постраждалому населен-
ню, на  2019-2020 роки,  затвердженої  рішенням районної
ради від 06.03.2019

Протягом
кварталу

Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников

51. Виконання  заходів  Програми  проведення  заходів  допри-
зовної  підготовки,  патріотичного  виховання  молоді,  при-
зову  громадян  району  на  військову  службу,  ведення
військово-облікової  роботи,  мобілізаційної  підготовки  та
мобілізації людських і транспортних ресурсів на 2020 рік,
затвердженої рішенням районної ради від 29.10.2019 

Протягом
кварталу

Сектор оборонної, мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністрації

Василь Левченко

52. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для мо-
лоді з метою формування навичок здорового способу жит-
тя та відповідальної поведінки

Протягом
кварталу

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

Інна Рябініна

53. Проведення  перевірки  відповідності  законодавству
України проєктів розпоряджень голови районної державної
адміністрації,  а також проєктів рішень районної ради, які
вносяться  на  її  розгляд  головою  районної  державної
адміністрації

Протягом
кварталу

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Іван Скупченко
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54. Організаційне  забезпечення  підвищення  кваліфікації

державних службовців районної державної адміністрації у
Харківському  регіональному  інституті  державного
управління Національної  академії  державного управління
при Президентові України

За окремим
планом-графіком

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

55. Організація  роботи  щодо  своєчасного  заповнення  всіма
державними  службовцями  районної  державної
адміністрації  на  офіційному  вебсайті  Національного
агентства з питань запобігання корупції декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави, за 2019 рік

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

56. Підготовка матеріалів  для розгляду на сесіях Чугуївської
районної ради

За планом 
роботи 

районної ради

Організаційний відділ апарату, 
відповідні структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Любов Кіянська,
керівники відповідних  
структурних підрозділів 
райдержадміністрації

57. Організаційне  забезпечення  проведення  нарад  голови
районної державної адміністрації

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

58. Організаційне  забезпечення  робочих  поїздок  голови
районної  державної  адміністрації  до  населених  пунктів
району

Протягом
кварталу

Організаційний та загальний 
відділи апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська,
Тетяна Омельченко 

59. Організаційне  забезпечення  селекторних  нарад  обласної
державної адміністрації

Протягом
кварталу

Організаційний та загальний 
відділи апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська,
Тетяна Омельченко,
Тетяна Стрельник 

60. Організація  особистих  прийомів,  у  т.ч.  виїзних,
керівництвом районної державної адміністрації 

За окремим
графіком

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

61. Збір інформації  за  основними критеріями,  які  характери-
зують  суспільно-політичну ситуацію в районі  (діяльність
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, депу-
татів всіх рівнів, об’єднань громадян, конфліктоутворюючі
ситуації та проблеми району, масові політичні акції тощо)

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко

62. Проведення роботи щодо уточнення  персональних даних
виборців,  внесених  до  списку  виборців  району,  ведення
особистого прийому громадян

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Денис Локайчук
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63. Забезпечення  ведення  Реєстру  виборців  району  з

використанням  програмних  засобів  автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної  системи  «Державний
реєстр виборців» 

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Денис Локайчук

64. Організаційне  забезпечення  громадського  порядку  та
безпеки  людей під  час  проведення  урочистостей  та
масових заходів у районі

Протягом
кварталу

Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату 
райдержадміністрації

Василь Левченко

65. Організація  медичного  обслуговування  масових,
урочистих заходів районного рівня 

Протягом
кварталу

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян

6. Робота щодо забезпечення громадських відносин, формування інформаційного простору в районі
1. Проведення  телефонного  зв’язку  з  населенням  «Пряма

лінія» керівництвом районної державної адміністрації 
За окремим

графіком
Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

2. Розміщення  на  офіційному  вебсайті  районної  державної
адміністрації  інформації  про  хід  виконання  районного
бюджету на 2020 рік

Протягом
кварталу

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Тетяна Бурейко 

3. Висвітлення  зведеної  інформації  про  виконання  плану
роботи  районної  державної  адміністрації  на  ІV квартал
2019  року  на  офіційному  вебсайті  районної  державної
адміністрації  та  у  міськрайонній  інформаційній  газеті
«Вісник Чугуївщини»

Січень Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська 

4. Організація  висвітлення  заходів  районної  державної
адміністрації,  що  відбуваються  за  участю  керівництва
районної державної адміністрації,  керівників структурних
підрозділів  районної  державної адміністрації,  взаємодії  із
засобами масової інформації

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко

5. Висвітлення у міськрайонній інформаційній газеті «Вісник
Чугуївщини»  теми  «Розвиток  будівельної  галузі  на
території Чугуївського району»

Березень Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов
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6. Виступ  у  ефірі  телерадіокомпанії  Чугуївщини

«Слобожанка»  за  темою  «Розробка  (оновлення)
генеральних  планів  як  запорука  економічного  зростання
територіальних громад»

Березень Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов

7. Підготовка  та  оприлюднення  на  офіційному  вебсайті
районної державної адміністрації результатів моніторингу
роздрібних цін на основні продукти харчування

Щосереди Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації 

Ганна Кіндякова

8. Підготовка  та  оприлюднення  на  офіційному  вебсайті
районної  державної  адміністрації  статистичного
бюлетеню «Соціально-економічне становище Чугуївського
району»

Щомісяця Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації 

Ганна Кіндякова

9. Висвітлення у засобах масової інформації питань:
роботи  об’єднань  співвласників  багатоквартирних
будинків; 
впровадження заходів енергозбереження;
надання послуг житлово-комунальними підприємствами;
тарифної політики

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько

10. Висвітлення  у  засобах  масової  інформації  щодо
особливостей  закінчення  2019/2020  навчального  року  та
проведення  зовнішнього  незалежного  оцінювання
випускників 2020 року

Протягом
кварталу

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

11. Інформування  населення  району  щодо  проведення
рекрутингу  –  пошуку  кандидатів  у  прийомні  батьки  та
батьки-вихователі, у патронатні вихователі або наставники

Протягом
кварталу

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

Інна Рябініна

12. Інформування  населення  району  щодо  розвитку  та
створення  сімейних  форм  виховання  дітей,  роботи  з
сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах 

Протягом
кварталу

Служба у справах  дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

13. Інформування  населення  району  про  безпеку  на  водних
об’єктах, правила поведінки на льоду і під час підлідного
вилову  риби,  а  також  методики  надання  невідкладної
медичної допомоги

Протягом
кварталу

Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников

14. Інформування  населення  району  про  культурно-масові
заходи 

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова
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15. Забезпечення  інформаційного  наповнення  офіційного

вебсайту  районної  державної  адміністрації  та
оприлюднення  на  ньому  інформації  про  суспільно-
політичний,  соціально-економічний  та  культурний
розвиток району

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко

16. Організація висвітлення в засобах масової інформації та на
офіційному вебсайті районої державної адміністрації ходу
реформи  місцевого  самоврядування  та  децентралізації
повноважень органів виконавчої влади

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій  
райдержадміністрації

Марина Отченашко

17. Забезпечення  всебічного,  оперативного  інформування
громадськості  про  діяльність  районної  державної
адміністрації, її керівництва та структурних підрозділів

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій  
райдержадміністрації

Марина Отченашко

18. Надання  організаційної  підтримки  інститутам
громадянського  суспільства  у  процесі  реалізації  їх
ініціатив

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій  
райдержадміністрації

Марина Отченашко

19. Забезпечення  роботи  громадської  приймальні  з  надання
безоплатної  первинної  правової  допомоги  районною
державною адміністрацією 

За окремим
графіком

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Іван Скупченко

20. Інформування  населення  про  права  громадян,
передбачені  Законом  України  «Про  доступ  до  публічної
інформації»

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко,
Альона Грязнова 

7. Наради, засідання комісій, робочих груп, семінари, навчання

1. Оперативна  нарада  голови  районної  державної
адміністрації з першим заступником голови,  заступником
голови,  керівником  апарату,  керівниками  структурних
підрозділів районної державної адміністрації 

Щопонеділка
(крім 2-го) 

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації спільно
з іншими структурними 
підрозділами апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська,
керівники структурних 
підрозділів апарату 
райдержадміністрації

2. Розширена нарада голови районної державної адміністрації
з  першим  заступником  голови,    заступником  голови,
керівником апарату,  керівниками структурних підрозділів
районної  державної  адміністрації  та  служб  району,
сільськими, селищними головами 

13.01.2020
10.02.2020
16.03.2020

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації спільно        
з іншими структурними 
підрозділами апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська,
керівники структурних 
підрозділів апарату 
райдержадміністрації
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3. Засідання колегії районної державної адміністрації 24.03.2020 Організаційний та загальний 

відділи апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська,
Тетяна Омельченко

4. Навчання працівників районної державної адміністрації 02.01.2020
06.02.2020
05.03.2020

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

5. Нарада голови районної державної адміністрації з питань
виконавської дисципліни

07.01.2020
04.02.2020
03.03.2020

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко,
Олена Горлачова

6. Семінар-нарада  з  сільськими,  селищними  головами,
секретарями місцевих рад

09.01.2020
13.02.2020
12.03.2020

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

7. Засідання  постійно  діючої  комісії  районної  державної
адміністрації з питань розгляду звернень громадян

23.01.2020
27.02.2020
26.03.2020

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

8. Нарада  першого  заступника  голови  районної  державної
адміністрації  з  керівниками  підприємств  житлово-
комунального господарства району

06.01.2020
03.02.2020
02.03.2020

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько

9. Нарада  заступника  голови  районної  державної
адміністрації з керівниками соціальних установ району

06.01.2020
03.02.2020
01.03.2020

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

10. Нарада  першого  заступника  голови  районної  державної
адміністрації  з керівниками дорожньо-експлуатаційних та
будівельних організацій району 

20.01.2020
10.02.2020
16.03.2020

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько

11. Нарада  заступника  голови  районної  державної
адміністрації з керівниками закладів освіти району

28.01.2020
18.02.2020
17.03.2020

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова

12. Засідання  колегії  відділу  освіти  районної  державної
адміністрації

20.03.2020 Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова
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13. Засідання комісії  з  питань захисту прав дитини районної

державної адміністрації
31.01.2020
28.02.2020
27.03.2020

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

14. Засідання  районної  комісії  з  питань  забезпечення
своєчасності  сплати  податків,  внесення  інших
обов’язкових  платежів  та  ефективного  використання
бюджетних коштів

24.01.2020
21.02.2020
20.03.2020

Відділ  економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

15. Засідання  районної  комісії  з  питань  погашення
заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового
забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших  соціальних
виплат

21.01.2020
18.02.2020
17.03.2020

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

16. Засідання  районної  ради  з  питань  надання  матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення

29.01.2020
26.02.2020
25.03.2020

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський 

17. Засідання районної  комісії  з легалізації  робочих місць та
подолання тіньової зайнятості

23.01.2020
27.02.2020
26.03.2020

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський 

18. Участь  у  нарадах  з  тренерсько-викладацьким  складом
КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа  Чугуївської
районної ради Харківської області»

23.01.2020
20.02.2020
26.03.2020

Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна 

19. Засідання  комісії  з  перегляду  розпоряджень  голови
районної державної адміністрації

23.01.2020 Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Іван Скупченко

20. Засідання Координаційної ради з питань охорони здоров’я
та медичної допомоги населенню району

23.01.2020 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян

21. Засідання  районної  тристоронньої  соціально-економічної
ради

06.02.2020 Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

22. Засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості
населення

06.02.2020 Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

23. Засідання робочої групи з питань формування, ведення та
використання районного страхового фонду документації

25.01.2020 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников
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24. Нарада з керівним складом органів управління цивільного

захисту Чугуївського району з підбиття підсумків роботи
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Чугуївського району у                   2019
році і визначення завдань на 2020 рік

08.02.2020 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников

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

10.03.2020 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

26. Засідання  Ради  по  роботі  з  кадрами  при  районній
державній адміністрації 

13.03.2020 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

27. Засідання районної комісії з питань евакуації 19.03.2020 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников

28. Засідання  районної  ради  протидії  туберкульозу  та  ВІЛ-
інфекції/СНІДу

26.03.2020 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян

29. Засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району

26.03.2020 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников

30. Засідання  районної  робочої  групи  по  введенню  житла  в
експлуатацію в Чугуївському районі

24.01.2020
26.02.2020
26.03.2020

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов

31. Практикум з працівниками бібліотек-філій КЗ «Чугуївська
районна  централізована  бібліотечна  система»  за  темою
«Популяризація української художньої літератури»

Січень Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

32. Семінар-нарада  з  керівниками  та  представниками  проф-
спілкових  комітетів  підприємств,  організацій  та  установ
району по укладанню та реєстрації колективних договорів
на 2020 рік

Лютий Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

33. Семінар  з  керівниками  служб  діловодства  та  архівних
підрозділів  юридичних  осіб,   у  діяльності  яких
утворюються та не утворюються документи Національного
архівного фонду

Лютий Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

34. Нарада  з  керівниками  юридичних  осіб  -  джерел
формування  Національного  архівного  фонду,  що
перебувають  у  зоні  комплектування  архівного  відділу
районної державної адміністрації

Лютий Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова
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35. Заняття  з  працівниками  клубних  закладів  району  за

темами:  «Основні  документи:  планування,  облік,  та
звітність  у  клубному  закладі»  та  «Розвиток  галузі
культури,  роль  клубного  закладу  у  житті  сільського
населення,  завдання  і  проблеми  розвитку  клубного
аматорства»

Лютий Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

36. Нарада  з  відповідальними  працівниками  районної
державної  адміністрації  щодо  стану  використання
субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом
дітей-сиріт,  дітей  позбавлених  батьківського  піклування,
осіб з їх числа

Березень Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

37. Семінар  з  завідувачами  Трудових  архівів  сільських,
селищних рад

Березень Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

38. Семінар  з  бібліотечними  працівниками  району  за  темою
«Інноваційні технології в бібліотеках»

Березень Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

39. Оперативна нарада з фінансово-бюджетних питань  Щопонеділка Фінансове управління 
райдержадміністрації

Тетяна Бурейко 

40. Нарада  з  директорами  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна
школа Чугуївської районної ради Харківської області» та
КП  –  районний  центр  фізичного  здоров’я  населення
«Спорт  для  всіх»  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області

Щопонеділка Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна 

41. Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму  районної
державної адміністрації

Щопонеділка Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

42. Засідання районної комісії з вирішення питань, пов’язаних
з  призначенням  житлових  субсидій,  пільг  та  державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Щосереди Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

43. Засідання  районної  комісії  з  питань  призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам

Щочетверга Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

44. Нарада  з  заступниками  директорів  з  навчально-виховної
роботи закладів освіти району

Щомісяця Відділ освіти 
райдержадміністрації

Тетяна Бєлєвцова
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45. Засідання  комісії  районної  державної  адміністрації  із

загальнообов’язкового  державного  соціального
страхування  у  зв’язку  з  тимчасовою  втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням

Щомісяця Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Денис Локайчук,
Наталія Ачкасова 

46. Засідання  Робочої  групи  з  підтримки  та  впровадження
заходів з добровільного об’єднання територіальних громад

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Марина Отченашко

47. Засідання районної спостережної комісії Протягом
кварталу

Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної
роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко

48. Засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
у районній державній адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Денис Локайчук,
Володимир Логачов 

49. Засідання районної робочої групи з питань раціонального
та  ефективного  використання  земель,  запобігання
порушенням земельного законодавства та роз’яснювальної
роботи щодо земельної реформи

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

50. Засідання  державної  надзвичайної  протиепізоотичної
комісії при районній державній адміністрації

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

51. Засідання районної комісії з надання фінансової підтримки
для розвитку виноградарства і садівництва

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець

52. Виїзні засідання робочої групи для проведення перевірок
виконання  вимог  щодо  утримання  у  належному  стані
територій населених пунктів району

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько

53. Засідання  міжвідомчої  комісії  з  питань  проведення
розрахунків за спожиті енергоносії

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Ірина Володько

54. Засідання  архітектурно-містобудівної  ради  при  відділі
містобудування  та  архітектури  районної  державної
адміністрації 

Протягом
кварталу

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов
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55. Засідання комісії з підрахунку стажу працівників районної

державної адміністрації
Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

56. Засідання  експертної  комісії  архівного  відділу  районної
державної адміністрації

Протягом
кварталу

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

57. Засідання  комісії  з  питань  нагородження  районної
державної адміністрації та районної ради

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська

58. Засідання  конкурсної  комісії  районної  державної
адміністрації  на  зайняття  вакантних  посад  державної
служби  категорії  «Б»  і  «В»,  призначення
на  які  здійснюється  головою  районної  державної
адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

59. Засідання  конкурсної  комісії  районної  державної
адміністрації  на  зайняття  вакантних  посад
державної  служби  категорій  «Б»  і  «В»  в  апараті
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та  її
структурних підрозділах (крім юридичних осіб публічного
права)

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

60. Засідання  дисциплінарної  комісії  з  розгляду
дисциплінарних  справ  державних  службовців  категорій
«Б»  і  «В»  апарату  Чугуївської  районної  державної
адміністрації  та  її  структурних  підрозділів  (крім
юридичних осіб публічного права)

У разі
необхідності

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

61. Засідання  Чугуївської  районної  комісії  з  питань  сплати
податків та інших платежів до бюджету

У разі
необхідності

Відділ  економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

Ганна Кіндякова

62. Робоча  нарада  з  представниками  суб’єктів  надання
адміністративних послуг 

У разі
необхідності

Відділ з питань надання 
адміністративних послуг 
райдержадміністрації

Марина Горовенко 

63. Засідання  робочої  групи  по  узгодженню  меж  між
м. Чугуєвом та Чугуївським районом

У разі
необхідності

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов

8. Участь у підготовці та проведенні масових заходів, урочистостей, виставок тощо
1. Новорічних і Різдвяних свят Січень Відділи освіти, культури і туризму

райдержадміністрації 
Тетяна Бєлєвцова,
Тетяна Кулешова
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2. Дня Соборності України. Захід «Україна – соборна країна» 22.01.2020 Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації
Тетяна Кулешова 

3. Дня  пам’яті  Героїв  Крут.  Захід  «Крути  –  і  сум  і  біль.
І вічна слава України»

29.01.2020 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова 

4. Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав.  Захід  «Афганістан  –  це  рана,  що  не  перестає
боліти» 

15.02.2020 Управління праці та соціального 
захисту населення, відділ 
культури і туризму 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський,
Тетяна Кулешова 

5. Дня вшанування подвигу учасників Революції гідності та
увічнення  пам’яті  Героїв  Небесної  Сотні.  Захід  «Хто
вмирає в боротьбі, у серцях живе навіки»

20.02.2020 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова 

6. Міжнародного  жіночого  дня  (Міжнародного  дня  прав
жінок і миру). Захід «За все, що маю, дякую Тобі!»

08.03.2020 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова 

7. 206-ї  річниці  з  Дня  народження  Т.Г.  Шевченка.  Захід
«Наша дума, наша пісня не вмре не загине…» 

09.03.2020 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова 

8. Дня українського добровольця 14.03.2020 Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної
роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Василь Левченко

9. Дня  працівників  житлово-комунального  господарства  і
побутового обслуговування населення

15.03.2020 Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва
райдержадміністрації

Ірина Володько 

10. Всеукраїнського  дня  боротьби  із  захворюванням  на
туберкульоз

24.03.2020 Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

Інна Рябініна 

11. Днів  визволення  сіл  та  селищ  району  від  фашистських
загарбників

Лютий Організаційний відділ апарату, 
відділ масових комунікацій 
райдержадміністрації

Любов Кіянська,
Марина Отченашко 

9. Інші заходи
1. Складання  переліку  днів  народжень  керівників

підприємств,  організацій,  установ  району,  працівників
районної державної адміністрації на місяць

25.01.2020
25.02.2020
25.03.2020

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Любов Кіянська
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2. Підготовка  звіту  про  наявність  вакансій  до  Чугуївської

міськрайонної  філії  Харківського  обласного  центру
зайнятості

До 01.01.2020
До 01.02.2020
До 01.03.2020

Відділ управління персоналом
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

3. Організація чергування працівників у районній державній
адміністрації

Протягом
кварталу

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

4. Забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації  та
пересування

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

5. Забезпечення  осіб  з  інвалідністю,  ветеранів  війни
санаторно-курортними путівками

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

9. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджет-
них коштів, передбачених для надання населенню субсидій
на житлово-комунальні послуги

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

10. Здійснення  заходів  з  ведення  Єдиного  державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Олександр Лисянський

11. Надання  комплексу  соціальних  послуг  внутрішньо
переміщеним  особам,  учасникам АТО/ООС та  членам їх
сімей, організація медичного обслуговування

Протягом
кварталу

Управління праці та соціального 
захисту населення, відділ охорони
здоров’я райдержадміністрації, 
Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

Олександр Лисянський,
Інна Рябініна,
Валерія Райлян

12. Організація  транспортування  хворих  на  процедуру
гемодіалізу в м. Харків

Протягом
кварталу

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Валерія Райлян

13. Забезпечення  ефективної  роботи  Центру  надання
адміністративних  послуг  при  районній  державній
адміністрації 

Протягом
кварталу

Відділ з питань надання 
адміністративних послуг 
райдержадміністрації

Марина Горовенко 

14. Проведення  організаційних  заходів  з  розробки  єдиного
електронного каталогу книжкового фонду КЗ «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система»

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова
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15. Поповнення  книжкового  фонду  бібліотек-філій

КЗ  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система» у рамках акції «Подаруй бібліотеці книгу»

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Тетяна Кулешова

16. Забезпечення  участі  вихованців  відділень  КЗ  «Дитячо-
юнацької  спортивної  школи  Чугуївської  районної  ради
Харківської області» у змаганнях серед вихованців дитячо-
юнацьких спортивних шкіл з масових видів спорту

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна

17. Забезпечення  участі  спортсменів-аматорів  та  збірних
команд  району  у  змаганнях  державного,  обласного  та
районного  рівнів  з  різних  (у  тому  числі  масових)  видів
спорту 

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна

18. Участь  у  обласній  Спартакіаді  2020 року з  видів  спорту
(масових  видів  спорту)  серед  районів  області,  міст
обласного значення та об’єднаних територіальних громад
(2 група) 

За окремими
графіком

Відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Інна Рябініна

19. Формування  бази  даних  на  випускників  2020  року  9-х,
11-х  класів  закладів  загальної  освіти  району  з  метою
забезпечення документами про освіту державного зразка

Протягом
кварталу

Відділ освіти 
райдержадміністрації 

Тетяна Бєлєвцова

20. Розгляд  та  погодження  проектно-кошторисної
документації на будівництво об’єктів містобудування

Протягом
кварталу

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов

21. Оформлення паспортів прив’язки розміщення тимчасових
споруд  для  провадження  підприємницької  діяльності,
формування  будівельних  паспортів  забудови,  видача
містобудівних  умов  і  обмежень  забудови  земельних
ділянок земельних ділянок фізичним та юридичним особам

Протягом
кварталу

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації

Петро Старусьов

22. Складання  донесень,  звітів  відповідно  до  наказу
начальника  цивільного  захисту  (цивільної  оборони)
Харківській області від 16.03.2013 № 02 «Про введення в
дію Табелю  термінових  та  строкових  донесень  з  питань
цивільного захисту»

Протягом
кварталу

Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Микола Лучников

23. Проведення  «Дня  спеціаліста»  для  фахівців
сільськогосподарських підприємств району

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Галина Олексієвець
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24. Участь у засіданнях Чугуївського міського суду з питань,

що стосуються неповнолітніх осіб
Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Олена Альхімович

25. Подальше  впровадження  системи  електронного
документообігу  FossDoc  у  структурних  підрозділах
районної державної адміністрації

Протягом
кварталу

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

26. Налагодження  роботи  щодо  взаємодії  автоматизованої
системи  електронного  документообігу  FossDoc  з
Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади

Протягом
кварталу

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Тетяна Омельченко

27. Здійснення заходів з підтримки в актуальному стані даних
Автоматизованої  інформаційно-телекомунікаційної
системи «Державний реєстр виборців»

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Денис Локайчук

28. Організація державного обліку документів Національного
архівного фонду 

Січень-лютий Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

29. Забезпечення  функціонування  читального  залу архівного
відділу районної державної адміністрації

Протягом
кварталу

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Олена Савінова

30. Формування особових справ, внесення змін та доповнень
до особових справ, електронної картки працівників, у яких
відбуватимуться кадрові зміни

Протягом
кварталу

Відділ управління персоналом
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

31. Внесення  змін  до  особових  карток  ф.  П-2
військовозобов’язаних 

У разі
необхідності

Відділ управління персоналом
апарату райдержадміністрації

Тетяна Прядка

32. Представництво  інтересів  районної  державної
адміністрації  у  судах,  органах  державної  влади,
правоохоронних,  контролюючих  органах,  на
підприємствах, в установах та організаціях 

У разі
необхідності

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації 

Іван Скупченко

Керівник апарату районної                                                  
державної адміністрації                                                                                                                      Вікторія ГЕРМАН      

                                                                                                                                                                                                               

Любов Кіянська 40 906
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