
План основних заходів, 

які проводитимуться Чугуївською районною державною адміністрацією  

Харківської області у лютому 2020 року 

 

Назва заходу Місце проведення 

Час 

прове 

дення 

Відповідальний 

 

1 2 3 4 

1 лютого 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації (відповідно 

до розподілу обов’язків) з 

керівниками підприємств житлово-

комунального господарства району 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

08.30 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Оперативна нарада голови районної 

державної адміністрації з 

заступниками голови, керівником 

апарату, керівниками структурних 

підрозділів районної державної 

адміністрації 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

2 лютого 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації (відповідно до 

розподілу обов’язків) з керівниками 

соціальних установ району 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

10.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з питань виконавської 

дисципліни 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

11.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

3 лютого 

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов’язки 

Чугуївський міський суд 13.00 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

4 лютого 

Засідання Координаційного комітету 

сприяння зайнятості населення 

(головуючий комітету – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Володимир Губарев)  

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації  

09.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 
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1 2 3 4 

Засідання районної тристоронньої 

соціально-економічної ради 

(головуючий комітету – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Володимир Губарев) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації  

10.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

Навчання працівників районної 

державної адміністрації 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

16.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

Аналіз звернень громадян, які 

надходять до районної державної 

адміністрації 

Відділ забезпечення 

доступу до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних райдержадміністрації  

Протя 

гом дня 

Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

Заходи з нагоди визволення населених 

пунктів Чкаловської селищної ради  

(смт Чкаловське, с. Базаліївка,  

с. Гракове, с. Іванівка, с. Коробочкине, 

с. Леб’яже, с. Юрченкове) від 

фашистських загарбників 

Чкаловська ОТГ Уточню 

ється 

Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

5 лютого 

Заходи з нагоди визволення  

с. Мосьпанове від фашистських 

загарбників 

Малинівська ОТГ Уточню 

ється 

Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

З 6 по 7 лютого – вихідні дні 

8 лютого 

Нарада заступника голови районної 

державної адміністрації (відповідно 

до розподілу обов’язків) з 

керівниками дорожньо-

експлуатаційних та будівельних 

організацій району 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

08.30 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 
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1 2 3 4 

Розширена нарада голови районної 

державної адміністрації з 

заступниками голови, керівником 

апарату, керівниками структурних 

підрозділів районної державної 

адміністрації, підприємств, установ, 

організацій та служб району за участю 

представників органів місцевого 

самоврядування  

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, контролю 

та організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

9 лютого 

Виїзд голови районної державної 

адміністрації до Малинівської 

селищної ради з метою вивчення 

стану проведення будівельних робіт 

на очисних спорудах 

смт Малинівка 10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

10 лютого 

Виїзд голови районної державної 

адміністрації до Новопокровської 

селищної ради з метою здійснення 

контролю за станом реалізації в 

рамках програми Президента України 

«Велике будівництво» проєкту 

будівництва фізкультурно-

оздоровчого комплексу 

смт Новопокровка 09.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Заходи з нагоди визволення                       

смт Малинівка та с. Стара Гнилиця               

від фашистських загарбників  

смт Малинівка, 

с. Стара Гнилиця 

Уточню 

ється 

Тетяна Омельченко –  

Начальник відділу 

документального 

забезпечення, контролю 

та організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 

11 лютого 

Семінар-нарада з селищними 

головами та секретарями місцевих 

рад 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, контролю 

та організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов’язки 

Чугуївський міський суд 13.00 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

12 лютого 
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1 2 3 4 

Засідання районної комісії з питань 

забезпечення своєчасності сплати 

податків, інших обов’язкових 

платежів та ефективного 

використання бюджетних коштів 

(головуючий комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Володимир Губарев) 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

10.00 Оксана Літвінова – 

головний спеціаліст  

відділу фінансів 

райдержадміністрації  

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов’язки 

Чугуївський міський суд 13.00 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

Проведення Центром правових та 

політичних досліджень «ДУМА» 

безкоштовної скайп-консультації 

населенню з юридичних питань у 

співпраці з Центром правової 

інформації та консультацій 

Чугуївської правозахисної групи  

Відділ культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

 

15.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

13 лютого – вихідний день 

Проведення заходів до свята 

Масляної «Вся надія на Колодія» 

Заклади культури району Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

14 лютого – вихідний день 

Проведення заходів до Дня Святого 

Валентина «Романтична пара» 

Заклади культури району Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

15 лютого 

Оперативна нарада голови районної 

державної адміністрації з 

заступниками голови, керівником 

апарату, керівниками структурних 

підрозділів районної державної 

адміністрації 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення,  

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

Заходи до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

«Афганістан – то біль і смуток, чиєсь 

обірване життя» 

Уточнюється Уточню 

ється 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

16 лютого 
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1 2 3 4 

Нарада з керівниками закладів освіти 

району 

 

Актова зала відділу освіти 

райдержадміністрації  

10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Засідання районної комісії з питань 

погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат (головуючий 

комісії – заступник голови районної 

державної адміністрації Володимир 

Губарев) 

 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

14.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

17 лютого 

Проведення телефонного зв’язку з 

населенням «Пряма лінія»  

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

18 лютого 

Засідання районної комісії з питань 

евакуації щодо розгляду питання про 

підсумки роботи комісії за 2020 рік та 

визначення завдань на 2021 рік 

(головуючий комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Володимир Губарев)  

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Семінар для працівників культури 

району за темою «Традиційні форми і 

методи клубної діяльності» 

КУ «Чугуївський 

районний Будинок 

культури» 

10.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

19 лютого 

Культурно-мистецькі заходи до Дня 

вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні «Душу 

 й тіло ми положимо за нашу свободу» 

Заклади культури району Протя 

гом дня 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

З 20 по 21 лютого – вихідні дні 

22 лютого 
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1 2 3 4 

Оперативна нарада голови районної 

державної адміністрації з 

заступниками голови, керівником 

апарату, керівниками структурних 

підрозділів районної державної 

адміністрації 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

23 лютого 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з керівниками силових 

структур району щодо організації 

дотримання правопорядку та 

публічної безпеки в районі 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Семінар-нарада з керівниками 

профспілкових комітетів 

підприємств, організацій та установ 

району щодо укладення та реєстрації 

колективно них договорів на 2021 рік  

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

09.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

24 лютого 

Нарада щодо стану проходження 

опалювального періоду 2020-2021 

років у районі та безперебійного 

теплопостачання об’єктів соціальної 

сфери району 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

Протя 

гом дня 
Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації  

Засідання спостережної комісії при 

районній державній адміністрації 

(головуючий комісії – голова 

районної державної адміністрації 

Сергій Лободенко) 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

25 лютого 

День інформування  

 

Населені пункти району 09.00 Марина Отченашко – 
начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 
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1 2 3 4 

Нарада з керівним складом органів 

управління цивільного захисту 

Чугуївського району щодо підбиття 

підсумків роботи ланки 

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного 

захисту Чугуївського району у                  

2020 році і визначення завдань на 

2021 рік 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Засідання постійно діючої комісії 

районної державної адміністрації з 

питань розгляду звернень громадян 

(головуючий комісії – голова районної 

державної адміністрації Сергій 

Лободенко) 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

14.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

26 лютого 

Нарада з працівниками бібліотек-

філій КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна система»  

Центральна бібліотека               

КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна 

система», смт Есхар 

10.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Засідання комісії з питань захисту 

прав дитини районної державної 

адміністрації (головуючий комісії – 

голова районної державної 

адміністрації Сергій Лободенко) 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

11.00 Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 

Проведення Центром правових та 

політичних досліджень «ДУМА» 

безкоштовної скайп-консультації 

населенню з юридичних питань у 

співпраці з Центром правової 

інформації та консультацій 

Чугуївської правозахисної групи  

Відділ культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

 

15.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

З 27 по 28 лютого – вихідні дні 

Щоденно 

Інформування обласної державної 

адміністрації про місце перебування 

голови районної державної 

адміністрації  

Відділ документального 

забезпечення, контролю та 

організаційної роботи 

райдержадміністрації 

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

наповнення офіційного вебсайта 

районної державної адміністрації, 

офіційних сторінок районної 

державної адміністрації у Facebook та 

Telegram та оприлюднення на ньому 

інформації про суспільно-політичний, 

соціально-економічний, культурний 

розвиток району 

Відділ інформаційної 

діяльності та забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації  

09.00 Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Моніторинг роздрібних цін на 

соціально значущі продовольчі товари 

та їх наявності на підприємствах 

торгівлі 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

12.00 Олена Андрієвська – 

провідний спеціаліст 

відділу житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Забезпечення ефективної роботи 

Центру надання адміністративних 

послуг при районній державній 

адміністрації 

Відділ з питань надання 

адміністративних  

послуг та державної 

реєстрації  

райдержадміністрації 

Протя 

гом 

дня 

Марина Горовенко – 

начальник відділу з 

питань надання 

адміністративних  

послуг та державної 

реєстрації  

райдержадміністрації 

Поновлення бази даних Державного 

реєстру виборців на підставі 

відомостей, отриманих від суб’єктів 

надання відомостей 

Відділ ведення 

Державного реєстру 

виборців апарату 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Денис Локайчук – 

начальник відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців 

апарату 

райдержадміністрації 

Оприлюднення статистики 

захворювання на COVID-19 у районі та 

області 

Відділ інформаційної 

діяльності та забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Щопонеділка 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з заступниками голови 

та керівником апарату районної 

державної адміністрації 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

08.00 Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

райдержадміністрації 

Галузеві наради заступників голови 

районної державної адміністрації 

(відповідно до розподілу обов’язків) 

із керівниками структурних 

підрозділів районної державної 

адміністрації 

Кабінети заступників 

голови 

райдержадміністрації 

10.00 Проводять  

Заступники голови 

райдержадміністрації 
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Нарада з керівниками КЗ «Дитячо-

юнацька спортивна школа Чугуївської 

районної ради Харківської області» та 

КП – районний центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» 

КЗ «Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

Чугуївської районної ради 

Харківської області» 

11.00 Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Оперативна нарада з фінансово-

бюджетних питань 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

11.00 Тетяна Крюкова – 

заступник начальника 

відділу фінансів 

райдержадміністрації 

Щовівторка 

Виїзд голови районної державної 

адміністрації до Малинівської 

селищної ради з метою здійснення 

контролю за станом проведення 

будівельних робіт на очисних 

спорудах 

смт Малинівка 09.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Відвідування сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

соціальне супроводження прийомних 

родин та дитячих будинків сімейного 

типу, надання соціальних послуг 

населенню 

смт Есхар 

с. Стара Покровка 

с. Тернова,  

смт Введенка 

смт Новопокровка 

09.00 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

 

Надання консультацій мешканцям 

району з питань сфери 

містобудування  

Сектор містобудування та 

архітектури 

райдержадміністрації 

 

Протя 

гом дня 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

Щосереди 

Виїзд голови районної державної 

адміністрації до Новопокровської 

селищної ради з метою здійснення 

контролю за ходом будівництва 

фізкультурно-оздоровчого комплексу    

смт Новопокровка 09.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Засідання районної комісії з 

вирішення питань, пов’язаних з 

призначенням житлових субсидій, 

пільг та державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям 

(головуючий комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Володимир Губарев) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

15.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 
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Участь у вебінарах Міністерства 

цифрової трансформації  

Відділ з питань надання 

адміністративних послуг 

та державної реєстрації 

райдержадміністрації 

15.00 Марина Горовенко – 

начальник відділу з 

питань надання 

адміністративних  

послуг та державної 

реєстрації  

райдержадміністрації 

Щочетверга 

Засідання районної комісії з питань 

призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам (головуючий 

комісії – заступник голови районної 

державної адміністрації Володимир 

Губарев) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

09.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

Моніторинг цін на основні продукти 

харчування, споживання хліба 

соціальних сортів, потреби у 

виробництва даних сортів хліба  

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Олена Андрієвська – 

головний спеціаліст 

відділу житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Робота з усиновителями, кандидатами 

в опікуни та піклувальники, прийомні 

батьки 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

Протя 

гом 

дня 

Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

Моніторинг цінової ситуації на 

споживчому ринку району 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Олена Андрієвська – 

головний спеціаліст 

відділу житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Моніторинг суспільно-політичної 

ситуації у районі 

Відділ інформаційної 

діяльності та забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Щоп’ятниці 

Надання консультацій мешканцям 

району з питань сфери 

містобудування  

Сектор містобудування та 

архітектури 

райдержадміністрації 

 

Протя 

гом дня 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

Протягом місяця 
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Засідання робочої групи з питань 

раціонального та ефективного 

використання земель, запобігання 

порушенням земельного 

законодавства та роз’яснювальної 

роботи щодо земельної реформи 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

У міру 

необхід 

ності 

Олена Андрієвська – 

головний спеціаліст 

відділу житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Моніторинг діяльності промислового 

комплексу району у розрізі 

промислових підприємств  району 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Олена Андрієвська – 

головний спеціаліст 

відділу житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Моніторинг обсягів валової продукції 

агропромислової галузі району 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Олена Андрієвська – 

головний спеціаліст 

відділу житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Участь у засіданні архітектурно-

містобудівної ради при Департаменті 

містобудування та архітектури 

обласної державної адміністрації 

м. Харків Уточнює

ться 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

Моніторинг стану криміногенної 

ситуації в районі 

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Вивчення стану обліку 

військовозобов’язаних у селищних 

радах, моніторинг за виконання 

заходів з проведення приписки 

громадян району чоловічої стати 

2004 року народження до призовної 

дільниці   

 

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 
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Здійснення заходів, спрямованих на 

погашення бюджетними установами, 

що фінансуються з державного та 

місцевих бюджетів заборгованості за 

спожиті енергоносії, проведення 

роз’яснювальної роботи серед інших 

категорій споживачів по суті питання, 

здійснення моніторингу стану 

погашення заборгованості 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації  

Протя 

гом дня 

Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

Влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування до родин 

опікунів, піклувальників 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

У міру 

необхід 

ності 

Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

Робота з об’єднаними 

територіальними громадами щодо 

розроблення (оновлення) генеральних 

планів населених пунктів, 

впорядкування адресного 

господарства; перевірки надійності та 

безпеки експлуатації об’єктів 

соціальної інфраструктури  

Сектор містобудування та 

архітектури 

райдержадміністрації 

 

Протя 

гом дня 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

Робота із забудовниками щодо 

введення житла в експлуатацію, 

розроблення та видачі будівельних 

паспортів на забудову земельних 

ділянок для будівництва житлових 

будинків, господарських будівель та 

споруд 

Населені пункти району 

 

Протя 

гом дня 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

Здійснення контролю за станом 

будівництва, реконструкції або 

ремонту об’єктів у рамках реалізації 

Програми Президента України 

«Велике будівництво» 

Населені пункти району 

 

Протя 

гом дня 

Петро Старусьов – 

завідувач сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації, 

головний архітектор 

району 

Проведення заходів щодо  виконання 

районного бюджету району                         

на 2021 рік 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Оксана Літвінова – 

головний спеціаліст  

відділу фінансів 

райдержадміністрації 

Проведення заходів щодо дотримання 

вимог Бюджетного кодексу України 

та Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік» 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Оксана Літвінова – 

головний спеціаліст  

відділу фінансів 

райдержадміністрації 

Надання організаційно-методичної 

допомоги керівникам служб 

діловодства та архівних підрозділів 

юридичних осіб, у діяльності яких 

утворюються та не утворюються 

документи Національного архівного 

фонду 

Архівний відділ 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Олена Савінова – 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації 
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Здійснення державного обліку 

документів Національного архівного 

фонду 

Архівний відділ 

райдержадміністрації 

 

Протя 

гом дня 

Олена Савінова – 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації 

Надання методичної допомоги 

структурним підрозділам районної 

державної адміністрації, виконкомам 

місцевих рад з питань забезпечення 

доступу до публічної інформації 

Відділ забезпечення 

доступу до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації  

Протя 

гом дня 

Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

Надання комплексу соціальних 

послуг внутрішньо переміщеним 

особам, які перебувають у 

Чугуївському районі, учасникам 

АТО/ООС та членам їх сімей  

Населені пункти району У міру 

необхід 

ності 

Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

Засідання комісії районної державної 

адміністрації із страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності      

 

Відділ інформаційної 

діяльності та забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

У міру 

необхід 

ності 

Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Підтримання взаємодії системи 

електронного документообігу 

«FossDoc»  районної державної 

адміністрації з Системою електронної 

взаємодії органів виконавчої влади 

Відділ інформаційної 

діяльності та забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Удосконалення роботи системи 

електронного документообігу 

«FossDoc» 

Відділ інформаційної 

діяльності та забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Підготовка привітань та звернень 

керівництва райдержадміністрації з 

нагоди: 

Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав;  

Дні визволення сіл та селищ району 

від фашистських загарбників 

Відділ інформаційної 

діяльності та забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

забезпечення 

цифрового розвитку 

райдержадміністрації 
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Засідання комісії з питань 

нагородження районної державної 

адміністрації та районної ради  

 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

У міру 

необхід

ності 

Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, розгляду 

звернень громадян та 

захисту персональних 

даних 

райдержадміністрації 

Засідання комісії з перевірки знань з 

питань охорони праці в районній 

державній адміністрації 

Відділ ведення 

Державного реєстру 

виборців апарату 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Денис Локайчук – 

начальник відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців 

апарату 

райдержадміністрації 

Забезпечення пожежної безпеки 

приміщень будівлі районної 

державної адміністрації 

Відділ ведення 

Державного реєстру 

виборців апарату 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Денис Локайчук – 

начальник відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців 

апарату 

райдержадміністрації 

Участь у селекторних нарадах 

обласної державної адміністрації 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

У міру 

необхід

ності 

Тетяна Омельченко – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення, 

контролю та 

організаційної роботи 

райдержадміністрації 

За окремим графіком 

Участь у засіданнях постійних 

комісій районної ради 

Кабінети районної ради 

 

 

13.00 Відповідальні 

працівники 

райдержадміністрації 

Участь у пленарному засіданні 

районної ради 

Зала засідань районної 

ради 

14.00 Відповідальні 

працівники 

райдержадміністрації 

Забезпечення висвітлення інформації 

про діяльність районної державної 

адміністрації 

Засоби масової інформації 15.00 Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

Участь у обласному етапі конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України 

м. Харків За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Участь у обласному фестивалі 

«добрих практик» освітян 

Харківщини: «добрих практик» 

освітян Харківщини «Майстри 

педагогічних справ презентують» 

м. Харків Протя 

гом 

місяця 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Участь у ІІ (регіональному) турі 

Всеукраїнському конкурсі «Учитель 

року-2021» у номінації «Математика» 

м. Харків За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти 

райдержадміністрації 
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Засідання ради відділу культури, 

молоді та спорту  

КУ «Чугуївський 

районний Будинок 

культури» 

За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Тренінги комп’ютерної грамотності, 

робота на веб-сайтах соціальних 

мереж у мережі Інтернет для 

працівників бібліотек-філій                 

КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна система»  

Центральна бібліотека                

КЗ «Чугуївська районна 

централізована 

бібліотечна система»,  

смт Есхар 

За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Участь вихованців відділень з видів 

спорту КЗ «Дитячо-юнацька 

спортивна школа Чугуївської 

районної ради Харківської області» в 

обласних змаганнях 

м. Харків  За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Участь збірних команд району у 

обласних змаганнях за програмою 

обласної Спартакіади з видів спорту 

серед районів області, міст обласного 

значення та об’єднаних 

територіальних громад 2021 року 

За окремим графіком За окре 

мим гра 

фіком 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Дата та час уточнюється 

Семінар для керівників служб 

діловодства та архівних підрозділів 

юридичних осіб-джерел формування 

Національного архівного фонду, що 

перебувають у зоні комплектування 

Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області 

Архівний відділ 

райдержадміністрації 

Уточню 

ється 
Олена Савінова – 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації 

 


