
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова  районної  державної
адміністрації

                                   М.М.ШОШИН
«_____»_________________2017 рік

План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації у травні 2017 року

Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

1 2 3 4
Щодня
(крім  І,  ІІ,
ІІІ
понеділків)

Нарада голови райдержадміністрації із першим заступником
голови,  заступником  голови,  керівником  апарату
райдержадміністрації

Чугуївська 
райдержадміністрація

ШТРИФАНОВА Н.П.

03.05.17
15.05.17
29.05.17

Оперативна  робоча  нарада  з  заступниками  голови,
керівником  апарату  райдержадміністрації,  керівниками
структурних  підрозділів  райдержадміністрації,  служб
району

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх засідань 

ШТРИФАНОВА Н.П.

03.05.17
17.05.17

Особистий  прийом  громадян  першим  заступником  голови
райдержадміністрації Суворовим О.І.

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О.

03.05.17 Засідання  координаційної  ради  з  питань  організації
відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

РЯБІНІНА І.М.



1 2 3 4
03.05.17
10.05.17
17.05.17
24.05.17
31.05.17

Засідання  районної  конфліктної  комісії  з  питань
призначення  державної  соціальної  допомоги
малозабезпеченим  сім’ям,  надання  населенню  пільг  та
субсидій  для  відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та пічного побутового палива

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

03.05.17
10.05.17
17.05.17
24.05.17
31.05.17

Проведення  рейдів-перевірок   з  метою  виявлення
бездоглядних  і  безпритульних  дітей  та  дітей,  які
прогулюють  заняття  у  навчальних  закладах,  а  також
обстеження  умов  проживання  дітей,  які  виховуються   у
прийомних сім’ях

Населені пункти району АЛЬХІМОВИЧ О.А.

04.05.17
18.05.17

Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації
Шошиним М.М.

Кабінет голови 
райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О.

04.05.17 Навчання працівників райдержадміністрації Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

ШТРИФАНОВА Н.П.

04.05.17 Відвідування керівництвом райдержадміністрації  учасників
бойових дій Другої світової війни за місцем проживання та
вручення продуктів наборів

Населені пункти району ШТРИФАНОВА Н.П

05.05.17
12.05.17
19.05.17
26.05.17

Нарада  з  керівниками  структурних  підрозділів  апарату  та
відділу масових комунікацій райдержадміністрації

Кабінет керівника 
апарату 
райдержадміністрації

ШТРИФАНОВА Н.П.

05.05.17
12.05.17
19.05.17
26.05.17

Особистий  прийом  громадян  керівником  апарату
райдержадміністрації Штрифановою Н.П.

Кабінет керівника 
апарату 
райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О
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1 2 3 4
05.05.17 Зустріч  керівництва  райдержадміністрації  з  ветеранським

активом району з  нагоди 72-ї  річниці  з  Дня перемоги над
нацизмом у Другій Світовій війні

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

ШТРИФАНОВА Н.П.

05.05.17 Районні  урочисті  заходи  з  нагоди  Дня  перемоги  над
нацизмом  у  Другій  світовій  війні  «Вони  наближали
Перемогу…»

КУ «Чугуївський 
районний Будинок 
культури»

КУЛЕШОВА Т.В.

10.05.17 Розширена  нарада  з  заступниками  голови,  керівником
апарату,  керівниками  структурних  підрозділів
райдержадміністрації,  служб  району,  сільськими,
селищними  головами  за  участю  керівників  підприємств,
установ, організацій

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

ШТРИФАНОВА Н.П.

10.05.17
31.05.17

Засідання  комісії  з  підрахунку  стажу  державної  служби
працівників районної державної адміністрації

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

ПРЯДКА Т.Ф.

10.05.17
24.05.17

Робоча  поїздка  першого  заступника  голови
райдержадміністрації Суворова О.І. Зустріч з населенням та
виїзний прийом громадян

с. Гракове
с. Стара Покровка

ГЕРМАН В.О.

10.05.17 Виїзд  комплексної  комісії  райдержадміністрації,  районної
ради  та  служб  району  до  виконкому  Кам’яноярузької
сільської  ради  для   контролю  за  здійсненням  органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів
виконавчої  влади,  надання  методичної  та  практичної
допомоги та прийому громадян за місцем проживання

с. Кам’яна Яруга ШТРИФАНОВА Н.П.

10.05.17 Засідання робочої комісії з прийому в експлуатацію дитячих
закладів відпочинку, що знаходяться на території району

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

РЯБІНІНА І.М.

10.05.17 Засідання  районної  комісії  з  розгляду  питань  надання
грошової  допомоги  постраждалим  чи  внутрішньо
переміщеним особам

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.
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1 2 3 4
11.05.17 Семінар-нарада  з  сільськими,  селищними  головами  та

секретарями місцевих рад
Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

ШТРИФАНОВА Н.П.

11.05.17 Засідання  конкурсної  комісії  на  зайняття  вакантних  посад
державної  служби  районної  державної  адміністрації  –
автоматизоване тестування (провідний спеціаліст-бухгалтер
архівного відділу,  головний спеціаліст-бухгалтер служби у
справах дітей )

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

ПРЯДКА Т.Ф.

11.05.17 Робоча  поїздка  голови  райдержадміністрації
Шошина М.М. до Мосьпанівської сільської ради:
1. Зустрічі з трудовими колективами;
2. Зустріч з активом, депутатами сільської ради

с. Мосьпанове ШТРИФАНОВА Н.П.

11.05.17 Виїзний  прийом  громадян  головою  райдержадміністрації
Шошиним М.М.

с. Мосьпанове ГЕРМАН В.О.

11.05.17 Засідання  експертної  комісії  архівного  відділу
райдержадміністрації

Архівний відділ 
райдержадміністрації

САВІНОВА О.О.

12.05.17 Засідання  конкурсної  комісії  на  зайняття  вакантних  посад
державної  служби  районної  державної  адміністрації  —
співбесіда  (провідний  спеціаліст-бухгалтер  архівного
відділу,  головний  спеціаліст-бухгалтер  служби  у  справах
дітей )

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

ПРЯДКА Т.Ф.

12.05.17 Спільний  семінар  заступників  директорів  з  навчально-
виховної  роботи  навчально-виховних  комплексів,
методистів дошкільних навчальних закладів та вихователів
старших дошкільних груп на тему «Особливості проведення
моніторингу»

Кочетоцький 
дошкільний навчальний 
заклад

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

12.05.17
19.05.17
26.05.17

Участь у відеоселекторі  обласної державної адміністрації Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

Заступники голови, 
відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації
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1 2 3 4
12.05.17
26.05.17

Робота  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної
первинної  правової  допомоги  Чугуївською  районною
державною адміністрацією

КУ «Чугуївський 
районний Будинок 
культури»

СКУПЧЕНКО І.Ю. 

13.05.17 Нарада  першого  заступника  голови  райдержадміністрації
Суворова  О.І.  з  керівниками  підприємств  житлово-
комунального господарства

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

СУВОРОВ О.І.

13.05.17 Нарада першого заступника голови райдержадміністрації  з
керівниками  дорожньо-експлуатаційних  та  будівельних
організацій району

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

СУВОРОВ О.І.

13.05.17 Участь  у змаганнях з  гирьового спорту в рамках обласної
Спартакіади  серед  районів  області  та  міст  обласного
значення

м. Харків (Харківський 
національний медичний 
університет)

РЯБІНІНА І.М.

15.05.17 Проведення заходів, присвячених Міжнародному дню родини
(сім’ї)

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

РЯБІНІНА І.В.

15.05.17 Свято до Дня матері «Мати – берегиня роду» Малинівський селищний
Будинок культури

КУЛЕШОВА Т.В.

15.05.17
22.05.17
29.05.17

Галузева  нарада   з  керівниками  структурних  підрозділів
райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків

Кабінет першого 
заступника голови  
райдержадміністрації

СУВОРОВ О.І.

15.05.17
22.05.17
29.05.17

Галузева  нарада   з  керівниками  структурних  підрозділів
райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків

Кабінет заступника 
голови
райдержадміністрації

ВОЛОЦКОВА В.М.

15.05.17
22.05.17
29.05.17

Нарада голови райдержадміністрації з керівниками силових
структур

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

СУВОРОВ О.І.

15.05.17
22.05.17

Оперативна нарада з фінансово-бюджетних питань Фінансове управління 
райдержадміністрації

БУРЕЙКО Т.М.
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1 2 3 4
15.05.17
22.05.17
29.05.17

Нарада  з  директорами  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна
школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»,
КП  Районний  центр  фізичного  здоров’я  населення
«Спорт для всіх»

Сектор у справах молоді 
та спорту 
райдержадміністрації

РЯБІНІНА І.М.

15.05.17
22.05.17
29.05.17

Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації

Відділ культури і 
туризму 
райдержадміністрації

КУЛЕШОВА Т.В.

16.05.17 Нарада заступника голови райдержадміністрації
Волоцкової В.М. з керівниками навчальних закладів району

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ВОЛОЦКОВА В.М.

16.05.17 Робоча  поїздка  заступника  голови  райдержадміністрації
Волоцкової  В.М. Зустріч  з  населенням та  виїзний прийом
громадян

смт Малинівка ГЕРМАН В.О.

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

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С

17.05.17 Телефонний зв’язок з  населенням «Пряма лінія» за  темою
«Запрошення  до  відкритого  діалогу!»  за  участю  голови
райдержадміністрації Шошина М.М.

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О.

18.05.17 Прийом  депутатів  головою  райдержадміністрації
Шошиним М.М.

Кабінет голови 
райдержадміністрації

ШТРИФАНОВА Н.П.

18.05.17 Нарада  заступника  голови  райдержадміністрації  з
керівниками медичних закладів району

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ВОЛОЦКОВА В.М.

18.05.17 Проведення  Дня  зустрічей  в  трудових  колективах  та  з
активом  населених  пунктів  району  на  тему  «Україна  в
контексті європейської інтеграції»

Населені пункти району ОТЧЕНАШКО М.А.

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

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

АЛЬОШИНА С.С.
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1 2 3 4
19.05.17 Семінар  для  працівників  бібліотек-філій  комунального

закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»  за  темою  «Діловодство  з  використанням
комп’ютерної  техніки  для  керівників  клубних  закладів
культури району»

КУ «Чугуївський 
районний Будинок 
культури»

КУЛЕШОВА Т.В.

23.05.17 Нарада заступника голови райдержадміністрації
Волоцкової В.М. з керівниками навчальних закладів району

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ВОЛОЦКОВА В.М.

23.05.17 Засідання колегії районної державної адміністрації.
Питання для розгляду:
1.  Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального
господарства  в  опалювальному  сезоні  2016-2017  років  та
визначення основних завдань щодо їх підготовки до сталого
функціонування в зимових умовах  2017-2018 років.
2.  Про  стан  залучення  населення  до  Програми  житлових
субсидій  за  підсумками  опалювального  сезону  2016-2017
років.
3. Про стан роботи з надання медичної допомоги внутрішньо
переміщеним особам у закладах охорони здоров’я.

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

ШТРИФАНОВА Н.П.

23.05.17 Особистий  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації Волоцковою В.М.

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О.

23.05.17 Засідання комісії з підрахунку стажу державної служби 
працівників районної державної адміністрації

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

ПРЯДКА Т.Ф.

23.05.17 Засідання районної комісії щодо узагальнення 
результативності участі учнів та вчителів району у обласних,
всеукраїнських та міжнародних конкурсах

Відділ освіти 
райдержадміністрації

БЄЛЄВЦОВА Т.В.
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24.05.17 Комплексне  вивчення  стилю  та  методів  роботи,  надання

практичної  і  методичної  допомоги відділу  державної
реєстрації райдержадміністрації

Відділ державної 
реєстрації 
райдержадміністрації

КІЯНСЬКА Л.М.

24.05.17 Засідання  ради  з  вирішення  питань  надання  матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення 

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

24.05.17 Засідання  районної  комісії  з  розгляду  питань  надання
грошової  допомоги  постраждалим  чи  внутрішньо
переміщеним особам

Кабінет
заступника голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

25.05.17 Робоча поїздка голови райдержадміністрації Шошина М.М.
до Великобабчанської сільської ради:
1. Зустрічі з трудовими колективами;
2. Зустріч з активом, депутатами сільської ради

с. Велика Бабка ШТРИФАНОВА Н.П.

25.05.17 Виїзний  прийом  громадян  головою  райдержадміністрації
Шошиним М.М.

с. Велика Бабка ГЕРМАН В.О.

25.05.17 Нарада  з  працівниками  бібліотек-філій  комунального
закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система».

КУ «Чугуївський 
районний Будинок 
культури»

КУЛЕШОВА Т.В.

25.05.17 Засідання  постійно  діючої  комісії  райдержадміністрації  з
питань розгляду звернень громадян 

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

ГЕРМАН В.О.

25.05.17 Засідання  районної  комісії  з  легалізації  робочих  місць  та
подолання тіньової зайнятості

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

26.05.17 Свято «Останній дзвоник» Навчальні заклади 
району

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

26.05.17 Засідання комісії з питань захисту прав дитини Кабінет  голови 
райдержадміністрації

АЛЬХІМОВИЧ О.А.
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26.05.17 Засідання  районної  тристоронньої  соціально-економічної

ради
Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

29.05.17 Відкриття  дитячих  закладів  відпочинку  з  денним
перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні заклади 
району

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

30.05.17 Засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

ЛУЧНИКОВ М.С.

31.05.17 Проведення  заходів  до  Всесвітнього  дня  боротьби  з
тютюнопалінням

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

РЯБІНІНА І.В.

Щоденно Інформування облдержадміністрації про місце перебування
голови  райдержадміністрації  та  його  участь  в  основних
заходах на поточну добу

Організаційний відділ 
апарату 
райдержадміністрації

КІЯНСЬКА Л.М.

Щоденно Забезпечення  інформаційного  наповнення  офіційного  веб-
сайту  райдержадміністрації  та  оприлюднення  на  ньому
інформації  про  суспільно-політичний,  соціально-
економічний,  культурний,  науково-технічний  розвиток
району

Відділ масових 
комунікацій 
райдержадміністрації

ОТЧЕНАШКО М.А.

Протягом
місяця

Надання  методичної  та  практичної  допомоги  клубним
працівникам у доборі репертуару, запису фонограм, розробці
сценаріїв, планів

Відділ культури і 
туризму 
райдержадміністрації

КУЛЕШОВА Т.В.

Протягом
місяця

Проведення  звітних  концертів  творчих  колективів
комунальної  установи  «Чугуївський  районний  Будинок
культури» «Таланти твої, Чугуївщино!»

Населені пункти району КУЛЕШОВА Т.В.

Протягом
місяця

Обстеження матеріально-побутових умов малозабезпечених
сімей,  яким  призначена  державна  соціальна  допомога  та
державна  соціальна  допомога  малозабезпеченим  сім’ям  з
дітьми.  Контроль  за  призначенням  всіх  видів  соціальних
допомог

Населені пункти району ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.
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Протягом
місяця

Виїзні наради з керівниками організацій та установ району з
питань, що стосуються житлово-комунального господарства
району

Населені пункти району ВОЛОДЬКО І.В.

Протягом
місяця

Здійснення  організації  медичного  обслуговування  осіб,
демобілізованих  військовослужбовців  із  зони  проведення
АТО

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

ГЕРЕЗ Н.М.

Протягом
місяця

Проведення  перевірок  бюджетних  установ,  сільських,
селищних  рад  з  питань  дотримання   бюджетного
законодавства

Фінансове управління 
райдержадміністрації

БУРЕЙКО Т.М.

Протягом
місяця

Здійснення  перевірок  стану  виховної  роботи  в
загальноосвітніх та позашкільних закладах району

Населені пункти району АЛЬХІМОВИЧ О.А.

Протягом
місяця

Аналіз  стану  правопорядку  в  районі,  стану  дотримання
громадського порядку і криміногенної ситуації

Відділ з юридичних 
питань і оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та 
взаємодії з 
правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністрації

ГРИЩЕНКО О.М.

Протягом
місяця

Участь  у  засіданнях  виконкомів  та  пленарних  засіданнях
сільських, селищних рад

Виконкоми сільських, 
селищних рад

Відповідальні
працівники
райдержадміністрації

Протягом
місяця

Забезпечення інвалідів, ветеранів війни засобами реабілітації
та  пересування  та  путівками  на  санаторно-курортне
лікування

Населені пункти району ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

Протягом
місяця

Здійснення перевірок додержання вимог законодавства про
працю неповнолітніх на підприємствах.
Проведення співбесід з батьками, які мають намір продати
майно  від  імені  своїх  неповнолітніх  дітей,  з  метою
попередження порушення майнових, житлових прав дітей

Населені пункти району АЛЬХІМОВИЧ О.А.
РЯБІНІНА І.В.
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Протягом
місяця

Робота з внутрішньо переміщеними особами із Луганської,
Донецької областей, які розміщені на території Чугуївського
району

Населені пункти району РЯБІНІНА І.В.

Протягом
місяця

Моніторинг рівня оплати праці на  підприємствах провідних
галузей економіки району

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

Протягом
місяця

Засідання  робочої  групи  з  підтримки  та  впровадження
заходів добровільного об’єднання територіальних громад

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

ШТРИФАНОВА Н.П.

За
окремим
графіком

Участь у засіданнях постійних комісій районної ради Кабінети районної ради Відповідальні
працівники
райдержадміністрації

За
окремим
графіком

Участь у пленарному засіданні районної ради Зала засідань районної 
ради

Відповідальні
працівники
райдержадміністрації

За
окремим
графіком

Висвітлення   інформації  щодо  діяльності
райдержадміністрації з різних питань

Засоби масової 
інформації

Відповідальні
працівники
райдержадміністрації

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                                                                      Н.П. ШТРИФАНОВА

Кіянська 40-906
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