
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Підприємства, установи і організації, що 
належать до сфери управління міністерств: 
економічного розвитку і торгівлі, 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства, 
інфраструктури, енергетики та вугільної 
промисловості, екології та природних 
ресурсів, оборони, житлово-комунальних 
підприємств, дорожньо-будівельних і 
експлуатаційних організацій; управління 
статистики; підприємства, організації і 
установи Міністерства аграрної політики та 
продовольства України (крім державних 
підприємств харчової промисловості); 
управління Держземагентства; управління 
ветеринарної медицини; лікарня 
ветеринарної медицини; фітосанітарна 
інспекція; міськрайонне управління 
юстиції; правоохоронні організації, 
військкомат, військові частини,  податкова 
інспекція; банківські установи, страхові 
компаніями, аудиторськими службами, 
інвестиційні фонди, спілки та фонди 
підтримки підприємництва, фінансово-
кредитні спілки, підприємства малого та 
середнього бізнесу; підприємства оптової 
та роздрібної торгівлі, громадського 
харчування, службами побуту, спілка 
споживчих товариств «Райспоживспілка»; 
територіальне управління Державної 
служби гірничого нагляду та промислової 
безпеки; екологічна інспекція,  організація 
Українського товариства мисливців та 
рибалок; організації Українського 
товариства охорони природи; рада 
сільгосптоваровиробників, садівничі 
товариства. 
 
 

Підприємства, установи та організації, 
що належать до сфери управління 
міністерств: освіти і науки, молоді та 
спорту, культури, інфраструктури 
соціальної політики,  охорони здоров’я;  
управління Пенсійного фонду, Фонд 
соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності; міжрайонне 
управління Головного управління 
Держсанепідслужби; міськрайонний 
центр зайнятості; Чугуївський районний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді; громадські об'єднаннями 
жінок, молоді, спортивними 
громадськими об'єднаннями; 
загальноосвітні та інші заклади системи 
освіти; об’єднання освітян і науковців; 
об’єднаннями  роботодавців району; 
районна організація Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів «Союз 
Чорнобиль України»; районна 
організація Товариства Червоного 
Хреста України; громадські організації 
інвалідів, ветеранів війни та праці; 
релігійні конфесії. 

 
 
 

Сільські та селищні ради, 
комунальна установа із 
забезпечення діяльності з 
утримання та обслуговування 
майна спільної власності 
територіальних громад району, 
засоби масової інформації, 
політичні партії та громадські 
організації 

 

 

Відділ планування, 
бухгалтерського 

обліку та звітності 
Онищенко  

Любов Зіновіївна 
 

Відділ грошових 
виплат і 

компенсацій 
Мяшина Алла 

Савеліївна 

Відділ соціальних 
гарантій та пільг 

Топоркова 
Світлана 

Вікторівна 
Відділ по виплаті 
компенсацій та 

грошових виплат 
Скоробогатько 

Світлана 
Миколаївна  

 

Відділ 
автоматизованої 

обробки інформації 
та соціального 
моніторингу 

Турло  
Нонна Вікторівна   

 
 

Відділ контролю 
та соціальних 
інспекторів 

Куценко Тетяна 
Олександрівна   

 

Голова райдержадміністрації 
ШОШИН М.М. 

Заступник голови РДА 
ВОЛОЦКОВА В.М. 

 
Керівник апарату РДА 

ГЕРМАН В.О. 

 
Перший заступник 

голови РДА 

Відділ 
економічного 

розвитку і 
торгівлі 

Альошина 
Світлана 
Сергіївна 

Відділ 
планування  

та виконання 
місцевих 
бюджетів  
Крюкова 
Тетяна 

Віталіївна 
 

Фінансово-
господарський 

відділ 
Стадник  

Лідія  Іванівна 
 

Відділ з питань 
надання 

адміністративних 
послуг  

Горовенко 
Марина 

Володимирівна 
 Відділ охорони 

здоров’я 
Герез Наталія 

Миколаївна 
 

Управління 
праці та 

соціального 
захисту 

населення 
Лисянський 
Олександр 
Сергійович 
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Загальний  
відділ 

Омельченко 
Тетяна 

Олександрівна 
 

Відділ фінансово-
господарського 
забезпечення 
Жуга Марія 

Володимирівна 
 

Відділ 
культури і 
туризму 
Кулешова 
Тетяна 

Володимирівна 

 
 

Відділ освіти 
Бєлєвцова 

Тетяна 
Владиславівн

 
  

 

Відділ 
у справах 
молоді та 

спорту 
Рябініна Інна 
Миколаївна 

Служба у 
справах дітей 

Альхімович 
Олена 

Анатоліївна 
 
 

Відділ  
масових 

комунікацій 
Отченашко 

Марина 
Анатоліївна 

Відділ  
житлово-

комунального 
господарства, 

будівництва та 
інфраструктури 
Володько Ірина 

Василівна 
 

 

Відділ 
містобудування  

та архітектури 
Старусьов  

Петро Леонідович 
(головний 
архітектор 

району) 
 

 

Архівний  
відділ 

Савінова 
Олена 

Олександрівна 
 

Сектор 
цивільного 

захисту  
Лучников Микола 

Сергійович 
 

Управління 
агропромислов
ого розвитку 
Олексієвець 

Галина 
Миколаївна 

 

Відділ 
організації 

виробництва, 
переробки 

сільськогоспода
рської продукції 

Гулай Василь 
Олексійович 

 

Відділ 
фінансового 

забезпечення, 
економічного 

аналізу та 
управління 
персоналом 
Жуга Аліна 

Олександрівна 
 

Відділ ведення 
Державного 

реєстру виборців 
Локайчук Денис 
Олександрович 

Фінансове 
управління 

Бурейко 
Тетяна 

Миколаївна 
 
 

Відділ з питань 
праці та 

зайнятості 
населення 

Міхайлечко 
Тетяна 

Олександрівна 
 

Загальний 
відділ  

Бондаренко 
Дмитро 

Вікторович 

Відділ  
державної 
реєстрації 

Сергєєва Тетяна 
Анатоліївна 

 
Юридичний відділ апарату  
Скупченко Іван Юрійович 

Відділ 
персоніфікованого 
обліку отримувачів 

пільг 
Романцова  

Юлія Валеріївна   
 

 

Відділ по 
прийому заяв  
та документів 

Жукова 
Наталія 
Олегівна 

Організаційний 
відділ 

Кіянська  
Любов 

Миколаївна 
 
 

Сектор з 
питань опіки 
та піклування 

Федоренко 
Наталія 

Вікторівна 

Відділ управління 
персоналом 

Прядка Тетяна 
Федорівна  

 
 

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