
РЕЄСТР 
консультативно-дорадчих органів районної державної адміністрації, 

за організацію роботи і ведення документації яких відповідають 
структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації

№
з/п

Назва 
консультативно-дорадчого органу

Періодичність засідань
(відповідно до

положень)

Головуючий

1 2 3 4

У організаційному відділі апарату
1 Колегія райдержадміністрації Визначається головою

райдержадміністрації
(щомісяця 4-й вівторок)

Шошин М.М.

2 Комісія з питань нагородження районної 
державної адміністрації та районної ради

У міру необхідності, 
але не рідше ніж 
1 раз на квартал

Волоцкова В.М.

У  загальному  відділі  апарату
1 Колегія райдержадміністрації Визначається головою

райдержадміністрації
(щомісяця 4-й вівторок)

Шошин М.М.

2 Постійно діюча комісія райдержадміністрації з 
питань розгляду звернень громадян

У міру необхідності, 
але не рідше ніж 
1 раз на місяць

(щомісяця 4-й четвер)

Шошин М.М.

3 Експертна комісія апарату 
райдержадміністрації

Не рідше ніж 
1 раз на рік

Штрифанова Н.П.

4. Комісія з питань роботи із службовою 
інформацією

У разі потреби Штрифанова Н.П.

У  відділі управління персоналом апарату
1 Конкурсна комісія на зайняття вакантних посад 

державної служби Чугуївської районної 
державної адміністрації

У міру необхідності Кіянська Л.М.

2 Організаційний комітет з проведення першого 
туру щорічного Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний службовець»

Відповідно до
календарного плану

проведення Щорічного
всеукраїнського

конкурсу «Кращий
держслужбовець»

Перший заступник
голови

3 Рада по роботі з кадрами при 
райдержадміністрації

Не рідше ніж 
1 раз на квартал  
(2-а п’ятниця 

3-го місяця кварталу)

Штрифанова Н.П.

4 Комісія з підрахунку стажу державної служби 
працівників районної державної адміністрації

У міру необхідності Прядка Т.Ф.

5 Дисциплінарна комісія з розгляду 
дисциплінарних справ Чугуївської районної 
державної адміністрації

У міру необхідності Волоцкова В.М.

6 Група радників на громадських засадах Перепьолкіна Н.П.
Горовенко В.Я.
Гришко В.П.



1 2 3 4

У відділі ведення Державного реєстру виборців апарату
1 Комісія з перевірки знань з питань охорони 

праці в райдержадміністрації
У міру необхідності Волоцкова В.М.

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

Згідно з затвердженим
планом,  але не рідше ніж

2 рази на місяць

Штрифанова Н.П.

У  відділі фінансово-господарського забезпечення апарату
1 Комісія на списання матеріальних цінностей 

районної державної адміністрації
У міру необхідності Штрифанова Н.П.

2 Тендерний комітет районної державної  
адміністрації

У міру необхідності Перший заступник
голови

3 Інвентаризаційна комісія районної державної 
адміністрації

У міру необхідності, 
перед складанням річної

звітності

Волоцкова В.М.

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

З юридичних питань
1 Комісія по перегляду розпоряджень голови 

райдержадміністрації
1 раз на квартал

(4-й четвер 
1-го місяця кварталу)

Перший заступник
голови

2 Міжвідомча координаційно-методична рада з 
правової освіти населення

У міру необхідності, 
але не рідше ніж 
1 раз на півріччя

(3-й вівторок 
3-го місяця кварталу)

Перший заступник
голови

3 Робоча група з надання безоплатної первинної 
правової допомоги райдержадміністрацією

Згідно з графіком роботи
робочої групи на рік 
(2-а, 4-а п’ятниця

місяця)

Штрифанова Н.П.

З питань   питань і оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з   
правоохоронними органами     
4 Спостережна комісія при районній державній 

адміністрації
У міру необхідності, 

але не рідше ніж 
1 раз на квартал 

Перший заступник
голови

5 Координаційна робоча група з вирішення 
питань, пов’язаних з державною реєстрацією 
земельних ділянок, що належать до земель 
оборони у Чугуївському районі

У міру необхідності Перший заступник
голови
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