
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
Відділ кадрової роботи 

1 Атестаційна комісія Під час атестації Варжеїнов Ю.К.

2 Конкурсна  комісія  на  заміщення  вакантних  посад
державних службовців райдержадміністрації

У міру
необхідності

Варжеїнов Ю.К

3 Організаційний  комітет  з  проведення  1-го  туру
щорічного  Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий
державний службовець»

У міру
необхідності

Варжеїнов Ю.К.

4 Рада по роботі з кадрами при райдержадміністрації 1 раз на квартал,    
2-а п’ятниця
3-го місяця

кварталу

Ковтун І.Ю.

5 Комісія  з  підрахунку  стажу  державної  служби
працівників райдержадміністрації

У міру
необхідності

Прядка Т.Ф.

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

1. Рада  протидії  злочинності  і  корупції  при
райдержадміністрації

1 раз на квартал.
У міру

необхідності

Королюк Є.О.

2. Робоча  група  оперативного  інфор-мування  голови
райдержадміністрації  про  надзвичайні  ситуації  та
події, що сталися у військових частинах Чугуївського
гарнізону

У міру
необхідності

Варжеїнов Ю.К.

3. Районна спостережна комісія 1 раз на квартал.
У міру

необхідності

Варжеїнов Ю.К.

Відділ масових комунікацій апарату райдержадміністрації
1. Рада  з  питань  взаємодії  Чугуївської

райдержадміністрації  та  органів  місцевого
самоврядування 

У міру
необхідності, 

не рідше ніж один
раз на півріччя

Королюк Є.О.

2. Громадська рада при Чугуївській районній державній
адміністрації

1 раз на квартал,
п’ятниця 3-го

місяця кварталу

Ковтун І.Ю. 

3. Група радників на громадських засадах У міру
необхідності

 Кузнецов Л.С.
Дягілєв В.М.

1. Рада  з  питань  взаємодії  Чугуївської
райдержадміністрації  та  органів  місцевого
самоврядування 

У міру
необхідності, 

не рідше ніж один
раз на півріччя

Королюк Є.О.



Загальний відділ
1 Постійно діюча комісія райдержадміністрації з питань

розгляду звернень громадян
У міру

необхідності, 
не рідше ніж один
раз на місяць (4-й
четвер щомісяця)

Королюк Є.О.

2 Експертна комісія апарату райдержадміністрації Не рідше ніж один
раз на рік

Ковтун І.Ю.

3 Експертна  комісія  з  питань  віднесення  інформації,
якій  надається  гриф  обмеження  доступу  «Для
службового користування»

У міру
необхідності

Ковтун І.Ю.

Організаційний відділ
1 Колегія райдержадміністрації Щомісяця

4-й вівторок
Королюк Є.О.

2 Комісія з питань нагородження районної державної 
адміністрації та районної ради

У міру
необхідності,

1 раз на квартал

Варжеїнов Ю.К.

3 Робоча група з підтримки та впровадження заходів з 
добровільного об’єднання територіальних громад

У міру
необхідності

Королюк Є.О.

Відділ ведення Державного реєстру виборців
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

У міру
необхідності

Ковтун І.Ю.

Відділ фінансово-господарського забезпечення
1. Комісія на списання матеріальних цінностей районної 

державної адміністрації
У міру

необхідності
Штрифанова Н.П.

2. Комітет з конкурсних торгів районної державної 
адміністрації

У міру
необхідності

Варжеїнов Ю.К.

Юридичний сектор
1 Комісія по перегляду розпоряджень голови 

райдержадміністрації, рішень колегії та інших 
документів

1 раз на квартал,
4-й четвер 1-го

місяця

Варжеїнов Ю.К.

2 Міжвідомча координаційно-методична рада з правової
освіти населення

1 раз на півріччя Варжеїнов Ю.К.
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