
РЕЄСТР 
консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації, матеріали яких знаходяться

в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 

№
п/п

Назва 
консультативно-дорадчого органу

Періодичність засідань
(відповідно                   до

положень)

Головуючий

1 2 3 4
1 Комісія  для  розгляду  документів  і  видачі

посвідчень  громадянам,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

У міру необхідності Волоцкова В.М.

2 Районна  комісія  для  розгляду  питань,
пов’язаних із встановленням статусу учасника
війни

У міру необхідності Волоцкова В.М.

3 Координаційний комітет сприяння зайнятості
населення

1 раз на квартал.
1-й четвер

2-го місяця кв.

Волоцкова В.М.

4 Районна  конфліктна  комісія  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
рідкого пічного побутового палива

Не рідше двох разів на
місяць 

Волоцкова В.М.

5 Районна  комісія  з  питань  погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших
соціальних виплат

Щомісяца, 
2-й і 4-й понеділок

Волоцкова В.М.

6 Районна  тристороння  соціально-економічна
рада

1 раз на квартал.
1-й  вівторок 
2-го міс. кв.

Волоцкова В.М.

7 Рада з питань надання матеріальної допомоги
малозабезпеченими верствам населення

Щомісяця,
третя п’ятниця

Волоцкова В.М.

8 Районна  комісія  з  питань  надання  допомоги
на  поховання  деяких  категорій  осіб
виконавцю  волевиявлення  померлого  або
особі, яка зобов’язалася поховати померлого

У міру необхідності Волоцкова В.М.

9 Районний  комітет  забезпечення  доступності
інвалідів  та  інших  маломобільних  груп
населення  до  об’єктів  соціальної  та
інженерно-транспортної інфраструктури

1 раз в півріччя. 
У міру необхідності

Волоц ова В.М.

10 Районна комісія з легалізації робочих місць та
подолання тіньової зайнятості

Не рідше одного разу на
місяць

Волоцкова В.М.

11 Районна  робоча  група  з  оперативного
вирішення  питань  призначення  субсидій  за
спрощеним порядком

У міру необхідності Волоцкова В.М.

12 Районна  комісія  щодо  розгляду  питань
проведення  безоплатного  капітального
ремонту  та  першочергового  поточного
ремонту приватних житлових приміщень осіб,
які мають право на таку пільгу 

У міру необхідності Волоцкова В.М.



1 2 3 4
13 Комісія  з  питань  звільнення  громадян  від

сплати за соціальне обслуговування (надання
соціальних послуг) в структурних підрозділах
Територіального  центру  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)
райдержадміністрації

У міру необхідності Волоцкова В.М.

14 Робоча  група  для  визначення  осіб,  які
потребують  відпочинку  у  санаторно-
курортних  закладах  Харківської  області,  з
числа  звільнених  у  запас  (демо-білізованих)
військовослужбовців, які брали участь в АТО

У міру необхідності Волоцкова В.М.

15 Районна  комісія  з  розгляду  питань  надання
грошової  допомоги  постраждалим  чи
внутрішньо переміщеним особам

2 рази на місяць Волоцкова В.М.

16 Районна  комісія  з  розслідування  нещасних
випадків невиробничого характеру

У міру необхідності Волоцкова В.М.

17 Районний мобільний офіс У міру необхідності Лисянський О.С.
18 Моніторингова група в Чугуївському районі У міру необхідності Лисянський О.С.
19 Постійно діючий оргкомітет  з  підготовки та

проведення  в  районі  Всеукраїнської
благодійної акції «Милосердя»

У міру необхідності
(вересень-грудень)

Волоцкова В.М.
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