
                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної державної   
адміністрації

                                                                                                              __________________________М. ШОШИН

                                                                                                                            «____»_________________2018 року

Г Р А Ф І К
проведення телефонного зв’язку з населенням “ПРЯМА ЛІНІЯ” керівництвом 
Чугуївської районної державної адміністрації, відповідних установ у 2019 році

№
з/п

Дата
проведення
телефонного

зв’язку

Тема обговорення Відповідальний за
проведення,

номер телефону

Запрошені до участі в проведенні “Прямої
лінії”

1. 16.01.2019 Будівництво  як  основа
соціально-економічного
розвитку  територіальних
громад

Г. ТАНКОВ – перший 
заступник голови 
райдержадміністрації
тел. 40-902

П.  Старусьов  –  начальник  відділу
містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації,  головний  архітектор
району

2. 20.02.2019 Дитячо-юнацький
спортивний рух: виховання
майбутніх чемпіонів

В. ВОЛОЦКОВА  – 
заступник голови 
райдержадміністрації
тел. 40-904

І.  Рябініна  –  начальник  відділу  у  справах
молоді та спорту райдержадміністрації

3. 20.03.2019 Енергозбереження  та
енергоефективність – шлях
невідворотних змін

Г. ТАНКОВ – перший 
заступник голови 
райдержадміністрації
тел. 40-902

І.  Володько  –  начальник  відділу  житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та
інфраструктури райдержадміністрації



4. 17.04.2019 Зовнішнє  незалежне
оцінювання:  запитання  та
відповіді

В. ВОЛОЦКОВА  – 
заступник голови 
райдержадміністрації
тел. 40-904

Т.  Бєлєвцова  –  начальник  відділу  освіти
райдержадміністрації

5. 15.05.2019 Доступність  транспортних
послуг  для  всіх  верств
населення

Г. ТАНКОВ – перший 
заступник голови 
райдержадміністрації
тел. 40-902

І.  Володько  –  начальник  відділу  житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та
інфраструктури райдержадміністрації

6. 19.06.2019 Право  на  звернення  до
органів  державної  влади  –
невід’ємне  право
громадянина

В. ГЕРМАН – керівник 
апарату 
райдержадміністрації
тел. 40-905

О. Омельченко – начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

7. 17.07.2019 Якісні  адміністративні
послуги доступні кожному!

Г. ТАНКОВ – перший 
заступник голови 
райдержадміністрації 
тел. 40-902

М.  Горовенко  –  начальник  відділу  з  питань
надання  адміністративних  послуг
райдержадміністрації

8. 14.08.2019 Субсидії  –  важливий
інструмент  соціального
захисту населення

В. ВОЛОЦКОВА – 
заступник голови 
райдержадміністрації
тел. 40-904

О. Лисянський – начальник управління праці та
соціального  захисту  населення
райдержадміністрації

9. 18.09.2019 Ефективний  розвиток
аграрного  сектору  для
забезпечення  продовольчої
держави

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ  –
заступник голови 
райдержадміністрації
тел. 23-442

В.  Гулай –  заступник  начальника  управління,
начальник  відділу  організації  виробництва,
переробки  сільськогосподарської  продукції
управління  агропромислового  розвитку
райдержадміністрації 

10. 16.10.2019 Гідна заробітна плата – 
шлях до підвищення рівня 
життя населення

В. ВОЛОЦКОВА – 
заступник голови 
райдержадміністрації

О. Лисянський – начальник управління праці та
соціального  захисту  населення
райдержадміністрації
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тел. 40-904
11. 21.11.2019 Безпека  людини  і

навколишнього
природного  середовища –
запорука  повноцінного
життя

Г. ТАНКОВ – перший 
заступник голови 
райдержадміністрації 
тел. 40-902

М.  Лучников  –  завідувач  сектору  цивільного
захисту райдержадміністрації;
І.  Володько  –  начальник  відділу  житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та
інфраструктури райдержадміністрації

12. 19.12.2019 Чугуївський  район:
здобутки та перспективи

М. ШОШИН – голова 
райдержадміністрації
тел. 62-701

Перший заступник голови, заступники голови,
керівники  структурних  підрозділів
райдержадміністрації

Керівник апарату районної 
державної адміністрації В. ГЕРМАН

ОЗНАЙОМЛЕНІ: 

Г. ТАНКОВ

В. ВОЛОЦКОВА 

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ
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