
                                                              

Г Р А Ф І К
проведення телефонного зв’язку з населенням «ПРЯМА ЛІНІЯ» керівництвом 
Чугуївської районної державної адміністрації, відповідних установ у 2020 році

№
з/п

Дата
проведення
телефонного

зв’язку

Тема обговорення Відповідальний за
проведення,

номер телефону

Запрошені до участі в проведенні 
«Прямої лінії»

1. 15.01.2020 Алгоритм  процесу
об’єднання  територіальних
громад

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

Марина  Отченашко  –  начальник  відділу
масових комунікацій райдержадміністрації

2. 19.02.2020 Ефективне функціонування
бібліотечних  установ  у
сучасному інформаційному
середовищі

Валентина ВОЛОЦКОВА  
– заступник голови 
райдержадміністрації
тел. 40-904

Тетяна  Кулешова  –  начальник  відділу
культури і туризму райдержадміністрації

3. 18.03.2020 Основні  напрями
реформування  охорони
здоров’я

Валентина ВОЛОЦКОВА  
– заступник голови 
райдержадміністрації
тел. 40-904

Валерія Райлян – начальник відділу охорони
здоров’я райдержадміністрації

4. 15.04.2020 Всеукраїнська  акція  «За
чисте  довкілля»  -
запрошуємо долучитися!

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

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



5. 20.05.2020 Доступ  до  архівних
документів  та
користування ними

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

Олена  Савінова  –  начальник  архівного
відділу райдержадміністрації

6. 17.06.2020 Про  дотримання  вимог
Закону  України  «Про
звернення громадян»

Вікторія ГЕРМАН – 
керівник апарату 
райдержадміністрації
тел. 40-905

Тетяна  Омельченко –  начальник загального
відділу апарату райдержадміністрації

7. 15.07.2020 Підтримка  та  розвиток
спорту – запорука здорової
нації! 

Валентина ВОЛОЦКОВА  
– заступник голови 
райдержадміністрації
тел. 40-904

Інна Рябініна – начальник відділу у справах
молоді та спорту райдержадміністрації

8. 19.08.2020 Новий  2020-2021
навчальний  рік:  зміни  та
перспективи

Валентина ВОЛОЦКОВА  
– заступник голови 
райдержадміністрації
тел. 40-904

Тетяна Бєлєвцова – начальник відділу освіти
райдержадміністрації

9. 16.09.2020 Організований  початок
опалювального  сезону
2020-2021 років

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

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

10. 21.10.2020 Ремонт доріг – болюча 
тема для мешканців району

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

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

11. 18.11.2020 Житлові субсидії.  Питання
та відповіді

Валентина ВОЛОЦКОВА  
– заступник голови 
райдержадміністрації

Олександр  Лисянський  –  начальник
управління  праці  та  соціального  захисту
населення райдержадміністрації
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тел. 40-904

12. 16.12.2020 Чугуївський  район:
здобутки та перспективи

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

Заступник  голови,  керівник  апарату,
керівники  структурних  підрозділів
райдержадміністрації
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