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№ 

з/п 
Прізвище, ініціали Посада 

Мала   

АТС 

Службовий 

телефон  
 

63503, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 29 

rda@chuguevrda.gov.ua  chuhuivska@rda.kh.gov.ua  www.chuguevrda.gov.ua  
 

1.  ШОШИН  

Микола Миколайович 

Голова районної  

державної адміністрації 
102 

40-901 

62-701 

2.  ТАНКОВ  

Григорій Вікторович 

Перший заступник голови  

районної державної адміністрації 
103 40-902 

3.  ВОЛОЦКОВА 

Валентина Михайлівна 

Заступник голови  

районної державної адміністрації 
105 40-904 

4.  ОЛЕКСІЄВЕЦЬ  

Галина Миколаївна 

Заступник голови  

районної державної адміністрації 
 23-442 

5.  ГЕРМАН 

Вікторія Олександрівна 

Керівник апарату  

районної державної адміністрації 
109 40-905 

 

Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації  
 

6.  КІЯНСЬКА 

Любов Миколаївна 

Заступник керівника апарату-начальник 

організаційного відділу апарату 

районної державної адміністрації 

107 40-906 

 

Відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації 
 

7.  ПРЯДКА 

Тетяна Федорівна 

Начальник відділу управління 

персоналом апарату районної державної 

адміністрації 

111 2-25-60 

 

Загальний відділ апарату районної державної адміністрації 
 

8.  ОМЕЛЬЧЕНКО 

Тетяна Олександрівна 

Начальник загального відділу апарату 

районної державної адміністрації 
110 40-908 

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації 
 

9.  ЖУГА 

Марія Володимирівна 

Начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення апарату 

районної державної адміністрації, 

головний бухгалтер 

121 62-703 

 

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації 
 

10.  СКУПЧЕНКО 

Іван Юрійович 

Начальник юридичного відділу апарату 

районної державної адміністрації 
122 62-710 

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації 
 

11.  ЛОКАЙЧУК 

Денис Олександрович 

Начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації 

130 2-26-46 

 

Відділ масових комунікацій районної державної адміністрації  
 

12.  ОТЧЕНАШКО  

Марина Анатоліївна 

Начальник відділу масових комунікацій 

районної державної адміністрації 
123 2-26-56 

Сектор з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації 

13.   Завідувач  - 
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Архівний відділ районної державної адміністрації  
 

14.  САВІНОВА  

Олена Олександрівна 

Начальник архівного відділу районної 

державної адміністрації 
 2-32-72 

 

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації 
 

15.  КУЛЕШОВА  

Тетяна Володимирівна 

Начальник відділу культури і туризму 

районної державної адміністрації 
126 2-26-74 

 

Служба у справах дітей районної державної адміністрації 
 

16.  АЛЬХІМОВИЧ  

Олена Анатоліївна 

Начальник служби у справах дітей 

районної державної адміністрації 
138 

2-27-35 

62-705 

17.  ФЕДОРЕНКО 

Наталія Вікторівна 

Завідувач сектором з питань опіки та 

піклування служби у справах дітей 

районної державної адміністрації 
 

138 62-705 

 

Відділ у справах молоді та спорту районної державної адміністрації 
 

18.  РЯБІНІНА  

Інна Миколаївна 

Начальнику відділу у справах молоді та 

спорту районної державної адміністрації 
 

138 2-55-85 

 

Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації 
 

19.  СТАРУСЬОВ 

Петро Леонідович 

Начальник відділу містобудування та 

архітектури районної державної 

адміністрації, головний архітектор 

району 
 

 
2-35-38 

 

 

Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури 

районної державної адміністрації  
 

20.  ВОЛОДЬКО  

Ірина Василівна 

Начальник відділу житлово-

комунального господарства, 

будівництва та інфраструктури районної 

державної адміністрації 
 

 2-33-95 

21.  ПРОКОПЕЦЬ 

Ольга Володимирівна 

Заступник начальника відділу житлово-

комунального господарства, 

будівництва та інфраструктури районної 

державної адміністрації 

 2-33-95 

 

Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації 
 

22.  ЛУЧНИКОВ 

Микола Сергійович 

Завідувач сектору цивільного захисту 

районної державної адміністрації 
 

120 2-44-98 

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації 
 

23.  АЛЬОШИНА  

Світлана Сергіївна 

Начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі районної державної 

адміністрації 
 

 

 2-20-36 

 

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації 
 

24.  РАЙЛЯН 

Валерія Олександрівна 

Начальник відділу охорони здоров’я 

районної державної адміністрації 
 

 

137 62-709 



 

 

 

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації 
 

25.   Начальник управління 

агропромислового розвитку районної 

державної адміністрації 

 
2-34-42 

 

26.  ГУЛАЙ  

Василь Олексійович 

Заступник начальника управління, 

начальник відділу організації 

виробництва, переробки 

сільськогосподарської продукції 

 
2-34-42 

2-33-19 

 

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації 
 

27.  ЛИСЯНСЬКИЙ  

Олександр Сергійович 

Начальник управління праці та 

соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 

133 
2-24-54 

 

28.  БОНДАРЕНКО  

Дмитро Вікторович 

Заступник начальника управління – 

начальник загального відділу управління 

праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації  

 2-34-98 

29.  КУЦЕНКО  

Тетяна Олександрівна 

Заступник начальника управління праці 

та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації 

 2-53-58 

 

Фінансове управління районної державної адміністрації 
 

30.  БУРЕЙКО 

Тетяна Миколаївна 

Начальник фінансового управління 

районної державної адміністрації 
132 2-26-85 

31.  КРЮКОВА  

Тетяна Віталіївна 

Заступник начальника фінансового 

управління – начальник відділу доходів 

районної державної адміністрації 

 2-21-33 

2-45-92 

 

Відділ освіти районної державної адміністрації 
 

32.  БЄЛЄВЦОВА 

Тетяна Владиславівна  

Начальник відділу освіти районної 

державної адміністрації 
 2-22-02 

33.  ВОЛОСЕНКО  

Лідія Миколаївна 

Заступник начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації 

 2-27-96 

 
 

Відділ з питань надання адміністративних послуг  

районної державної адміністрації  
 

34.  ГОРОВЕНКО  

Марина Володимирівна 

Начальник відділу з питань надання 

адміністративних послуг районної 

державної адміністрації  

 2-27-50  

 

Відділ державної реєстрації районної державної адміністрації 
 

35.  СЕРГЄЄВА 

Тетяна Анатоліївна 

Начальник відділу державної реєстрації 

районної державної адміністрації 
 40-432 

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (РЦСССДМ) 
 

36.  РЯБІНІНА  

Інна Вікторівна 

Директор районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 
 2-23-75 

 


