
                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної державної   
адміністрації

                                                                                                                           _____________________________М.М. ШОШИН

                                                                                                                            «____»_________________2017 року

Г Р А Ф І К
проведення телефонного зв’язку з населенням “ПРЯМА ЛІНІЯ” керівництвом 
Чугуївської районної державної адміністрації, відповідних установ у 2018 році

№
з/п

Дата
проведення
телефонного

зв’язку

Тема обговорення Відповідальний за
проведення,

номер телефону

Запрошені до участі в проведенні
“Прямої лінії”

1. 17.01.2018 Сьогодення  та
перспективи  розвитку
житлово-комунального
господарства району

Перший  заступник  голови
райдержадміністрації
тел. 40-902

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

2. 21.02.2018 Медична  реформа  в
Україні:  все,  що
потрібно знати

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

Герез  Н.М.  –  начальник  відділу  охорони
здоров’я райдержадміністрації

3. 21.03.2018 Ремонт доріг на контролі
влади

Перший  заступник  голови
райдержадміністрації
тел. 40-902

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



райдержадміністрації

4. 18.04.2018 Сміття,  як  важлива
екологічна проблема

Перший  заступник  голови
райдержадміністрації
тел. 40-902

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

5. 16.05.2018 Соціальна
справедливість  у
пенсійних виплатах 

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

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

6. 20.06.2018 Право  на  звернення  –
Ваш засіб захисту прав і
свобод!

ШТРИФАНОВА  Н.П.  –
керівник
апарату райдержадміністрації
тел. 40-905

Герман  В.О.  –  начальник  загального
відділу апарату райдержадміністрації;
Скупченко  І.Ю.  –  начальник  відділу  з
юридичних  питань  і  оборонної,
мобілізаційної, режимно-секретної роботи
та взаємодії з правоохоронними органами
апарату  районної  державної  адміністрації
апарату райдержадміністрації

7. 18.07.2018 Проблеми  пільгових
перевезень пасажирів

Перший  заступник  голови
райдержадміністрації
тел. 40-902

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

8. 15.08.2018 Актуальні проблеми 
переселенців в Україні. 
Шляхи їх подолання

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

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

9. 19.09.2018 Структура  тарифів
оплювального  сезону

Перший  заступник голови
райдержадміністрації 

Володько  І.В.  -  начальник  відділу
житлово-комунального  господарства,
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2018 тел. 40-902 будівництва  та  інфраструктури
райдержадміністрації

10. 17.10.2018 Соціальний захист  дітей
–  одна  з  найвищих
цінностей держави

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

Альхимович О.А. – начальник служби у 
справах дітей райдержадміністрації;
Рябініна І.В. – директор районного центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді;
Рябініна І.М. – завідувач сектору у справах
молоді та спорту райдержадміністрації

11. 21.11.2018 Безоплатна  правова
допомога:  питання  та
відповіді

ШТРИФАНОВА  Н.П.  –
керівник
апарату райдержадміністрації
тел. 40-905

Герман  В.О.  –  начальник  загального
відділу апарату райдержадміністрації;
Скупченко  І.Ю.  –  начальник  відділу  з
юридичних  питань  і  оборонної,
мобілізаційної, режимно-секретної роботи
та взаємодії з правоохоронними органами
апарату  районної  державної  адміністрації
апарату райдержадміністрації

12. 19.12.2018 Влада  з  народом.
Зворотній зв’язок

ШОШИН  М.М.  -  голова
райдержадміністрації
тел. 62-701

Перший  заступник  голови,  заступник
голови,  керівник  апарату,  керівники
структурних підрозділів

Керівник апарату районної 
державної адміністрації Н.П. ШТРИФАНОВА

ОЗНАЙОМЛЕНІ: 

ВОЛОЦКОВА В.М. -    
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