
 

 

План основних заходів, 

які проводитимуться Чугуївською районною державною адміністрацією  

Харківської області у вересні 2021 року 
 

 

Назва заходу Місце проведення 

Час 

прове 

дення 

Відповідальний 

 

1 2 3 4 

1 вересня 

Робоча поїздка голови районної державної адміністрації до Новопокровської селищної ради: 
 

Ознайомлення з інфраструктурою                

КЗ «Ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою «Патріот» 

Харківської обласної ради 

смт Есхар 10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

Участь голови районної державної 

адміністрації в урочистих заходах  

з нагоди Дня знань 

КЗ «Ліцей з посиленою 

військово-фізичною 

підготовкою «Патріот» 

Харківської обласної ради 

11.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

Святкові заходи з нагоди Дня знань Заклади освіти району За 

окремим 

графіком 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

2 вересня 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з керівниками силових 

структур району щодо організації 

забезпечення дотримання публічної 

безпеки та громадського порядку  

у святкові та вихідні дні вересня 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

10.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації  
 

Виїзд заступника голови районної 

державної адміністрації Володимира 

ГУБАРЕВА на об’єкт: «Капітальний 

ремонт мосту на дорозі загального 

користування державного значення 

М-03 Київ-Харків-Довжанський              

км 553+506 біля села Гракове 

Чугуївського району Харківської 

області» у рамках Програми 

Президента України «Велике 

будівництво» 

с. Гракове Чкаловської 

селищної ради 

10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 
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Навчання працівників районної 

державної адміністрації 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

14.00 Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 
 

3 вересня 

Урочистості з нагоди Дня підприємця Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

10.00 Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 
 

Виїзд першого заступника голови 

районної державної адміністрації на 

об’єкт: «Будівництво фізкультурно-

оздоровчого комплексу за адресою: 

Харківська обл., м. Чугуїв, 

пров. Чайковського між буд. № 6 та  

№ 8 (коригування)» у рамках 

Програми Президента України 

«Велике будівництво» 
 

м. Чугуїв 11.00 Валентина  

Таванець –  

провідний спеціаліст 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 
 

4 вересня - вихідний день 

Святкові заходи з нагоди  

Дня села Зарічне 

Старосалтівської селищної ради 

 

с. Зарічне 

Старосалтівської селищної 

ради 

 

10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

Святкові заходи з нагоди  

Дня села Борщова  

Печенізької селищної ради 

с. Борщова  

Печенізької селищної ради 

10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

15 річниця утворення  

ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ 

ЗАВОД «ПРАЙМ» Малинівської 

селищної ради 

смт Малинівка 11.00 Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 
 

5 вересня – вихідний день 

6 вересня 

Оперативна нарада голови районної 

державної адміністрації з першим 

заступником, заступниками голови, 

керівником апарату, керівниками 

структурних підрозділів районної 

державної адміністрації 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 
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Галузеві наради першого заступника 

голови, заступників голови районної 

державної адміністрації (відповідно 

до розподілу обов’язків)  

Кабінети першого 

заступника, заступників 

голови 

райдержадміністрації 

(відповідно до розподілу 

обов’язків) 
 

10.00 Проводять  

перший заступник 

голови, заступники 

голови 

райдержадміністрації 

Виїзд першого заступника голови 

районної державної адміністрації  

на об’єкти: «Реконструкція очисних 

споруд в смт Малинівка 

(коригування)» та «Капітальний 

ремонт дороги по вул. Шкільній в    

смт Малинівка Чугуївського району 

Харківської області» 

 

смт Малинівка 10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації  

 

7 вересня 

Виїзд заступника голови районної 

державної адміністрації Кирила 

ОКСЕНЬ на об’єкт: «Нове 

будівництво будівлі амбулаторії 

загальної практики – сімейної 

медицини по вул. Польовій, 1-Б в                       

с. Кам’яна Яруга Чугуївського району 

Харківської області (коригування)» у 

рамках Програми Президента України 

«Велике будівництво» 

 

с. Кам’яна Яруга 

Чугуївської міської ради 

10.00 Валентина  

Таванець –  

провідний спеціаліст 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 

 

Виїзд заступника голови районної 

державної адміністрації Володимира 

ГУБАРЕВА на об’єкт: «Реконструкція 

зовнішньої системи кисне постачання 

лікувального корпусу літ. «А-5»  

у КНП «Зміївська центральна районна 

лікарня» у рамках Програми 

Президента України «Велике 

будівництво» 
 

м. Зміїв 10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з питань виконавської 

дисципліни 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

14.00 Олена Горлачова – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення та 

контролю апарату 

райдержадміністрації 
 

8 вересня 

Засідання районного штабу щодо 

підготовки господарського комплексу 

та об’єктів соціальної сфери району 

до сталого функціонування в осінньо-

зимовий період 2021-2022 років» 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації  
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9 вересня 

Робоча поїздка голови районної 

державної адміністрації до 

Чугуївського відділу обслуговування 

громадян (Сервісний центр) 

Головного управління Пенсійного 

фонду України в Харківській області 
 

м. Чугуїв 13.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 
 

10 вересня 

Урочистості з нагоди Дня фізичної 

культури та спорту  

Територіальні громади 

району 

10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

Засідання експертної комісії архівного 

відділу районної державної 

адміністрації (головуючий комісії – 

начальник архівного відділу районної 

державної адміністрації) 
 

Архівний відділ 

райдержадміністрації 

11.00 Олена Сіренко– 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації  

Виїзд голови районної державної 

адміністрації на об’єкт: «Будівництво 

фізкультурно-оздоровчого комплексу 

за адресою: Харківська обл.,                       

м. Чугуїв, пров. Чайковського між 

буд. № 6 та № 8 (коригування)» у 

рамках Програми Президента України 

«Велике будівництво» 
 

м. Чугуїв 11.00 Валентина  

Таванець –  

провідний спеціаліст 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 
 

Засідання ради по роботі з кадрами 

при районній державній адміністрації 

Кабінет керівника апарату 

райдержадміністрації 

14.00 Тетяна Прядка – 

начальник відділу 

управління персоналом 

апарату 

райдержадміністрації 
 

11 вересня – вихідний день 

Участь голови районної державної 

адміністрації у святкових заходах з 

нагоди Дня селища Старий Салтів  

та Дня Старосалтівської громади 
 

смт Старий Салтів 

Старосалтівська селищна 

рада  

10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

Святкові заходи з нагоди  

Дня селища Малинівка 

Малинівської селищної ради 

смт Малинівка  

 

10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
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Святкові заходи з нагоди  

Дня села П’ятницьке  

Печенізької селищної ради 

с. П’ятницьке 

Печенізької селищної ради 

10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

12 вересня – вихідний день 

13 вересня 

Розширена нарада голови районної 

державної адміністрації з першим 

заступником, заступниками голови, 

керівником апарату, керівниками 

структурних підрозділів районної 

державної адміністрації за участю 

міських, селищних голів, керівників 

служб району 
 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 

Галузеві наради першого заступника 

голови, заступників голови районної 

державної адміністрації (відповідно 

до розподілу обов’язків)  

Кабінети першого 

заступника, заступників 

голови 

райдержадміністрації 

(відповідно до розподілу 

обов’язків) 
 

10.00 Проводять  

перший заступник 

голови, заступники 

голови 

райдержадміністрації 

Виїзд голови районної державної 

адміністрації на об’єкт: 

«Реконструкція відділення екстреної 

(невідкладної) медичної допомоги з 

палатами інтенсивної терапії, 

групами анестезіології, 

діагностичними палатами та 

ізолятором ім. Є.Й. Мухіна  

КНП «Чугуївська центральна районна 

лікарня ім. М.І. Кононенка» 

Чугуївської районної ради 

Харківської області за адресою: 

63503, Харківська область, 

Чугуївський район, м. Чугуїв,  

вул. Гвардійська, 52 (коригування)»  

у рамках реалізації Програми 

Президента України «Велике 

будівництво» 
 

м. Чугуїв 10.00 Валентина  

Таванець –  

провідний спеціаліст 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 

 

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов’язки 

Чугуївський міський суд 13.00 Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 
 

14 вересня 

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов’язки 

Чугуївський міський суд 11.00 Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 
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15 вересня 

Проведення телефонного зв’язку 

 з населенням «Пряма лінія» за темою 

«Готуємося до опалювального сезону 

2021-2022 років» за участю 

заступника голови районної 

державної адміністрації Кирила 

ОКСЕНЬ 

Кабінет заступника 

голови 

райдержадміністрації 

10.00 Любов Кіянська – 
начальник відділу 
забезпечення доступу 
до публічної 
інформації та 
розгляду звернень 
громадян апарату 
райдержадміністрації 

16 вересня 

Урочисті заходи з нагоди 78-ї річниці 

визволення смт Кочеток Чугуївської 

міської ради від фашистських 

загарбників 
 

смт Кочеток 

Чугуївської міської ради 

10.00 

 
Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

Виїзд заступника голови районної 

державної адміністрації Володимира 

ГУБАРЕВА на об’єкт: «Реконструкція 

зовнішньої системи кисне постачання 

лікувального корпусу літ. «А-5»  

у КНП «Зміївська центральна районна 

лікарня» у рамках Програми 

Президента України «Велике 

будівництво» 
 

м. Зміїв 10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

Виїзд заступника голови районної 

державної адміністрації Кирила 

ОКСЕНЬ  на об’єкт: «Нове 

будівництво будівлі амбулаторії 

загальної практики – сімейної 

медицини по вул. Польовій, 1-Б в                       

с. Кам’яна Яруга Чугуївського району 

Харківської області (корегування)» у 

рамках Програми Президента України 

«Велике будівництво» 
 

с. Кам’яна Яруга 

Чугуївської міської ради 

10.00 Валентина  

Таванець –  

провідний спеціаліст 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 

 

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов’язки 

Чугуївський міський суд 13.00 Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 
 

17 вересня 

Урочисті заходи з нагоди Дня 

рятівника  

Чугуївський районний 

відділ Головного 

управління Державної 

служби України  

з надзвичайних ситуацій у 

Харківській області 

10.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації  
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Виїзд першого заступника голови 

районної державної адміністрації на 

об’єкт: «Реконструкція пішохідного 

мосту на км 538+800 автомобільної 

дороги М-О3 Київ-Харків-

Довжанський, м. Чугуїв Харківської 

області» у рамках Програми 

Президента України «Велике 

будівництво» 
 

м. Чугуїв 10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації  

 

18 вересня – вихідний день 

Святкові заходи з нагоди  

Дня села Хотімля  

Старосалтівської селищної ради 

с. Хотімля  

Старосалтівської 

селищної ради 

10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

19 вересня – вихідний день 

20 вересня 

Оперативна нарада голови районної 

державної адміністрації з першим 

заступником, заступниками голови, 

керівником апарату, керівниками 

структурних підрозділів районної 

державної адміністрації 
 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 

Галузеві наради першого заступника 

голови, заступників голови районної 

державної адміністрації (відповідно 

до розподілу обов’язків)  

Кабінети першого 

заступника, заступників 

голови 

райдержадміністрації 

(відповідно до розподілу 

обов’язків) 
 

09.30 Проводять  

перший заступник 

голови, заступники 

голови 

райдержадміністрації 

Виїзд першого заступника голови 

районної державної адміністрації на 

об’єкт: «Реконструкція відділення 

екстреної (невідкладної) медичної 

допомоги з палатами інтенсивної 

терапії, групами анестезіології, 

діагностичними палатами та 

ізолятором ім. Є.Й. Мухіна  

КНП «Чугуївська центральна районна 

лікарня ім. М.І. Кононенка» 

Чугуївської районної ради 

Харківської області за адресою: 

63503, Харківська область, 

Чугуївський район, м. Чугуїв,  

вул. Гвардійська, 52 (коригування)» 

 у рамках Програми Президента 

України «Велике будівництво» 
 

м. Чугуїв 10.00 Валентина  

Таванець –  

провідний спеціаліст 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 
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Урочистості з нагоди  

з Дня працівників лісу 

ДП «Вовчанське лісове 

господарство», Д 

ДП «Чугуєво-Бабчанське 

лісове господарство» 

11.00 Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 
 

21 вересня 

Храмове свято в храмі Різдва 

Пресвятої Богородиці у с. Мартове 

с. Мартове Печенізької 

селищної ради 

09.00 Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю  

райдержадміністрації 
 

Виїзд заступника голови районної 

державної адміністрації Кирила 

ОКСЕНЬ  на об’єкт: «Нове 

будівництво будівлі амбулаторії 

загальної практики – сімейної 

медицини по вул. Польовій, 1-Б в                       

с. Кам’яна Яруга Чугуївського району 

Харківської області (корегування)» у 

рамках Програми Президента України 

«Велике будівництво» 
 

с. Кам’яна Яруга 

Чугуївської міської ради 

10.00 Валентина  

Таванець –  

провідний спеціаліст 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 

 

Виїзд заступника голови районної 

державної адміністрації Володимира 

ГУБАРЕВА на об’єкт: «Реконструкція 

мосту в с. Коробочкине на 

автомобільній дорозі державного 

значення Н-26 «Чугуїв – Мілове», 

який реалізується у рамках Програми 

Президента України «Велике 

будівництво» 
 

с. Коробочкине 

Чкаловської селищної 

ради 

10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

 

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов’язки 

Чугуївський міський суд 13.00 Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 
 

Засідання районної комісії з 

легалізації робочих місць та доходів, 

своєчасної виплати заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат 

(головуючий комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Володимир Губарев) 
 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації  

14.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 
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Засідання районного комітету 

забезпечення доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення до об’єктів соціальної 

та інженерно-транспортної 

інфраструктури (головуючий комісії – 

заступник голови районної державної 

адміністрації Володимир Губарев) 
 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації  

15.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 
 

22 вересня 

Проведення заходів до Дня 

партизанської слави 

с. Задонецьке  

Зміївської міської ради 

10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

5 річниця утворення  

ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» 

Малинівської селищної ради 

смт Малинівка 11.00 Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 
 

Виставка експонатів музею до Дня 

партизанської слави 

Таранівський музей 

Гвардійців-Широнінців, 

с. Таранівка Зміївської 

міської ради 

Протя 

гом дня 
Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

23 вересня 

Засідання місцевої комісії з питань  

ТЕБ та НС Чугуївського району 

(головуючий комісії – голова районної 

державної адміністрації Ігор Волков) 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

10.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації  
 

Засідання районного штабу щодо 

підготовки господарського комплексу 

та об’єктів соціальної сфери району 

до сталого функціонування в осінньо-

зимовий період 2021-2022 років» 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

11.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації  
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24 вересня 

Засідання комісії з питань захисту 

прав дитини районної державної 

адміністрації (головуючий комісії – 

голова районної державної 

адміністрації Ігор Волков) 
 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

09.00 Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 
 

Виїзд голови районної державної 

адміністрації Володимира 

ГУБАРЕВА на об’єкт: «Капітальний 

ремонт мосту на дорозі загального 

користування державного значення 

М-03 Київ-Харків-Довжанський              

км 553+506 біля села Гракове 

Чугуївського району Харківської 

області», який реалізується у рамках 

Програми Президента України 

«Велике будівництво» 
 

с. Гракове Чкаловської 

селищної ради 

10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

 

25 вересня – вихідний день 

Святкові заходи з нагоди  

Дня села Вовчанські Хутори 

Вовчанської міської ради 

с. Вовчанські Хутори 

Вовчанської міської ради  

10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

Святкові заходи з нагоди  

Дня селища Слобожанське  

Слобожанської селищної ради 

смт Слобожанське 

 

10.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

26 вересня – вихідний день 

Урочисті заходи з нагоди визволення 

сел Зарожне, Велика Бабка, Кам’яна 

Яруга Чугуївської міської ради від 

фашистських загарбників: 
 

с. Зарожне; 

с. Велика Бабка; 

с. Кам’яна Яруга 

Чугуївської міської ради 

10.00 

10.30 

11.00 

 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

27 вересня 

Оперативна нарада голови районної 

державної адміністрації з першим 

заступником, заступниками голови, 

керівником апарату, керівниками 

структурних підрозділів районної 

державної адміністрації 
 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 
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Галузеві наради першого заступника 

голови, заступників голови районної 

державної адміністрації (відповідно 

до розподілу обов’язків)  

Кабінети першого 

заступника, заступників 

голови 

райдержадміністрації 

(відповідно до розподілу 

обов’язків) 
 

09.30 Проводять  

перший заступник 

голови, заступники 

голови 

райдержадміністрації 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з питань реалізації 

проєкту реконструкції очисних споруд 

в смт Есхар 
 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 
 

Виїзд першого заступника голови 

районної державної адміністрації на 

об’єкт: Виїзд на об’єкт: 

«Реконструкція очисних споруд в смт 

Малинівка (коригування)» у рамках 

реалізації Програми Президента 

України «Велике будівництво» 
 

Малинівська селищна рада 11.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 
 

Проведення заходів до Дня туризму 

 

Територіальні громади 

району 

11.00 Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

Зустріч голови голови районної 

державної адміністрації з колективом 

ПРАТ «Вовчанський агрегатний 

завод» з нагоди Дня машинобудівника 

м. Вовчанськ 12.00 Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 
 

Нарада зі спеціалістами управління 

соціального захисту населення 

районної державної адміністрації  

за темою «Про проведення атестації 

робочих місць зі шкідливими 

умовами праці на підприємствах 

Чугуївського району» 
 

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

14.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 
 

28 вересня 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з керівниками 

дорожньо-експлуатаційних служб 

району щодо підготовки осінньо-

зимового періоду 2021-2022 років 

 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 
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29 вересня 

Засідання спостережної комісії при 

районній державній адміністрації 

(головуючий комісії – голова районної 

державної адміністрації Ігор Волков) 

 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

10.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 
 

Штабне тренування на тему: «Дії 

органів управління ланки 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 

Чугуївського району Харківської 

області у разі виникнення НС, 

пов’язаної з пожежею (вибухом) на 

об’єкті ураження бази зберігання 

інженерних боєприпасів та майна 

військової частини А0543, із 

теоретичним відпрацюванням питань 

з організації евакуації населення смт 

Малинівка» 
 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

11.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

 

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов’язки 

Чугуївський міський суд 13.00 Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 
 

30 вересня 

Привітання головою районної 

державної адміністрації патронатних 

родин та дитячих будинків сімейного 

типу з нагоди Дня усиновлення  
 

Територіальні громади 

району 

10.00 Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 

Виїзд заступника голови районної 

державної адміністрації Кирила 

ОКСЕНЬ на об’єкт: «Будівництво 

фізкультурно-оздоровчого комплексу  

в смт Новопокровка, Чугуївського 

району Харківської області по                    

вул. В. Вішталя, 9-А (коригування)»      

у рамках програми Президента 

України «Велике будівництво» 
 

смт Новопокровка 10.00 Валентина  

Таванець –  

провідний спеціаліст 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 

 

Щоденно 

Інформування обласної державної 

адміністрації про місце перебування 

голови районної державної 

адміністрації  

Сектор з питань  

організаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

09.00 Оксана Семенова – 
завідувач сектору з 
питань  організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 
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Забезпечення інформаційного 

наповнення офіційного вебсайта 

районної державної адміністрації, 

офіційних сторінок районної 

державної адміністрації у Facebook та 

Telegram та оприлюднення на ньому 

інформації про суспільно-політичний, 

соціально-економічний, культурний 

розвиток району 

Відділ інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю  

райдержадміністрації 

09.00 Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю  

райдержадміністрації 

Проведення моніторингу проєктів,   

які реалізуються на Єдиному порталі 

державних послуг «Дія» 

Відділ цифрового 

розвитку, цифрових 

трансформацій і 

цифровізації та організації 

діяльності центрів 

надання адміністративних 

послуг 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Марина Горовенко – 

начальник відділу 

цифрового розвитку, 

цифрових 

трансформацій і 

цифровізації та 

організації діяльності 

центрів надання 

адміністративних 

послуг 

райдержадміністрації 
 

Моніторинг цін на основні продукти 

харчування на підприємствах торгівлі 

 

Відділ економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

У міру 

необхід 

ності 

Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації  
 

Поновлення бази даних Державного 

реєстру виборців на підставі 

відомостей, отриманих від суб’єктів 

надання відомостей 

Відділ ведення 

Державного реєстру 

виборців апарату 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Денис Локайчук – 

начальник відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців 

апарату 

райдержадміністрації 
 

Оприлюднення статистики 

захворювання на COVID-19 у районі 

Відділ інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю  

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю  

райдержадміністрації 
 

Щопонеділка 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з заступниками голови 

та керівником апарату районної 

державної адміністрації 
 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

08.00 Тетяна Омельченко – 

керівник апарату 

райдержадміністрації 

Оперативна нарада з фінансово-

бюджетних питань 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

11.00 Оксана Літвінова – 

начальник відділу 

фінансів 

райдержадміністрації 
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Щовівторка 

Надання консультацій мешканцям 

району з питань сфери 

містобудування  

Сектор містобудування та 

архітектури 

райдержадміністрації 

 

Протя 

гом дня 
Валентина  

Таванець –  

провідний спеціаліст 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 

 

Щочетверга 

Засідання районної комісії з питань 

призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам  

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

08.30 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 
 

Засідання районної комісії з 

вирішення питань, пов’язаних з 

призначенням житлових субсидій, 

пільг та державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям  

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

15.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

Моніторинг стану проведення 

продовольчих ярмарків на території 

Чугуївського району та участі 

підприємств району в ярмаркових 

заходах області 

Відділ економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 
 

Щоп’ятниці 

Нарада керівника апарату районної 

державної адміністрації з 

керівниками структурних підрозділів  

апарату, відділу  інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю районної державної 

адміністрації 
 

Кабінет керівника апарату  

районної державної 

адміністрації 

9.00 Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 

Надання консультацій мешканцям 

району з питань галузі 

містобудування  

Сектор містобудування та 

архітектури 

райдержадміністрації 

 

Протя 

гом дня 
Валентина  

Таванець –  

провідний спеціаліст 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 
 

Щодекадно 

Проведення комплексної оцінки 

цінової ситуації на споживчому  

ринку району 

Відділ економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 
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Протягом місяця 

Проведення заходів щодо виконання 

районного бюджету Чугуївського 

району на 2021 рік у вересні 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Оксана Літвінова – 

начальник  відділу 

фінансів 

райдержадміністрації 
 

Проведення заходів щодо дотримання 

вимог Бюджетного кодексу України 

та Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік» 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Оксана Літвінова – 

начальник відділу 

фінансів 

райдержадміністрації 
 

Ведення державного обліку 

документів Національного архівного 

фонду 

Архівний відділ 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Олена Сіренко – 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації 
 

Організація щодо передачі архівних 

документів за 1998-2010 роки до 

Трудового архіву Чугуївської міської 

ради 

Відділ освіти, охорони 

здоров’я, культури, спорту 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

Обстеження умов проживання родин, 

які перебувають у складних життєвих 

обставинах, виявлення бездоглядних і 

безпритульних дітей, обстеження 

умов проживання дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського 

піклування,  які виховуються у 

сімейних формах виховання та 

проживають на території району: 

07 вересня – смт Есхар;  

14 вересня – смт Новопокровка; 

21 вересня – с. Стара Покровка; 

28 вересня – смт Чкаловське 
 

Населені пункти району 09.00 Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 

Робота з об’єднаними 

територіальними громадами щодо 

розроблення (оновлення) генеральних 

планів населених пунктів, 

впорядкування адресного 

господарства; перевірки надійності  

та безпеки експлуатації об’єктів 

соціальної інфраструктури  
 

Сектор містобудування та 

архітектури 

райдержадміністрації 

 

Протя 

гом дня 
Валентина  

Таванець –  

провідний спеціаліст 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 

 

Робота із забудовниками щодо 

введення житла в експлуатацію, 

розроблення та видачі будівельних 

паспортів на забудову земельних 

ділянок для будівництва житлових 

будинків, господарських будівель та 

споруд 
 

Населені пункти району 

 

Протя 

гом дня 
Валентина  

Таванець –  

провідний спеціаліст 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 
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Здійснення контролю за станом 

будівництва, реконструкції або 

ремонту об’єктів у рамках реалізації 

Програми Президента України 

«Велике будівництво» 

Населені пункти району 

 

Протя 

гом дня 
Валентина  

Таванець –  

провідний спеціаліст 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 
 

Моніторинг рівня розрахунків 

споживачів усіх категорій за 

отриманні житлово-комунальні 

послуги, послуги зв’язку, електро-  

та газопостачання 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 
 

Моніторинг щодо надання послуг 

зв’язку та транспортного 

обслуговування населених пунктів 

району 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 
 

Аналіз стану розвитку 

агропромислового комплексу району 

Відділ економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 
 

Здійснення контролю за станом 

обліку призовників і 

військовозобов’язаних  

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 
 

Здійснення моніторингу виникнення 

пожеж у лісових насадженнях 

лісокористувачів Чугуївського району 

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації 
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Надання методичної допомоги 

структурним підрозділам районної 

державної адміністрації, виконкомам 

місцевих рад з питань забезпечення 

доступу до публічної інформації 

Відділ забезпечення 

доступу до публічної 

інформації та розгляду 

звернень громадян 

апарату 

райдержадміністрації  

Протя 

гом дня 

Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації та розгляду 

звернень громадян 

апарату 

райдержадміністрації 
 

Забезпечення своєчасного 

опрацювання та надання відповідей 

на звернення громадян відповідно до 

Закону України «Про звернення 

громадян»; формування бази даних 

публічної інформації районної 

державної адміністрації; надання 

відповідей на запити відповідно до 

Закону України «Про доступ до 

публічної інформації»  
 

Відділ забезпечення 

доступу до публічної 

інформації та розгляду 

звернень громадян 

апарату 

райдержадміністрації  

Протя 

гом дня 

Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації та розгляду 

звернень громадян 

апарату 

райдержадміністрації 

Підтримання взаємодії системи 

електронного документообігу 

«FossDoc»  районної державної 

адміністрації з Системою електронної 

взаємодії органів виконавчої влади 

Відділ цифрового 

розвитку, цифрових 

трансформацій і 

цифровізації та організації 

діяльності центрів 

надання адміністративних 

послуг 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Марина Горовенко – 

начальник відділу 

цифрового розвитку, 

цифрових 

трансформацій і 

цифровізації та 

організації діяльності 

центрів надання 

адміністративних 

послуг 

райдержадміністрації 
 

Адміністрування роботи локальних 

комп’ютерних мереж, 

автоматизованої системи 

електронного документообігу 

FossDoc. 

 

Відділ цифрового 

розвитку, цифрових 

трансформацій і 

цифровізації та організації 

діяльності центрів 

надання адміністративних 

послуг 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Марина Горовенко – 

начальник відділу 

цифрового розвитку, 

цифрових 

трансформацій і 

цифровізації та 

організації діяльності 

центрів надання 

адміністративних 

послуг 

райдержадміністрації 
 

Засідання комісії з перевірки знань з 

питань охорони праці в районній 

державній адміністрації 

Відділ ведення 

Державного реєстру 

виборців апарату 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Денис Локайчук – 

начальник відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців 

апарату 

райдержадміністрації 
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Забезпечення пожежної безпеки 

приміщень будівлі районної 

державної адміністрації 

Відділ ведення 

Державного реєстру 

виборців апарату 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Денис Локайчук – 

начальник відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців 

апарату 

райдержадміністрації 
 

Прийом громадян щодо включення, 

внесення змін до персональних даних 

виборців у Державному реєстрі 

виборців 

Відділ ведення 

Державного реєстру 

виборців апарату 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Денис Локайчук – 

начальник відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців 

апарату 

райдержадміністрації 
 

Організація участі керівництва 

районної державної адміністрації  

у селекторних та Zoom-нарадах 

обласної державної адміністрації 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

У міру 

необхід

ності 

Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 
 

За окремим графіком 

Участь у засіданнях постійних 

комісій районної ради 

Кабінети районної ради 

 

 

За 

окремим 

графіком 

Відповідальні 

працівники 

райдержадміністрації 
 

Забезпечення організації контролю  

за здійсненням органами місцевого 

самоврядування Чугуївського району 

делегованих повноважень органів 

виконавчої влади у вересні 2021 року 

Відділ забезпечення 

взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

райдержадміністрації 

За 

окремим 

планом 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

забезпечення взаємодії 

з органами місцевого 

самоврядування 

райдержадміністрації 
 

Участь в обласній Спартакіаді серед 

районів області, міст обласного 

значення та ОТГ 

 

м. Харків За 

окремим 

планом 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

Проведення Чемпіонату Чугуївського 

району з футболу серед аматорських 

команд сезону 2020/2021 років 

Територіальні громади 

району 

За 

окремим 

планом 

Тетяна Бєлєвцова – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
 

Дата та час уточнюється 

Участь у пленарному засіданні 

районної ради 

Зала засідань районної 

ради, 2-й поверх 

Уточню 

ється 

Відповідальні 

працівники 

райдержадміністрації 
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У міру необхідності 

Засідання робочої групи з питань 

раціонального та ефективного 

використання земель, запобігання 

порушенням земельного 

законодавства та роз’яснювальної 

роботи щодо земельної реформи 

Відділ економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

У міру  

необхід 

ності 

Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 
 

Засідання районної комісії з надання 

фінансової підтримки для розвитку 

виноградарства і садівництва 

Відділ економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

У міру  

необхід 

ності 

Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 
 

Засідання комісії районної державної 

адміністрації із страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності      

 

Відділ документального 

забезпечення та контролю 

апарату 

райдержадміністрації 

У міру 

необхід 

ності 

Олена Горлачова – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення та 

контролю апарату 

райдержадміністрації 
 

Засідання комісії з питань 

нагородження районної державної 

адміністрації та районної ради  

 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

(відповідно до розподілу 

обов’язків) 

У міру 

необхід

ності 

Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації та розгляду 

звернень громадян 

апарату 

райдержадміністрації 
 

Засідання постійно діючої комісії 

районної державної адміністрації з 

питань розгляду звернень громадян  

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

У міру 

необхід

ності 

Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації та 

розгляду звернень 

громадян апарату 

райдержадміністрації 
 

 

 


