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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

 

1 2 3 4 

1. Засідання колегії районної державної адміністрації 

1 Відповідно до плану засідань колегії Чугуївської 

районної державної адміністрації Харківської 

області на 2022 рік 

За окремим 

планом  

Перший заступник, заступники голови, 

керівник апарату райдержадміністрації 

2. Структурна перебудова економіки, створення умов 

для розвитку її галузей, відродження вітчизняного товаровиробника 

1 Аналіз стану виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Чугуївського району за               

І півріччя 2022 року 

Липень Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

2 Підготовка проєкту рішення районної ради                    

«Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку Чугуївського району на 

2022 рік» 

І квартал Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

3 Підготовка проєкту рішення районної ради «Про 

виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Чугуївського району на 2021 рік, 

затвердженої рішенням районної ради                          

від 23.02.2021 року (із змінами)» 

І квартал Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

4 Розробка проєкту Програми економічного і 

соціального розвитку Чугуївського району на 

2023 рік 

Грудень Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

5 Формування пріоритетних завдань з розвитку 

району у рамках Програми економічного і 

соціального розвитку Чугуївського району на 

2023 рік 

Грудень Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 
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6 Підготовка пропозицій щодо фінансування 

цільових програм, соціальних виплат, що 

зачіпають інтереси сторін соціального діалогу 

Протягом року Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації  

7 Проведення організаційних заходів з укладання 

колективних договорів. Вжиття заходів щодо 

визначення у колективних договорах умов 

формування фондів оплати праці, мінімальних 

розмірів заробітної плати нижче законодавчо 

встановленого рівня 

І квартал Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

8 Реалізація заходів, спрямованих на збереження 

робочих місць на підприємствах, в установах та 

організаціях усіх форм власності 

Протягом року Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації  

9 Здійснення заходів щодо недопущення 

використання робочої сили з оплатою праці 

нижче законодавчо встановленого рівня, 

спрямованих на зростання рівня заробітної плати 

на підприємствах Чугуївського району 

Протягом року Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

10 Моніторинг якості надання електронних та 

адміністративних послуг центрами надання 

адміністративних послуг територіальних громад 

району 

Щокварталу 

до 01 числа 

Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації та 

організації діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

11 Моніторинг ефективності роботи центрів 

надання адміністративних послуг територіальних 

громад району 

Щомісяця 

до 03 числа  

Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації та 

організації діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

12 Оновлення даних Паспорту Чугуївського району 

станом на 01.01.2022 року 

Січень Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 
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2.1. Наради, семінари, засідання комісій 
 

 

 

 

1 Засідання районної тристоронньої соціально-

економічної ради 

Щокварталу Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

2 Засідання Координаційного комітету сприяння 

зайнятості населення  

Щокварталу Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

3 Участь у вебінарах Міністерства цифрової 

трансформації України з питань надання 

адміністративних послуг  

Протягом року Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації та 

організації діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

райдержадміністрації 
 

 

3. Розвиток промислового комплексу 
 

 

 

1 Оновлення аналітичних карток промислових 

підприємств району 

Один раз на рік Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

2 Здійснення робочих поїздок до промислових 

підприємств району з метою вивчення стану справ 

та визначення оптимальних шляхів вирішення 

проблемних питань в їх роботі 

Протягом року Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

3.1. Наради, семінари, засідання комісій 

1 Нарада з керівниками промислових підприємств 

Чугуївського району  

Щокварталу Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

4. Забезпечення функціонування паливно-енергетичного комплексу 

1 Аналіз стану впровадження заходів щодо 

енергозбереження на підприємствах,                            

в організаціях та установах Чугуївського району 

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації  

2 Забезпечення виконання заходів з газифікації 

населених пунктів Чугуївського району, контроль 

за ходом виконання робіт 

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації  
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3 Аналіз стану розрахунків за спожиті енергоносії 

у населених пунктах Чугуївського району у 

розрізі категорій споживачів 

Щомісяця Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

4 Здійснення контролю за ходом підготовки 

підприємств паливно-енергетичного комплексу 

району до роботи в осінньо-зимовий період    

2022-2023 років 

Червень-вересень Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

4.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій 

1 Нарада з керівниками підприємств, установ та 

організацій паливно-енергетичного комплексу 

району щодо сталого забезпечення населення 

району енергоносіями 

Щокварталу Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

2 Семінар-нарада з керівниками підприємств, 

установ та організацій паливно-енергетичного 

комплексу району, органами місцевого 

самоврядування щодо впровадження заходів з 

енергозбереження 

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

5. Реформування аграрного сектору економіки та земельних відносин 

1 Моніторинг потреби сільськогосподарських 

підприємств Чугуївського району в пально-

мастильних матеріалах для виконання комплексу 

весняно-польових робіт у 2022 році 

І квартал Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 
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2 Аналіз роботи сільськогосподарських 

підприємств Чугуївського району щодо: 

підготовки до проведення комплексу весняно-

польових робіт у 2022 році; 

ходу проведення весняно-польових робіт; 

підсумків збирання врожаю ранніх зернових та 

зернобобових культур; 

ходу заготівлі сіна та сінажу для громадського 

тваринництва; 

проведення посіву озимих зернових та збирання 

пізніх культур  

 

 

Березень 

 

Квітень-травень 

Серпень 

 

Липень-жовтень 

 

Жовтень-грудень 

 

Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

3 Аналіз стану справ у галузі тваринництва району Щомісяця Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

4 Моніторинг кількості техніки, закупленої 

сільськогосподарськими підприємствами 

Чугуївського району  

Щомісяця Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

5 Моніторинг середньомісячної заробітної плати 

працівників сільськогосподарської сфери 

Чугуївського району 

Щомісяця Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

6 Моніторинг будівництва тваринницьких ферм та 

хлібоприймальних підприємств аграрного 

сектору Чугуївського району 

Щокварталу Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

7 Проведення протиепізоотичних заходів з метою 

недопущення занесення на територію 

Чугуївського району збудників інфекційних 

захворювань тварин   

Протягом року Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 
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5.1. Наради, семінари, засідання комісій 

1 Засідання районної робочої групи з питань 

раціонального та ефективного використання 

земель, запобігання порушенням земельного 

законодавства та роз’яснювальної роботи щодо 

земельної реформи 

Протягом року Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

2 Засідання державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при районній 

державній адміністрації  

Протягом року Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

6. Фінансова, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 

1 Аналіз виконання районного бюджету 

Чугуївського району на 2021 рік 

Січень Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

2 Забезпечення виконання Бюджетного кодексу 

України 

Протягом року Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

3 Забезпечення виконання Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2022 рік» 

Протягом року Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

4 Підготовка пропозицій про внесення змін до 

районного бюджету на 2022 рік та подання 

відповідних матеріалів для розгляду на сесіях 

Чугуївської районної ради 

Протягом року Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

5 Аналіз виконання районного бюджету 

Чугуївського району на 2022 рік 

Щоквартально Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

6 Узагальнення пропозицій, наданих до проєкту 

районного бюджету на 2023 рік, та підготовка 

проєкту рішення Чугуївської районної ради «Про 

районний бюджет Чугуївського району на                    

2023 рік» 

Листопад-грудень Відділ фінансів 

райдержадміністрації 
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7 Проведення аналізу щодо забезпеченості 

бюджетних установ району та місцевих бюджетів 

видатками на заробітну плату та енергоносії 

Протягом року Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

8 Моніторинг доходів та видатків районного та 

місцевих бюджетів 

Протягом року Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

9 Підбиття підсумків виконання заходів Програми 

фінансового забезпечення функціонування 

Чугуївської районної державної адміністрації 

Харківської області для реалізації повноважень, 

делегованих їй Чугуївською районною радою, на 

2021 рік, затвердженої рішенням районної ради 

від 24.12.2020 року (із змінами) 

ІІ квартал Відділ бухгалтерського обліку та 

господарського забезпечення апарату  

райдержадміністрації  

10 Підбиття підсумків виконання Програми 

фінансового забезпечення відзначення свят та 

проведення заходів у Чугуївському районі на 

2021 рік, затвердженої рішенням районної ради                   

від 24.12.2020 року 

ІІ квартал Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

11 Розроблення Програми фінансового забезпечення 

функціонування Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області для реалізації 

повноважень, делегованих їй Чугуївською 

районною радою, на 2023 рік 

ІV квартал Відділ бухгалтерського обліку та 

господарського забезпечення апарату  

райдержадміністрації  

12 Розроблення Програми фінансового забезпечення 

відзначення свят та проведення заходів у 

Чугуївському районі на 2023 рік 

ІV квартал Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

13 Моніторинг наявності вільних земельних ділянок 

типу «Greenfield», вільних офісних приміщень, 

виробничих приміщень, які пропонуються для 

оренди інвесторам у Чугуївському районі 

Щокварталу 

 

Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 
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14 Моніторинг залучення інвестицій, направлених 

на розвиток територіальних громад Чугуївського 

району, та реалізації інвестиційних проєктів у 

Чугуївському районі  

Протягом року 

 

Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

6.1. Наради, семінари засідання комісій 

1 Нарада щодо підбиття підсумків виконання 

районного бюджету Чугуївського району             

на 2021 рік 

Січень Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

2 Нарада з питань наповнення районного бюджету 

Чугуївського району у 2022 році 

Щоквартально Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

3 Оперативна нарада з фінансово-бюджетних 

питань 

Щопонеділка Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

4 Засідання районної комісії з питань забезпечення 

своєчасності сплати податків, внесення інших 

обов’язкових платежів та ефективного 

використання бюджетних коштів 

Щомісяця Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

5 Робоча нарада з питання формування районного 

бюджету Чугуївського району на 2023 рік 

Після прийняття 

Закону України 

«Про Державний 

бюджет України 

на 2023 рік» 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

7. Забезпечення функціонування житлово-комунального господарства, розвитку будівельного 

комплексу, транспорту, зв’язку, побутового, торговельного обслуговування населення 

1 Аналіз стану житлово-комунального 

господарства району та підготовка пропозицій 

щодо удосконалення роботи житлово-

комунальних підприємств Чугуївського району 

Щомісяця Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 
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2 Організаційна підготовка господарського 

комплексу та об’єктів соціальної сфери до 

сталого функціонування у осінньо-зимовий 

період 2022-2023 років 

Травень-жовтень Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

3 Розробка заходів щодо підготовки житлово-

комунального господарства Чугуївського району 

до сталого функціонування в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 років 

Квітень-травень Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

4 Здійснення контролю за ходом підготовки 

підприємств та організацій транспорту, зв’язку та 

дорожнього господарства Чугуївського району 

до роботи в зимових умовах 2022-2023 років 

Червень-жовтень Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

5 Здійснення контролю за виконанням заходів, 

спрямованих на забезпечення сталої роботи 

водопровідно-каналізаційного та теплового 

господарства під час несприятливих погодних 

умов осінньо-зимового періоду 2021-2022,                

2022-2023 років 

Січень-лютий, 

вересень-грудень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

6 Підготовка проєктів розпоряджень голови 

районної державної адміністрації про завершення 

та початок опалювального періоду 

Квітень,  

жовтень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

7 Моніторинг стану фінансово-господарської 

діяльності житлово-комунальних підприємств 

Чугуївського району 

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

8 Моніторинг стану тарифної політики у житлово-

комунальній та транспортній сферах 

Чугуївського району 

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 
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9 Моніторинг роботи виконкомів міських, 

селищних рад та житлово-комунальних 

підприємств Чугуївського району щодо 

управління житловим фондом 

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

10 Моніторинг організації перевезення пільгового 

контингенту пасажирів згідно з чинним 

законодавством 

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

11 Моніторинг стану транспортного обслуговування 

та надання послуг зв’язку населенню 

Чугуївського району 

Щокварталу Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

12 Моніторинг можливостей та вивчення 

практичних аспектів пільгового кредитування, 

проведення ремонту житлового фонду об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, 

сформованих не території Чугуївського району 

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

13 Моніторинг реалізації проєктів будівництва, 

реконструкції або ремонту у рамках програми 

Президента України «Велике будівництво» у 

2022 році 

Протягом року Сектор містобудування та архітектури  

райдержадміністрації 

14 Здійснення організаційних заходів з розроблення 

нової містобудівної документації – комплексного 

плану просторового планування території 

територіальних громад Чугуївського району 

Протягом року Сектор містобудування та архітектури  

райдержадміністрації 

15 Моніторинг наявності споруд та будівель, які 

мають бути забезпечені безперешкодним 

доступом громадян з обмеженими фізичними 

можливостями 

Вересень Сектор містобудування та архітектури  

райдержадміністрації 
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16 Видача будівельних паспортів забудови 

земельних ділянок індивідуальним 

забудовникам, містобудівних умов і обмежень 

забудови земельних ділянок юридичним та 

фізичним особам 

Протягом року Сектор містобудування та архітектури  

райдержадміністрації  

17 Моніторинг наявності будівель та споруд, 

розміщених у охоронних зонах газопроводів 

високого та середнього тиску 

Протягом року Сектор містобудування та архітектури  

райдержадміністрації 

18 Моніторинг стану введення в експлуатацію 

об’єктів незавершеного будівництва 

Протягом року Сектор містобудування та архітектури  

райдержадміністрації  

19 Моніторинг розвитку мережі громадського 

харчування, побутового, торговельного 

обслуговування населення Чугуївського району 

Протягом року Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

20 Оновлення даних щодо дислокації підприємств 

громадського харчування, торговельного та 

побутового обслуговування 

Щокварталу Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

21 Моніторинг рівня роздрібних цін на соціально 

значущі продовольчі товари на підприємствах 

торгівлі Чугуївського району 

Щоденно 

 

Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

22 Проведення комплексного аналізу цінової 

ситуації на споживчому ринку Чугуївського 

району 

Щодекадно Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

23 Збір та узагальнення даних про наявність сил та 

засобів служби торгівлі і харчування цивільної 

оборони (цивільного захисту) Чугуївського 

району 

Протягом року Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 
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7.1. Наради, семінари, засідання комісій 

1 

 

Засідання районного штабу з підготовки 

господарського комплексу та об’єктів соціальної 

інфраструктури до сталого функціонування в 

осінньо-зимовий період 2022-2023 років  

Травень-вересень Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

2 Нарада з керівниками житлово-комунальних 

підприємств Чугуївського району та 

представниками органів місцевого 

самоврядування щодо підвищення рівня 

розрахунків населення за спожиті житлово-

комунальні послуги 

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

3 Нарада з відповідальними особами за управління 

та обслуговування житловим фондом на 

території Чугуївського району 

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

4 Нарада з керівниками підприємств-

автоперевізників щодо організації транспортного 

обслуговування населення на території 

Чугуївського району 

Щокварталу Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

5 Нарада з питань реалізації проєктів будівництва, 

реконструкції або ремонту у рамках програми 

Президента України «Велике будівництво» у 

2022 році 

У міру необхідності Сектор містобудування та архітектури  

райдержадміністрації 

6 Засідання архітектурно-містобудівної ради при 

секторі містобудування та архітектури районної 

державної адміністрації 

Протягом року Сектор містобудування та архітектури  

райдержадміністрації 
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8. Розвиток та підтримка підприємництва 

1 Здійснення повноважень згідно із законами 

України «Про державну реєстрацію прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань» 

Протягом року Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації та 

організації діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

2 Ведення обліку реєстраційних справ фізичних             

та юридичних осіб-підприємців з реєстрації 

нерухомого майна та їх обтяжень 

Протягом року Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації та 

організації діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

3 Формування плану діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів районної державної 

адміністрації, складання проєктів регуляторних 

актів районної державної адміністрації, звітів про 

періодичне відстеження результативності 

регуляторних актів районної державної 

адміністрації  

За необхідністю Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

4 Моніторинг здійсненого перегляду  регуляторних 

актів органами місцевого самоврядування 

Чугуївського району 

Щомісяця Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

5 Моніторинг здійснення регуляторної діяльності 

органами місцевого самоврядування 

Чугуївського району 

Щокварталу Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

6 Надання, у межах компетенції, методичної 

допомоги органам місцевого самоврядування з 

питань реалізації норм Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» 

Протягом року Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 
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8.1. Наради, семінари, засідання комісій 

1 Робочі наради, семінари з керівниками 

промислових підприємств з питань соціально-

економічного розвитку Чугуївського району 

Протягом року Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

2 Нарада з представниками суб’єктів надання 

адміністративних послуг Чугуївського району 

Протягом року Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації та 

організації діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

3 Участь у онлайн семінарах, тренінгах Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)  

Протягом року Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації та 

організації діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

9. Соціальний захист населення 

1 Аналіз стану призначення житлових субсидій 

населенню на оплату житлово-комунальних 

послуг в опалювальний період 2021-2022 років 

Січень-квітень Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

2 Здійснення заходів щодо призначення житлових 

субсидій та пільг на оплату житлово-

комунальних послуг 

Протягом року Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

3 Моніторинг рівня оплати праці на підприємствах 

провідних галузей економіки Чугуївського  

району 

Щокварталу Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

4 Моніторинг своєчасної виплати поточної 

заробітної плати працівникам підприємств, 

установ та організацій, додержання графіків 

погашення заборгованості із заробітної плати 

Протягом року Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 
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5 Проведення двомісячника з укладання 

колективних договорів підприємствами різних 

форм власності та господарювання 

І квартал Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

6 Підбиття підсумків проведення двомісячника з 

укладання колективних договорів 

підприємствами різних форм власності та 

господарювання 

ІІ квартал Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

7 Аналіз стану облаштування об’єктів соціальної 

сфери, інженерно-транспортної інфраструктури, 

житлових будинків елементами безперешкодного 

доступу для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 

Щокварталу Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

8 Реалізація державної політики з питань 

соціального захисту внутрішньо переміщених 

осіб 

Протягом року Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

9 Реалізація на території Чугуївського району 

заходів із запобігання та протидії насильству  

Протягом року Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

10 Проведення заходів з виявлення на території 

Чугуївського району надавачів соціальних послуг 

недержавного сектору, проведення 

організаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

подальшого їх функціонування відповідно до 

вимог законодавства України 

Протягом року Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

11 Реалізація заходів з питань соціального захисту 

бездомних громадян та осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі, в осінньо-зимовий період                

2021-2022, 2022-2023 років 

Січень-березень, 

жовтень-грудень 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 
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9.1. Наради, семінари, засідання комісій 

1 Семінар-нарада з керівниками та представниками 

профспілкових комітетів підприємств, 

організацій та установ району щодо укладання та 

реєстрації колективних договорів на 2022 рік 

Лютий Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

2 Нарада з працівниками управління соціального 

захисту населення районної державної 

адміністрації з поточних питань діяльності 

Щомісяця Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

3 Засідання районної комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам 

Щочетверга Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

4 Засідання районної комісії з легалізації робочих 

місць та доходів, своєчасної виплати заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат 

Щомісяця Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

5 Засідання районного комітету забезпечення 

доступності осіб з інвалідністю та інших мало 

мобільних груп населення до об’єктів соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури 

Щокварталу Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

6 Засідання Координаційної ради з питань 

запобігання домашньому насильству і насильству 

за ознакою статі на території Чугуївського 

району 

Протягом року Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

7 Засідання робочої групи з виявлення закладів-

надавачів соціальних послуг недержавного 

сектору на території Чугуївського району 

Протягом року Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 
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8 Робота оперативного штабу з питань соціального 

захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий період 

2021-2022, 2022-2023 років 

Січень-березень, 

жовтень-грудень 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

10. Охорона здоров’я 

1 Моніторинг виконання заходів районної 

Програми розвитку лікувальних закладів району 

на 2015-2023 роки, затвердженої рішенням 

районної ради від 14.07.2015 року 

Протягом року Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту райдержадміністрації 

2 Організація надання медичної допомоги 

соціально незахищеним верствам населення  

Протягом року Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

3 Здійснення заходів з організації оздоровлення у 

санаторно-курортних закладах Харківської 

області учасників АТО/ООС, членів їх сімей, 

членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції  

Протягом року Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

4 Моніторинг стану вакцинації населення 

Чугуївського району від COVID-19 у розрізі 

населених пунктів району 

Протягом року Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту райдержадміністрації 

5 Моніторинг стану функціонування закладів 

охорони здоров’я, розташованих на території 

Чугуївського району та задіяних у боротьбі із 

захворюванням на COVID-19 

Протягом року Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту райдержадміністрації 

6 Моніторинг стану забезпечення населення 

району медичними препаратами за Урядовою 

програмою «Доступні ліки» 

Протягом року Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту райдержадміністрації 
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10.1. Наради, семінари, засідання комісій 

1 Нарада з керівниками медичних закладів району 

з питань охорони здоров’я та медичної допомоги 

населенню району 

Щомісяця Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту райдержадміністрації 

2 Засідання робочої групи для визначення осіб з 

числа учасників антитерористичної операції, 

членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, які потребують 

відпочинку у санаторно-курортних закладах 

Харківської області 

У міру 

необхідності 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

11. Забезпечення діяльності гуманітарної сфери 

1 Координація роботи закладів освіти району та 

організація освітнього процесу в умовах 

змішаного та дистанційного навчання 

Протягом року Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту райдержадміністрації 

2 Проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання навчальних досягнень випускників 

11-х класів закладів освіти району 

За окремим 

графіком 

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту  райдержадміністрації 

3 Підбиття підсумків ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів у 

2021/2022 навчальному році 

Квітень Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту  райдержадміністрації 

4 Огляд готовності закладів загальної середньої 

освіти району до нового 2022/2023 навчального 

року  

Серпень Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту  райдержадміністрації 

5 Проведення ІІ районного етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів у 

2022/2023 навчальному році 

Листопад-грудень Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту  райдержадміністрації 
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6 Підбиття підсумків виконання Програми 

розвитку культури і туризму на 2019-2022 роки в 

Чугуївському районі, затвердженої рішенням 

районної ради від 20.12.2018 року 

ІV квартал Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту  райдержадміністрації 

7 Підбиття підсумків виконання Програми 

розвитку бібліотечної справи Чугуївського 

району на 2019-2022 роки, затвердженої 

рішенням районної ради від 20.12.2018 року 

ІV квартал Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту  райдержадміністрації 

8 Сприяння участі спортсменів-аматорів району у 

змаганнях різних рівнів 

Протягом року Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту  райдержадміністрації 

9 Проведення закладами освіти району заходів з 

нагоди: 

урочистого вручення документів про загальну 

середню освіту випускникам 11-х класів закладів 

освіти району; 

свята «Останній дзвоник»; 

свята «День знань» 

 

 

Червень  

 

 

Травень 

Вересень  

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту  райдержадміністрації 

10 Проведення закладами освіти району заходів з 

нагоди новорічних та різдвяних свят 

Січень, грудень Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту  райдержадміністрації 

11 Здійснення заходів на території Чугуївського 

району з влаштування дітей, що залишилися без 

батьківського піклування, до сімейних форм 

виховання 

Протягом року Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

12 Обстеження умов проживання родин 

патронатних вихователів, прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу  

Щотижнево,  

за окремим 

графіком 

Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 
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13 Організація зустрічей з прийомними батьками та 

батьками-вихователями з проблемних питань 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Протягом року Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

14 Аналіз умов утримання та виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих 

будинках сімейного типу, усиновлених дітей, за 

підсумками 2021 року  

Січень-лютий Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

15 Аналіз ефективності діяльності прийомних 

батьків, батьків-вихователів 

Січень-лютий Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

16 Проведення роз’яснювальної, консультаційної 

роботи з прийомними сім’ями та кандидатами в 

усиновлювачі 

Протягом року Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

17 Організація заходів, спрямованих на 

оздоровлення дітей, які перебувають на обліку 

служби у справах дітей районної державної 

адміністрації, у закладах оздоровлення та 

відпочинку у літній період 2022 року 

Травень-вересень Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

18 Підбиття підсумків виконання Програми 

забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з 

їх числа у Чугуївському районі на                         

2020-2022 роки, затвердженої рішенням районної 

ради від 03.11.2020 року  

ІV квартал Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

19 Внесення даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи «Діти»  

Щомісяця Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 
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20 Сприяння участі духовенства православних 

релігійних громад району у заходах районної 

державної адміністрації з нагоди відзначення 

державних свят, пам’ятних дат та визначних подій 

району 

Протягом року Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації 

21 Організація відвідування та привітання  

керівництвом районної державної адміністрації 

духовенства та віруючих православних 

релігійних громад району зі святами Різдва 

Христового, Великодня, Трійці 

Січень, квітень, 

травень 

 

Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації 

22 Приймання документів Національного архівного 

фонду на постійне зберігання  

Протягом року Архівний відділ райдержадміністрації 

11.1. Наради, семінари, засідання комісій 

1 Засідання комісії з проведення ІІ (районного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад                  

з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному 

році 

Листопад-грудень Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту  райдержадміністрації 

2 Участь у засіданнях конкурсних комісій з 

проведення конкурсу на посади керівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти 

Чугуївського району 

Протягом року Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту  райдержадміністрації 

3 Участь у засіданнях комісій з питань перевірки 

готовності до своєчасного відкриття та 

належного функіонування дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, що знаходяться на 

території Чугуївського району 

Травень-серпень Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту  райдержадміністрації 

4 Семінар-нарада з керівниками служб у справах 

дітей територіальних громад району 

Щоквартально Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 
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5 Проведення круглого столу з прийомними 

батьками та батьками-вихователями 

Щоквартально Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

6 Засідання експертної комісії архівного відділу 

районної державної адміністрації 

Протягом року Архівний відділ райдержадміністрації 

7 Нарада з керівниками юридичних осіб-джерел 

формування Національного архівного фонду, що 

перебувають у зоні комплектування архівного 

відділу районної державної адміністрації 

Травень Архівний відділ райдержадміністрації 

8 Семінар з керівниками служб діловодства та 

архівних підрозділів юридичних осіб-джерел 

формування Національного архівного фонду, що 

перебувають у зоні комплектування архівного 

відділу районної державної адміністрації 

Березень, 

вересень 

Архівний відділ райдержадміністрації 

9 Засідання експертної комісії апарату районної 

державної адміністрації 

Лютий, червень, 

листопад 

Відділ документального забезпечення та 

контролю апарату райдержадміністрації 

12. Формування суспільних відносин та інформаційного простору в районі 

1 Організація телефонного зв’язку з населенням  

«Пряма лінія» за участю керівництва районної 

державної адміністрації 

Щомісяця Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації, структурні 

підрозділи райдержадміністрації 

2 Організація зустрічей голови районної державної 

адміністрації з міськими, селищними головами 

щодо проблемних питань розвитку місцевого 

самоврядування 

Протягом року Відділ забезпечення взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

райдержадміністрації  

3 Проведення організаційної роботи щодо 

формування нового складу громадської ради при 

районній державній адміністрації 

Лютий Відділ інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації 
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4 Аналіз суспільно-політичної ситуації в 

Чугуївському районі  

Щотижня Відділ інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації 

5 Аналіз ситуації в інформаційному просторі 

держави та області шляхом моніторингу 

інтернет-ресурсів, засобів масової інформації 

Протягом року Відділ інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації 

6 Аналіз діяльності політичних партій та 

громадських об’єднань на території Чугуївського 

району 

Протягом року Відділ інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації 

7 Проведення консультацій з громадськістю з 

різних сфер суспільної життєдіяльності 

Протягом року Відділ інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю, структурні 

підрозділи райдержадміністрації 

8 Забезпечення всебічного, оперативного 

інформування громадськості про діяльність 

районної державної адміністрації, її керівництва 

та структурних підрозділів 

Протягом року Відділ інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації 

9 Надання організаційної підтримки інститутам 

громадянського суспільства у процесі реалізації 

їх ініціатив та статутних завдань 

Протягом року Відділ інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації 

10 Забезпечення інформаційного наповнення 

офіційного вебсайту районної державної 

адміністрації та оприлюднення на ньому 

інформації про суспільно-політичний, соціально-

економічний та культурний розвиток 

Чугуївського району 

Щодня Відділ інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації 
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11 Організація висвітлення в засобах масової 

інформації та на офіційному вебсайті районної 

державної адміністрації інформації щодо заходів, 

які проводяться районною державною 

адміністрацією 

Протягом року Відділ інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації 

12 Розміщення на офіційному вебсайті районної 

державної адміністрації інформації щодо ходу 

проведення робіт та стану реалізації проєктів у 

рамках Програми Президента України «Велике 

будівництво» 

Протягом року Сектор містобудування та архітектури  

райдержадміністрації 

13 Розміщення на офіційному вебсайті районної 

державної адміністрації Програми економічного і 

соціального розвитку Чугуївського району на 

2022 рік  

І квартал Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

14 Оприлюднення проєктів регуляторних актів 

районної державної адміністрації на офіційному 

вебсайті районної державної адміністрації у 

розділі «Регуляторна діяльність» 

Протягом року Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

15 Розміщення на офіційному вебсайті районної 

державної адміністрації інформацій щодо: 

підсумків економічного і соціального розвитку 

Чугуївського району за І півріччя 2022 року;  

ходу проведення польових робіт 

сільськогосподарськими підприємствами 

Чугуївського району 

 

 

Липень 

 

Квітень-жовтень 

Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

16 Розміщення на офіційному вебсайті районної 

державної адміністрації інформацій щодо 

затвердження районного бюджету Чугуївського 

району на 2022 рік та стану його виконання 

протягом року  

Протягом року Відділ фінансів 

райдержадміністрації 
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17 Розміщення на офіційному вебсайті районної 

державної адміністрації інформації про рівень 

тарифів на житлово-комунальні послуги  

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної 

адміністрації 

18 Виставки архівних документів Національного 

архівного фонду  

Протягом року Архівний відділ райдержадміністрації 

19 Висвітлення на офіційному вебсайті районної 

державної адміністрації інформації про роботу зі 

зверненнями громадян в районній державній 

адміністрації  

Щокварталу Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

20 Забезпечення оприлюднення на офіційному 

вебсайті районної державної адміністрації 

інформації, зазначеної у статті 15 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» 

Протягом року Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

21 Моніторинг проєктів, які реалізуються на 

Єдиному порталі електронних послуг «Дія» з 

подальшим інформуванням населення району 

через офіційний сайт районної державної 

адміністрації 

Протягом року Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації  

та організації діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

22 Оприлюднення публічного звіту голови районної 

державної адміністрації про підсумки діяльності 

за 2021 рік на офіційному вебсайті обласної 

державної адміністрації 

Лютий Сектор з питань організаційної роботи 

апарату райдержадміністрації 

23 Оприлюднення розпоряджень голови районної 

державної адміністрації на офіційному вебсайті 

районної державної адміністрації  

Щомісяця Відділ документального забезпечення та 

контролю апарату райдержадміністрації 

24 Оприлюднення рішень колегії районної 

державної адміністрації на офіційному вебсайті 

районної державної адміністрації 

За окремим 

планом 

Відділ документального забезпечення та 

контролю апарату райдержадміністрації 
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25 Висвітлення у засобах масової інформації 

матеріалів щодо: 

правил поведінки на льоду і під час підлідного 

вилову риби; 

правил поведінки при виявлення 

вибухонебезпечних предметів; 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

району у купальний період; 

запобігання виникненню лісових пожеж у період 

високої пожежної небезпеки;  

залучення широких верств населення до участі у 

діяльності формувань з охорони громадського 

порядку; 

проходження військової служби, соціальних та 

правових гарантій захисту військовослужбовців 

строкової служби та служби за контрактом; 

дотримання правил прикордонного режиму 

 

 

Січень-лютий, 

грудень 

Протягом року 

 

Травень-серпень 

 

Квітень-жовтень 

 

Протягом року 

 

 

Квітень-червень, 

жовтень-грудень 

 

Протягом року 

Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

12.1. Наради, семінари, засідання комісій 

1 Засідання ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування нового складу 

громадської ради при районній державній 

адміністрації 

Лютий  Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

13. Забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян 

1 Забезпечення дотримання структурними 

підрозділами районної державної адміністрації у 

процесі реалізації повноважень Регламенту 

роботи районної державної адміністрації та 

Інструкції з діловодства у районній державній 

адміністрації 

Протягом року Структурні підрозділи районної державної 

адміністрації 
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2 Проведення перевірок проєктів рішень районної 

ради, які подаються районною державною 

адміністрації для розгляду на пленарних 

засіданнях районної ради, щодо їх відповідності 

вимогам законодавства України 

Протягом року Відділ правового забезпечення 

апарату райдержадміністрації 

3 Проведення перевірок проєктів розпоряджень 

голови районної державної адміністрації та 

наказів керівника апарату районної державної 

адміністрації на відповідність вимогам 

законодавства України 

Протягом року Відділ правового забезпечення 

апарату райдержадміністрації 

4 Аналіз копій актів виконавчих органів міських, 

селищних рад та щоквартально готує голові 

районної державної адміністрації аналітичні 

довідки про стан законності при виданні рішень 

виконкомів місцевих рад, прийнятих ними з 

питань здійснення делегованих повноважень 

органів виконавчої влади 

Щокварталу Відділ правового забезпечення 

апарату райдержадміністрації 

5 Проведення гендерної та антидискримінаційної 

експертизи проєктів розпоряджень голови 

районної державної адміністрації, які подаються 

на державну реєстрацію структурними 

підрозділами районної державної адміністрації 

до Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) у порядку, 

визначеному Міністерством юстиції України 

У міру 

необхідності 

Відділ правового забезпечення 

апарату райдержадміністрації 

6 Забезпечення надання районною державною 

адміністрацією безоплатної первинної правової 

допомоги відповідно до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» 

Щомісяця Відділ правового забезпечення 

апарату райдержадміністрації 
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7 Представництво інтересів районної державної 

адміністрації (на підставі довіреностей) у судах 

та інших органах під час розгляду правових 

питань і спорів 

Протягом року Відділ правового забезпечення 

апарату райдержадміністрації 

8 Проведення претензійно-позивної роботи у 

районній державній адміністрації 

Протягом року Відділ правового забезпечення 

апарату райдержадміністрації 

9 Здійснення контролю за виконанням 

розпоряджень та доручень голів обласної та 

районної державних адміністрацій, програм, 

заходів щодо організації виконання керівних 

документів органів влади вищого рівня 

Протягом року Відділ документального забезпечення та 

контролю апарату  райдержадміністрації 

10 Аналіз стану виконавської дисципліни у 

структурних підрозділах районної державної 

адміністрації за місяць та півріччя 

Щомісяця, 

січень, липень 

Відділ документального забезпечення та 

контролю апарату  райдержадміністрації 

11 Організація та здійснення заходів щодо 

забезпечення охорони державної таємниці 

відповідно до Закону України «Про державну 

таємницю» 

Щомісяця Головний спеціаліст з режимно-секретної 

роботи апарату райдержадміністрації 

12 Здійснення загального аналізу розміщення на 

офіційному вебсайті районної державної 

адміністрації документів відповідно до Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» 

Щотижня Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

13 Аналіз стану надходження до районної 

державної адміністрації запитів на інформацію 

Щомісяця Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 
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14 Моніторинг стану наповнення офіційного 

вебсайту районної державної адміністрації у 

частині забезпечення доступу до публічної 

інформації відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» 

Протягом року Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

15 Аналіз стану надходження до районної 

державної адміністрації звернень громадян  

Щомісяця Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

16 Здійснення контролю за додержанням вимог 

Закону України «Про звернення громадян» у 

структурних підрозділах районної державної 

адміністрації 

Протягом року Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

17 Організація та аналіз проведення особистих та 

виїзних прийомів громадян керівництвом 

районної державної адміністрації 

Щомісяця Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

18 Здійснення організаційних заходів з відзначення 

нагородами осіб з нагоди державних, ювілейних і 

пам’ятних дат 

Протягом року Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

19 Представництво інтересів неповнолітніх в судах 

різних інстанцій 

Протягом року Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

20 Здійснення контролю за станом збереження 

житла та майна дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Протягом року Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

21 Здійснення контролю за станом призначення та 

виплатою коштів державної соціальної субвенції 

на утримання у сімейних формах виховання  

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Щомісяця Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 
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22 Забезпечення дотримання законодавства про 

державну службу у районній державній 

адміністрації 

Протягом року Відділ управління персоналом апарату 

райдержадміністрації 

23 Підготовка аналітичної інформації про 

виконання у районній державній адміністрації 

вимог антикорупційного законодавства України 

Щокварталу Відділ управління персоналом апарату 

райдержадміністрації 

24 Організація своєчасного подання державними 

службовцями районної державної адміністрації 

декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави, за 2021 рік 

До 01.04.2022 Відділ управління персоналом апарату 

райдержадміністрації 

25 Ведення персоніфікованого обліку виборців в 

автоматизованій інформаційно-

телекомунікаційній системі Державного реєстру 

виборців 

Протягом року Відділ ведення Державного реєстру 

виборців апарату райдержадміністрації 

26 Забезпечення прав громадян на звернення до 

органу ведення Державного реєстру виборців 

Протягом року Відділ ведення Державного реєстру 

виборців апарату райдержадміністрації 

27 Прийом відомостей від суб’єктів надання 

інформації щодо внесення змін до бази даних 

Реєстру виборців відповідно до Закону України 

«Про Державний реєстр виборців» 

Протягом року  Відділ ведення Державного реєстру 

виборців апарату райдержадміністрації 

28 Надання методичної і практичної допомоги 

установам, організаціям та підприємствам, які 

надають відомості про виборців, відповідно до 

статті 22 Закону України «Про Державний реєстр 

виборців» 

Протягом року Відділ ведення Державного реєстру 

виборців апарату райдержадміністрації 

29 Аналіз криміногенної ситуації, стану 

правопорядку у Чугуївському районі 

Щодня 

 

Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 



32 

 

1 2 3 4 

30 Здійснення заходів щодо соціальної адаптації 

раніше засуджених осіб та унеможливлення їх 

повторного втягнення в злочинну діяльність 

Протягом року 

 

Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

13.1. Наради, семінари, засідання комісій 

1 Засідання комісії по перегляду розпоряджень 

голови районної державної адміністрації 

Щокварталу Відділ правового забезпечення  

апарату райдержадміністрації 

2 Засідання комісії з перевірки в структурних 

підрозділах районної державної адміністрації зі 

статусом юридичної особи публічного права 

документів, які містять службову інформацію і 

яким надається гриф «Для службового 

користування», печаток, штампів і бланків 

суворої звітності за 2021 рік 

Січень  Відділ документального забезпечення та 

контролю апарату райдержадміністрації 

3 Нарада з питань виконавської дисципліни у 

районній державній адміністрації 

Щомісяця Відділ документального забезпечення та 

контролю апарату райдержадміністрації 

4 Засідання постійно діючої комісії районної 

державної адміністрації з питань розгляду 

звернень громадян 

Щомісяця Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

5 Засідання комісії з питань захисту прав дитини 

районної державної адміністрації 

Щомісяця 

 

Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

6 Засідання комісії районної державної 

адміністрації із страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності 

У міру 

необхідності 

Відділ документального забезпечення та 

контролю апарату райдержадміністрації 

7 Засідання районної спостережної комісії За окремим 

планом 

Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 
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8 Засідання конкурсної комісії районної державної 

адміністрації на зайняття вакантних посад 

державної служби категорій «Б» і «В» в апараті 

районної державної адміністрації та її 

структурних підрозділах (крім юридичних осіб 

публічного права) 

У міру 

необхідності 

Відділ управління персоналом апарату 

райдержадміністрації 

9 Засідання конкурсної комісії районної державної 

адміністрації на зайняття посад державної 

служби, призначення на які здійснюється 

головою районної державної адміністрації 

У міру 

необхідності 

Відділ управління персоналом апарату 

райдержадміністрації 

10 Засідання комісії з питань нагородження 

районної державної адміністрації та районної 

ради 

Протягом року Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

14. Оборонна робота, вирішення питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

1 Моніторинг виконання Комплексного плану 

заходів щодо попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру           

і пожежної безпеки у Чугуївському районі                    

в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

І квартал Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

2 Моніторинг виконання Плану організаційних і 

практичних заходів щодо запобігання загибелі 

людей на водних об’єктах у зимовий період 

2021-2022 років 

І квартал Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

3 Моніторинг заходів, які виконані 

підприємствами, установами і організаціями 

району щодо безаварійного пропуску осінньо-

зимових дощових паводків, льодоходу і весняної 

повені   

І квартал Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 
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4 Розроблення Програми територіальної оборони 

Чугуївського району Харківської області на 

2022-2023 роки 

І квартал Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

5 Вивчення стану зсувів на територіях міських, 

селищних рад Чугуївського району 

ІІ квартал Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

6 Моніторинг стану готовності органів місцевого 

самоврядування, лісокористувачів, організацій, 

підприємств та установ до протипожежного 

захисту лісів та до реагування у випадку 

виникнення великих пожеж в екосистемах 

району у весняно-літній період 2022 року 

Квітень-жовтень Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

7 Моніторинг стану виконання органами місцевого 

самоврядування, організаціями, підприємствами, 

установами заходів щодо запобігання загибелі 

людей на водних об’єктах та готовності місць 

масового відпочинку населення (пляжів) на воді  

Травень-вересень Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

8 Забезпечення навчання керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту, підприємств, установ і 

організацій району на територіальних курсах 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у 

навчально-консультаційних пунктах Навчально-

методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Харківської області               

(м. Ізюм та м. Куп’янськ) 

Щомісяця Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

9 Моніторинг стану накопичення, зберігання та 

використання об’єктових матеріальних резервів 

Щокварталу 

 

Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 
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10 Проведення оцінки готовності захисних споруд 

цивільного захисту, що знаходяться на території 

Чугуївського району 

Протягом року Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

11 Моніторинг стану обладнання хімічно 

небезпечних об’єктів автоматизованими 

системами раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та 

локальними системами ліквідації надзвичайних 

ситуацій; за створенням розрахунково-

аналітичної групи, постів радіаційного                          

і хімічного спостереження організацій, 

підприємств, установ Чугуївського району 

Щокварталу Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

12 Моніторинг стану накопичення підприємствами 

Чугуївського району з використанням 

небезпечних речовин засобів радіаційного та 

хімічного захисту для населення та особового 

складу об’єктових формувань на мирний час та 

особливий період 

Щопівроку  Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

13 Моніторинг стану призову громадян 

Чугуївського району на військову службу 

Травень-червень, 

вересень-жовтень 

Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

14 Моніторинг стану техногенної і пожежної 

безпеки баз озброєння, боєприпасів інших 

об’єктів Збройних Сил України, які розташовані 

на території Чугуївського району 

Протягом року Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

15 Здійснення заходів з героїзації осіб, які віддали 

життя за незалежність України, та вшанування їх 

пам’яті 

Щомісяця Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 
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14.1. Наради, семінари, засідання комісій 

1 Засідання робочої групи з питань формування, 

ведення та використання районного страхового 

фонду документації 

Щороку Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

2 Нарада з керівним складом органів управління 

цивільного захисту Чугуївського району                       

щодо підбиття підсумків роботи районної ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту у 2021 році та 

визначення завдань на 2022 рік 

Лютий Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

3 Засідання районної комісії з організації та 

проведення інвентаризації і перевірки технічного 

стану фонду захисних споруд цивільного захисту 

Чугуївського району 

Щороку Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

4 Участь у засіданнях районної призовної комісії Квітень-червень, 

жовтень-грудень 

Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

5 Засідання місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Чугуївського району 

Щокварталу Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

6 Засідання районної комісії з питань евакуації У міру 

необхідності 

Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 
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7 Командно-штабні навчання, штабні тренування з 

органами управління та спеціальних навчань 

(тренувань) з силами цивільного захисту 

Чугуївського району  

За окремим 

планом 

Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

8 Участь у командно-штабних навчаннях з питань 

територіальної оборони Чугуївського району та 

Харківської області 

За окремим 

планом 

Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

9 Засідання координаційної робочої групи з 

вирішення питань, пов’язаних з державною 

реєстрацією земельних ділянок, що належать до 

земель оборони у Чугуївському районі 

У міру 

необхідності 

Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

10 Засідання міжвідомчої робочої групи для 

вирішення актуальних питань, пов’язаних                  

з охороною та обороною державного кордону            

в межах території Чугуївського району 

У міру 

необхідності 

Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

15. Охорона довкілля 

1 Здійснення контролю за станом виконання 

договірних відносин на орендовані земельні 

ділянки рекреаційного призначення на території 

Чугуївського району  

Протягом року Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

2 Моніторинг охорони земель, 

природокористування та захисту довкілля               

на території Чугуївського району 

Протягом року Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

3 Моніторинг раціонального використання 

природних ресурсів (земель, лісів, надр, об’єктів 

природно-заповідного та водного фонду) 

Протягом року Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

4 Моніторинг стану відтворення та охорони 

природних ресурсів, виявлення та усунення 

порушень законодавства у цих сферах 

Квітень- 

жовтень 

Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 
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5 Моніторинг щодо забезпечення екологічної 

безпеки на території Чугуївського району 

Травень- 

вересень 

Відділ захисту довкілля                                      

та природокористування 

райдержадміністрації 

6 Проведення інвентаризації лісових ресурсів, 

водних об’єктів на території Чугуївського 

району 

І квартал Відділ захисту довкілля                                      

та природокористування 

райдержадміністрації 

7 Моніторинг проведених заходів з очищення від 

сміття берегів водойм у населених пунктах 

Чугуївського району 

Травень- 

липень  

Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

8 Моніторинг ліквідації несанкціонованих 

сміттєзвалищ побутових та інших відходів, 

очищення від сміття лісових ділянок, лісосмуг та 

узбіч доріг, що знаходяться на підвідомчій 

території лісових та мисливських господарств 

Протягом року Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

9 Вивчення стану навколишнього природного 

середовища на територіях міських, селищних рад 

Чугуїувського району 

ІІ кварталу Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

10 Моніторинг стану очищення від сміття доріг                  

та прилеглих до них лісосмуг філіями 

«Чугуївський райавтодор» та «Чугуївське              

ДЕП» ДП «Харківоблавтодор» ПАТ ДАК 

«Автомобільні дороги України» 

Щокварталу Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 
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11 Моніторинг проведеної територіальними 

громадами Чугуївського району організаційної 

роботи з керівниками підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності, населенням 

району щодо належного санітарного утримання 

територій, визначення та закріплення за 

підприємствами, установами та організаціями 

територій, що підлягають санітарному очищенню  

Протягом року Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

12 Аналіз стану функціонування очисних споруд, 

розташованих на території Чугуївського району, 

моніторинг стану модернізації існуючих та  

будівництва нових об’єктів 

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

15.1. Наради, семінари, засідання комісій 

1 Засідання робочої групи для проведення 

інвентаризації лісових ресурсів, водних об’єктів 

на території Чугуївського району 

І квартал Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

2 Нарада першого заступника голови районної 

державної адміністрації з підбиття підсумків 

екологічної безпеки на території Чугуївського 

району у 2021 році і визначення завдань на                  

2022 рік 

Лютий Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

3 Нарада першого заступника голови районної 

державної адміністрації з питань охорони та 

раціонального використання земель 

землекористувачами всіх форм власності 

Березень Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

4 Нарада першого заступника голови районної 

державної адміністрації з питань охорони та 

використання земель природно-заповідного 

фонду  

Червень Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 
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5 Нарада першого заступника голови районної 

державної адміністрації з питань поводження з 

відходами, небезпечними хімічними речовинами, 

пестицидами та агрохімікатами 

Вересень Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

6 Нарада першого заступника голови районної 

державної адміністрації щодо звернень громадян 

з можливих порушень земельного та 

природоохоронного законодавства 

Жовтень Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

16. Взаємодія з органами місцевого самоврядування 

1 Організація координаційних нарад голови 

районної державної адміністрації з міськими, 

селищними головами 

Щотижня Сектор з питань організаційної роботи 

апарату райдержадміністрації 

2 Організація робочих нарад за участю міських, 

селищних голів щодо стану справ у різних 

сферах діяльності на території Чугуївського 

району 

Протягом року Сектор з питань організаційної роботи  

апарату райдержадміністрації 

3 Організація робочих поїздок керівництва 

районної державної адміністрації до населених 

пунктів Чугуївського району 

Протягом року Відділ забезпечення взаємодії з органами 

місцевого самоврядування спільно з 

іншими структурними підрозділами 

райдержадміністрації 

4 Забезпечення здійснення районною державною 

адміністрацією повноважень, делегованих 

районною радою відповідно до рішення районної 

ради від 24.12.2020 року «Про делегування 

повноважень районної ради районній державній 

адміністрації» 

Протягом року Перший заступник, заступники голови, 

керівники структурних підрозділів 

райдержадміністрації 
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5 Підготовка узагальненої інформації про 

виконання районною державною адміністрацією 

делегованих районною радою повноважень 

відповідно до рішення районної ради                           

від 24.12.2020 року «Про делегування 

повноважень районної ради районній державній 

адміністрації»  

Січень, липень Відділ забезпечення взаємодії з органами 

місцевого райдержадміністрації 

6 Організаційне забезпечення участі представників 

районної державної адміністрації у пленарних 

засіданнях районної ради 

За окремим 

планом 

Сектор з питань організаційної роботи 

апарату райдержадміністрації 

7 Організація здійснення контролю за виконанням 

органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади 

відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Протягом року Відділ забезпечення взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

райдержадміністрації 

8 Забезпечення виконання Плану контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування 

делегованих повноважень органів виконавчої 

влади на 2022 рік 

Протягом року Відділ забезпечення взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

райдержадміністрації 

9 Організація виїзду комісії з проведення 

перевірки здійснення делегованих повноважень 

органів виконавчої влади до виконкомів місцевих 

рад 

За окремим 

планом 

Відділ забезпечення взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

райдержадміністрації 

10 Здійснення контролю за виконанням органами 

місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади за 

окремими статтями Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», надання їм 

практичної та методичної допомоги  

Протягом року Відділ забезпечення взаємодії з органами 

місцевого самоврядування, структурні 

підрозділи райдержадміністрації 
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11 Участь у пленарних засіданнях, засіданнях 

виконкомів міських, селищних рад Чугуївського 

району 

Протягом року Відділ забезпечення взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

райдержадміністрації 

12 Здійснення контролю за своєчасним 

надходженням копій актів виконкомів міських, 

селищних рад Чугуївського району, прийнятих з 

питань здійснення делегованих повноважень 

органів виконавчої влади 

Щомісяця Відділ забезпечення взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

райдержадміністрації 

13 Сприяння органам місцевого самоврядування                

у виконанні ними власних повноважень 

Протягом року Відділ забезпечення взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

райдержадміністрації 

14 Надання практичної допомоги органам місцевого 

самоврядування з питань додержання вимог 

чинного законодавства під час розгляду звернень 

громадян 

Протягом року Відділ забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

апарату райдержадміністрації 

15 Надання консультативно-методичної допомоги 

виконкомам місцевих рад щодо залучення 

міжнародної технічної допомоги та участі у  

грантових проєктах, які реалізуються на території 

держави 

Протягом року Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

16 Проведення роботи з уточнення персональних 

даних виборців Чугуївського району 

Протягом року Відділ ведення Державного реєстру 

виборців апарату райдержадміністрації 

17 Надання методичної і практичної допомоги 

міським, селищним радам з питань надання 

відомостей про найменування нових та 

перейменування вулиць (проспектів, бульварів, 

площ, провулків, кварталів, кутків тощо) 

відповідно до ст. 22 Закону України «Про 

Державний реєстр виборців» 

Протягом року Відділ ведення Державного реєстру 

виборців апарату райдержадміністрації 
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18 Надання організаційно-методичної допомоги з 

питань архівної справи і діловодства керівникам 

служб діловодства та архівних підрозділів 

селищних та районної рад 

Протягом року Архівний відділ райдержадміністрації 

19 Надання організаційно-методичної допомоги 

особам, відповідальним за роботу з документами 

трудових архівів у місцевих радах 

Протягом року Архівний відділ райдержадміністрації 

20 Проведення комплексних, тематичних та 

контрольних перевірок селищних рад з ведення 

діловодства, архівної справи та роботи 

експертних комісій місцевих рад 

Протягом року Архівний відділ райдержадміністрації 

21 Розроблення Програми розвитку архівної справи 

в Чугуївському районі на 2022-2024 роки 

І квартал  Архівний відділ райдержадміністрації 

22 Підбиття підсумків виконання заходів Програми 

розвитку архівної справи в Чугуївському районі 

на 2020-2021 роки, затвердженої рішенням 

районної ради від 11.08.2020 року 

ІІ квартал Архівний відділ райдержадміністрації 

23 Проведення роботи спільно з виконкомами 

місцевих рад щодо забезпечення пільгової 

категорії населення району скрапленим газом та 

твердим паливом 

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації; 

управління  соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

24 Надання методичної та практичної допомоги 

виконкомам місцевих рад щодо створення нових 

та успішного функціонування існуючих 

об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків у населених пунктах Чугуївського 

району  

Протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 
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25 Надання методичної та практичної допомоги 

виконкомам місцевих рад щодо підготовки 

житлово-комунального господарства та об’єктів 

інфраструктури Чугуївського району до 

опалювального періоду 2022-2023 років 

Квітень-травень Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації 

26 Моніторинг актуальності навчальної матеріальної 

бази та наявності інформаційно-довідкових 

куточків існуючої мережі консультаційних пунктів 

цивільного захисту міських, селищних рад 

Протягом року Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

27 Аналіз стану виконання територіальними 

громадами Чугуївського району заходів з 

профілактики злочинності  

Протягом року  Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

28 Моніторинг стану обліку військовозобов’язаних 

у міських, селищних радах  

Протягом року Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

29 Надання методичної та практичної допомоги 

виконкомам місцевих рад щодо ведення 

військового обліку та бронювання осіб 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження 

Порядку організації та ведення військового 

обліку призовників і військовозобов’язаних» 

Протягом року Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

30 Моніторинг знищення виявлених на території 

міських, селищних рад вибухонебезпечних 

предметів  

Протягом року Відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 
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31 Надання методичної та практичної допомоги 

органам місцевого самоврядування Чугуївського 

району щодо формування програм розроблення 

(оновлення) містобудівної документації – 

генеральних планів населених пунктів району, 

прийняття в експлуатацію індивідуальних 

житлових будинків 

Протягом року Сектор містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

32 Проведення роботи з територіальними 

громадами Чугуївського району щодо 

розроблення нової містобудівної документації – 

комплексного плану просторового планування 

території територіальних громад 

Протягом року Сектор містобудування та архітектури  

райдержадміністрації 

33 Моніторинг виконання програм індивідуального 

житлового будівництва на селі «Власний дім» 

селищних, міських рад з кредитування 

забудовників  

Протягом року Сектор містобудування та архітектури  

райдержадміністрації 

34 Моніторинг проведення заходів з повної 

ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ 

побутових та інших відходів, прибирання та 

приведення до належного санітарного стану 

прибудинкових територій, парків, скверів, 

дитячих, спортивних та господарських 

майданчиків, кладовищ, братських могил, 

меморіальних комплексів та місць почесних 

поховань, вулиць, доріг, тротуарів, зупинок 

міського транспорту, що знаходяться на території 

Чугуївського району 

Березень- 

травень 

Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 
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35 Організація проведення у Чугуївському районі 

щорічної Всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля» та Дня благоустрою територій 

населених пунктів 

21 березня- 

30 травня, 

16 квітня 

2022 року 

Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

36 Моніторинг стану благоустрою та озеленення 

населених пунктів Чугуївського району 

Квітень, травень  Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

37 Моніторинг проведення територіальними 

громадами організаційної роботи з керівниками 

підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, населенням району щодо належного 

санітарного утримання територій, визначення та 

закріплення за підприємствами, установами та 

організаціями територій, що підлягають 

санітарному очищенню в Чугуївському районі  

Вересень, жовтень 

 

Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

38 Моніторинг проведення територіальними 

громадами Чугуївського району заходів з 

очищення узбіч автодоріг та лісосмуг, що 

знаходяться на підвідомчій території 

Протягом року 

 

Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

39 Надання методичної і практичної допомоги 

керівникам служб у справах дітей 

територіальних громад Чугуївського району з 

питань соціального захисту дітей 

Протягом року Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

40 Надання методичної і практичної допомоги 

центрам надання адміністративних послуг, 

утворених в територіальних громадах 

Чугуївського району 

Протягом року Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації  

та організації діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

райдержадміністрації 
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16.1. Наради, семінари, засідання комісій 

1 Засідання комісії районної державної 

адміністрації з проведення перевірки здійснення 

делегованих повноважень органів виконавчої 

влади виконкомами міських, селищних рад 

За окремим 

планом 

Відділ забезпечення взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

райдержадміністрації 

2 Семінари-наради з представниками міських, 

селищних рад з питань виконання делегованих 

повноважень органів виконавчої влади органами 

місцевого самоврядування 

У міру 

необхідності 

Відділ забезпечення взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

райдержадміністрації 

3 Семінар з завідувачами трудових архівів  

місцевих рад 

Березень, жовтень Архівний відділ райдержадміністрації 

17. Міжнародні зв’язки 

1 Моніторинг результатів впровадження проєктів 

(програм) міжнародної технічної допомоги на 

території громад Чугуївського району 

Щопівроку  Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

2 Моніторинг наявності проєктних пропозицій 

щодо залучення ресурсів міжнародної технічної 

допомоги для спрямування на розвиток 

Чугуївського району 

Протягом року Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

3 Сприяння у реалізації міжнародних 

інвестиційних проєктів на території Чугуївського 

району  

Протягом року Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

17.1. Наради, семінари, засідання комісій 

1 Нарада щодо реалізації міжнародних 

інвестиційних проєктів на території Чугуївського 

району 

Протягом року Відділ економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 
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18. Організація контролю за виконанням законів України, актів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрацій 

1 Моніторинг виконання законодавчих, 

нормативно-правових актів, розпоряджень і 

доручень голів обласної та районної державних 

адміністрацій 

Щокварталу Відділ документального забезпечення та 

контролю апарату райдержадміністрації 

2 Організація контролю за виконанням законів 

України, актів Президента України, постанов 

Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів 

обласної та районної державних адміністрацій 

Протягом року Перший заступник, заступники голови, 

керівник апарату, керівники структурних 

підрозділів райдержадміністрації 

19. Інформаційно-комп’ютерне забезпечення роботи районної державної адміністрації 

1 Організаційні заходи щодо реалізації у 

Чугуївському районі єдиної державної політики у 

сферах електронної демократії, розвитку 

інформаційного суспільства та цифрового 

розвитку  

Протягом року Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації  

та організації діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

2 Адміністрування та вдосконалення 

автоматизованої системи електронного 

документообігу FossDoc в районній державній 

адміністрації 

Протягом року Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації  

та організації діяльності центрів 

надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

3 Інвентаризація програмно-технічних засобів, 

оновлення реєстру програмно-технічних засобів  

Протягом року Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації  

та організації діяльності центрів 

надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації 
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4 Технічна підтримка офіційного вебсайту  та 

офіційних сторінок районної державної 

адміністрації у соціальній мережі Facebook та 

Telegram 

Протягом року Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації  

та організації діяльності центрів 

надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

5 Технічний супровід селекторних нарад обласної 

державної адміністрації з використанням 

обласної системи відеоконференцзв’язку LifeSize 

та ІР-телефонії у районній студії 

Протягом року Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації  

та організації діяльності центрів 

надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

6 Технічний супровід нарад у форматі 

відеоконференцій, які проводяться за участю 

представників районної державної адміністрації   

Протягом року Відділ цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації  

та організації діяльності центрів 

надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

7 Забезпечення захисту інформації                             

в автоматизованій інформаційно-

телекомунікаційній системі Державного реєстру 

виборців  

Протягом року Відділ ведення Державного реєстру 

виборців апарату райдержадміністрації 

19.1 Наради, семінари, засідання комісій 

1 Навчання працівників районної державної 

адміністрації 

Щокварталу Сектор з питань організаційної роботи 

апарату районної державної адміністрації 

2 Засідання комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці в районній державній 

адміністрації 

Протягом року Відділ ведення Державного реєстру 

виборців апарату райдержадміністрації 

20. Комплексні перевірки, надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам 

районної державної адміністрації (за окремим графіком) 
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21. Перевірка діяльності органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень 

органів виконавчої влади (за окремим планом) 

22. Участь у підготовці та проведенні масових заходів, урочистостей 

1 Відзначення професійних свят та ювілейних дат 

згідно з квартальними планами роботи районної 

державної адміністрації 

Протягом року Перший заступник, заступники голови, 

керівник апарату, керівники структурних 

підрозділів райдержадміністрації 

 


