
 
План основних заходів, 

які проводитимуться Чугуївською районною державною адміністрацією  

Харківської області у лютому 2022 року 
 

Назва заходу Місце проведення 

Час 

прове 

дення 

Відповідальний 

 

1 2 3 4 

1 лютого 

Службова нарада голови районної 

державної адміністрації з керівниками 

силових структур району щодо 

організації забезпечення дотримання 

публічної безпеки та громадського 

порядку у святкові та вихідні дні 

лютого  

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

10.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації  

 

Нарада голови районної державної 

адміністрації з питань виконавської 

дисципліни 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

11.00 Олена Горлачова – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення та 

контролю апарату 

райдержадміністрації 

 

2 лютого 

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 

 

3 лютого 

Засідання районної тристоронньої 

соціально-економічної ради 

(головуючий ради – заступник голови 

районної державної адміністрації 

Володимир Губарев) 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації  

09.30 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

 

Засідання Координаційного комітету 

сприяння зайнятості населення 

(головуючий комітету – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Володимир Губарев)  

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації  

10.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

 

Навчання працівників районної 

державної адміністрації 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

16.00 Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації  
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4 лютого 

Робоча нарада голови районної 

державної адміністрації щодо 

підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на території району 

 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

09.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

 

Виїзд на об’єкт: «Будівництво 

фізкультурно-оздоровчого комплексу 

за адресою: Харківська область,  

м. Чугуїв, пров. Чайковського між               

буд. № 6 та № 8 (коригування)»  

у рамках реалізації Програми 

Президента України «Велике 

будівництво» 

 

м. Чугуїв 10.00 Валентина  

Таванець – провідний 

спеціаліст сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 

З 1 по 4 лютого 

Проведення інвентаризації водних 

об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів 

державної та комунальної власності, 

розташованих на території району  

Відділ захисту довкілля  

та природокористування 

райдержадміністрації 

08.30 Андрій  

Подвисоцький – 

начальник відділу 

захисту довкілля та 

природокористування 

райдержадміністрації 

 

З 5 по 6 лютого – вихідні дні 

7 лютого 

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 

13.00 Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 

8 лютого 

Робоча нарада голови районної 

державної адміністрації щодо стану 

проходження опалювального періоду 

у районі 

 

Кабінет голови 

райдержадміністрації  

10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

 

9 лютого 

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  
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10 лютого 

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 

 

11 лютого 

Робоча нарада голови районної 

державної адміністрації щодо стану з 

керівниками дорожніх служб району 

щодо стану утримання доріг під час 

зимового періоду  

 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

 

З 7 по 11 лютого 

Виїзні обстеження земельних ділянок 

на території Чкаловської  селищної 

ради з метою здійснення контролю  

за станом земель та охорони 

природнього навколишнього 

середовища 
 

Чкаловська селищна рада 08.30 Андрій  

Подвисоцький – 

начальник відділу 

захисту довкілля та 

природокористування 

райдержадміністрації 

 

З 12 по 13 лютого – вихідні дні 

14 лютого 

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 

13.00 Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 

Святкові заходи до Дня Святого 

Валентина 

Заклади культури 

територіальних громад 

району 

Протя 

гом дня 

Валерія Райлян – 

начальник відділу 

освіти охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 

 

15 лютого 

Участь керівництва районної 

державної адміністрації у заходах  

до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

держав 

Територіальні громади 

району 

Уточню 

ється 

Валерія Райлян – 

начальник відділу 

освіти охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
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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 
 

16 лютого 

Проведення телефонного зв’язку з 

населенням «Пряма лінія»  

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

10.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації та розгляду 

звернень громадян 

апарату 

райдержадміністрації 

 

Робоча нарада голови районної 

державної адміністрації за участі 

головних лікарів медичних закладів 

району щодо здійснення заходів із 

запобігання поширенню COVID-19 

 

Кабінет голови 

райдержадміністрації 

11.00 Валерія Райлян – 

начальник відділу 

освіти охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 

 

Моніторинг виконання Плану заходів 

з підготовки та відзначення у 

Харківській області Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав 

Відділ інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю  

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю  

райдержадміністрації 

 

17 лютого 

Засідання районної комісії з питань 

евакуації з метою підбиття підсумки 

роботи комісії за 2021 рік та 

визначення завдань на 2022 рік 

(головуючий комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Володимир Губарев) 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

10.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністраці 

 

18 лютого 

Участь у судовому засіданні щодо 

позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські 

обов’язки 

Чугуївський міський суд 14.00 Олена Альхімович – 

начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 
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Участь керівництва районної 

державної адміністрації у заходах до 

Дня вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні 

Територіальні громади 

району 

Уточню 

ється 

Валерія Райлян – 

начальник відділу 

освіти охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 

 

11, 15 лютого 

Підготовка документів про 

встановлення надбавок за вислугу 

років на державній службі 

 

Відділу управління 

персоналом апарату 

райдержадміністрації 

09.00 Тетяна Прядка – 

начальник відділу 

управління 

персоналом апарату 

райдержадміністрації 

 

З 19 по 20 лютого – вихідні дні 

21 лютого 

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 

13.00 Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації  

22 лютого 

Публічний звіт голови районної 

державної адміністрації  

 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 

 

Спільне засідання колегії районної 

державної адміністрації з постійно 

діючою комісією районної державної 

адміністрації з питань розгляду 

звернень громадян (головуючий 

колегії – голова районної державної 

адміністрації Ігор Волков) з порядком 

денним (протокольний розгляд 

питань): 

1. Про підсумки роботи із 

зверненнями громадян у Чугуївській 

районній державній адміністрації 

Харківської області за 2021 рік; 

2. Про стан роботи з персоналом, 

забезпечення дотримання 

законодавства про державну службу 

у Чугуївській районній державній 

адміністрації Харківської області  

у 2021 році; 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

10.00 Олена Горлачова – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення та 

контролю апарату 

райдержадміністрації; 

Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

райдержадміністрації 
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3. Про підсумки роботи з 

контрольними документами у 

Чугуївській районній державній 

адміністрації Харківської області                

у 2021 році та заходи щодо 

поліпшення виконавської дисципліни 

 

   

23 лютого 

Нарада з керівним складом органів 

управління цивільного захисту 

Чугуївського району з метою підбиття 

підсумків роботи ланки 

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного 

захисту Чугуївського району за                 

2021 рік і визначення завдань на         

2022 рік 

 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

10.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації  
 

24 лютого 

Виїзд на об’єкт: «Нове будівництво 

будівлі амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини                 

пров. Польовий, 1-Б в с. Кам’яна 

Яруга Чугуївського району 

Харківської області (корегування)» у 

рамках реалізації Програми 

Президента України «Велике 

будівництво» 

 

с. Кам’яна Яруга 

Чугуївської міської ради 

10.00 Валентина  

Таванець – провідний 

спеціаліст сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 

 

25 лютого 

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 

Засідання спостережної комісії при 

районній державній адміністрації 

(головуючий комісії – голова 

районної державної адміністрації  

Ігор Волков) 

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

09.00 Микола Лучников – 

начальник відділу 

оборонної роботи, 

цивільного захисту  

та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

райдержадміністрації  

 

Семінар-нарада з керівниками та 

представниками профспілкових 

комітетів підприємств, організацій  

та установ району по укладанню та 

реєстрації колективних договорів  

на 2022 рік  

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

10.00 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 
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З 26 по 27 лютого – вихідні дні 

28 лютого 

Виїзд до Малинівської селищної ради 

щодо стану реалізації проєкту з 

реконструкції очисних споруд 

смт Малинівка 10.00 Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

 

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 

13.00 Оксана Семенова – 

завідувач сектору з 

питань організаційної 

роботи апарату 

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 
 

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 

 

Моніторинг проєктів, які 

реалізуються на Єдиному порталі 

державних послуг «Дія»; 

забезпечення формування, ведення 

обліку реєстраційних справ та 

здійснення контролю за обсягом і 

рухом в одиницях обліку 

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 

Протя 

гом дня 
Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації  
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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 першим заступником, 

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 
 

Щовівторка 

Обстеження умов проживання  

дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, які 

виховуються у сімейних формах 

виховання та проживають на 

території району: 

01 листопада – с. Леб’яже; 

08 листопада – с. Коробочкине; 

15 листопада – смт Малинівка; 

22 листопада – с. Базаліївка 

 

Населені пункти району  

 

09.00 Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 

Щочетверга 

Засідання районної комісії з питань 

призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам (головуючий 

комісії – заступник голови районної 

державної адміністрації Володимир 

Губарев) 

 

Кабінет заступника голови 

райдержадміністрації 

08.30 Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 
 

Робота з усиновителями та 

кандидатами в прийомні батьки 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Олена Альхімович – 

начальник служби  

у справах дітей 

райдержадміністрації 
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Щоп’ятниці 

Нарада керівника апарату районної 

державної адміністрації з 

керівниками структурних підрозділів  

апарату, начальником 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 

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 

 

Протягом місяця 

Проведення заходів щодо виконання 

районного бюджету Чугуївського 

району на 2022 рік у лютому 

 

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 2022 рік» 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Оксана Літвінова – 

начальник відділу 

фінансів 

райдержадміністрації 

 

Підготовка матеріалів до річного 

звіту про виконання районного 

бюджету Чугуївського району  

за 2021 рік 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Оксана Літвінова – 

начальник відділу 

фінансів 

райдержадміністрації 

 

Систематизація та уточнення даних 

щодо дислокації підприємств 

промисловості, торгівлі, громадського 

харчування та побутового 

обслуговування населення району; 

сільськогосподарських підприємств 

усіх форм власності району 

 

Відділ економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 
 

Участь переможців районного етапу  

у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з навчальних предметів 

2021/2022 навчальному році 

м. Харків За 

окремим 

графіком 

Валерія Райлян – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 
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Участь представників району в 

обласних спартакіадах серед районів 

області, міст обласного значення та 

територіальних громад 

м. Харків За 

окремим 

графіком 

Валерія Райлян – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 

 

Участь представників району в 

обласних, всеукраїнських культурно-

мистецьких, культурологічних акціях 

м. Харків За 

окремим 

графіком 

Валерія Райлян – 

начальник відділу 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

спорту 

райдержадміністрації 

 

Уточнення списків № 1 та № 2 

юридичних осіб – джерел 

формування Національного архівного 

фонду, які передають документи та  

не передають до архівного відділу 

районної державної адміністрації 

 

Архівний відділ 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Олена Сіренко – 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації 

Приймання документів на державне 

зберігання; ведення державного 

обліку документів Національного 

архівного фонду 

Архівний відділ 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Олена Сіренко – 

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації 

 

Проведення організаційної роботи з 

формування нового складу 

громадської ради при районній 

державній адміністрації 

Відділ інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю  

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Марина Отченашко – 

начальник відділу 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю  

райдержадміністрації 

 

Влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування до родин 

опікунів, піклувальників 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

У міру 

необхід 

ності 

Олена Альхімович – 

начальник служби 

у справах дітей 

райдержадміністрації 

 

Підготовка документів та пошук 

кандидатів в усиновлювачі для 

влаштування до родини 4 малолітніх 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Олена Альхімович – 

начальник служби 

у справах дітей 

райдержадміністрації 
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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 

 

Сектор містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Валентина  

Таванець – провідний 

спеціаліст сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 

Робота з територіальними громадами 

району щодо розроблення 

комплексних планів просторового 

планування територій громад 

 

Сектор містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Валентина  

Таванець – провідний 

спеціаліст сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації 

 

Здійснення контролю за станом 

виконання робіт на об’єктах 

будівництва, реконструкції або 

ремонту об’єктів у рамках реалізації 

Програми Президента України 

«Велике будівництво» 

Населені пункти району 

 

Протя 

гом дня 
Валентина  

Таванець – провідний 

спеціаліст сектору 

містобудування  

та архітектури 

райдержадміністрації  

 

Робота оперативного штабу з питань 

соціального захисту бездомних 

громадян та осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі, в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 років 

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

 

Проведення двомісячника з укладання 

колективних договорів 

підприємствами різних форм 

власності та господарювання  

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 
Олександр 

Лисянський – 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

 

Забезпечення утримання доріг 

загального користування державного 

та місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у належному 

стані під час проходження зимового 

періоду 2021-2022 років 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

 

Моніторинг надання послуг 

поштового зв’язку у населених 

пунктах району 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 
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Контроль за станом організації 

пасажирських перевезень на 

приміських автобусних маршрутах 

загального користування у межах 

території району  

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

 

Моніторинг впровадження органами 

місцевого самоврядування району 

енергозберігаючих заходів, їх участі у 

відповідних державних програмах з 

енергозбереження та 

енергоефективності 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

Протя 

гом дня 

Ірина Володько – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

 

Моніторинг виконання Плану 

організаційних і практичних заходів 

щодо запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах району  

у зимовий період 2021-2022 років 

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 

 

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 

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 

 

Моніторинг стану виконання заходів  

з проведення приписки громадян 

району чоловічої стати 2005 року 

народження до призовної дільниці 

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 

 

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 
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Здійснення контролю за виконанням  

органами місцевого самоврядування 

розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

від 01.06.2021 №135 «Про 

організацію контролю за здійсненням 

органам місцевого самоврядування 

району делегованих повноважень 

органів виконавчої влади» 

 

Відділи забезпечення 

взаємодії з органами 

місцевого 

самоврядування, 

правового забезпечення 

апарату 

райдержадміністрації 

За 

окремим 

планом 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

забезпечення взаємодії 

з органами місцевого 

самоврядування 

райдержадміністрації 

Іван Скупченко – 

начальник відділу 

правового забезпечення 

апарату 

райдержадміністрації 

 

Формування бази даних публічної 

інформації районної державної 

адміністрації, забезпечення 

виконання Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» у 

районній державній адміністрації 

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 виконання Закону 

України «Про звернення громадян» у 

районній державній адміністрації 

 

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 

 

Участь у онлайн-семінарах, 

тренінгах, вебінарах Східного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) та 

Міністерства цифрової 

трансформації України  

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 

 

Ведення прийому громадян щодо 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 
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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 

 

За окремим графіком 

Участь у засіданнях постійних 

комісій районної ради 

Кабінети районної ради 

 

 

За 

окремим 

графіком 

Відповідальні 

працівники 

райдержадміністрації 

 

Організація виконання Плану 

контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування 

Чугуївського району делегованих 

повноважень органів виконавчої 

влади у лютому 2022 року 

Відділ забезпечення 

взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

райдержадміністрації 

За 

окремим 

планом 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

забезпечення взаємодії 

з органами місцевого 

самоврядування 

райдержадміністрації 

 

Проведення перевірок виконкомів 

міських, селищних рад структурними 

підрозділами районної державної 

адміністрації  щодо стану виконання 

делегованих повноважень органів 

виконавчої влади (окремих статтей 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні») 

 

Територіальні громади 

району 

За 

окремим 

планом 

Керівники структурних 

підрозділів 

райдержадміністрації  
 

Участь в урочистих заходах з нагоди 

Днів визволення населених пунктів 

району від фашистських загарбників 

 

Територіальні громади 

району 

За 

окремим 

планом 

Тетяна Кулешова – 

начальник відділу 

забезпечення взаємодії 

з органами місцевого 

самоврядування 

райдержадміністрації 

 

Дата та час уточнюється 

Участь у пленарному засіданні 

районної ради 

Зала засідань районної 

ради, 2-й поверх 

Уточню 

ється 

Відповідальні 

працівники 

райдержадміністрації 

 

У міру необхідності 

Засідання районної робочої групи з 

питань раціонального та ефективного 

використання земель, запобігання 

порушенням земельного 

законодавства та роз’яснювальної 

роботи щодо земельної реформи 

(головуючий робочої групи – перший 

заступник голови районної державної 

адміністрації Костянтин Козлітін) 

 

Відділ економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

У міру  

необхід 

ності 

Тетяна Качалова – 

начальник відділу 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 
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Засідання постійно діючої комісії 

районної державної адміністрації з 

питань розгляду звернень громадян 

(головуючий комісії – голова районної 

державної адміністрації Ігор Волков)  

Зала засідань 

райдержадміністрації,  

2-й поверх 

14.00 Любов Кіянська – 

начальник відділу 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації та розгляду 

звернень громадян 

апарату 

райдержадміністрації 

 

Засідання комісії з питань 

нагородження районної державної 

адміністрації та районної ради 

(головуючий комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Володимир Губарев) 

 

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 комісії районної державної 

адміністрації із страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності 

(головуючий комісії – заступник 

голови районної державної 

адміністрації Володимир Губарев) 
 

Відділ документального 

забезпечення та контролю 

апарату 

райдержадміністрації 

У міру 

необхід 

ності 

Олена Горлачова – 

начальник відділу 

документального 

забезпечення та 

контролю апарату 

райдержадміністрації  

 

 


