
чугу|вськА РАйоннА двРжАвнА Адм|.н1стРАц1я

хАРк| всько! оБлАст]
РозпоРяд)кв'ння

/ё ?///.| .4а{'{ "'? !угу!в у{р ./24'

|!ро затверд?кецня плану роботи
91ц!всько| районшо1 дер?кавно!
адм!н!страц!! на !![ квартал 2015 року

8!дпов|дно до статт[ 6 3акону !кра{ни
адм1н|срап|!>>, Регламенту 9угу!всько| районно|
затвердженого розпоряджен!1ям го'|ови районно|
в1д 20.02.2012 Ф 14! (|з зм|нами), враховук)чи

21ертсавтто! адм|т:1страц|| в|д 23 тервня 2015 року:
1 . 3атверАити план роботи 9уфвсько{ районно|

на 11| квартал 2015 року (доласться).

|олова районно! дертсавно|
адм!н!страц!|

<[1ро м1сцев| державп|
дер:кавно| адм1н!стра;т||.

,цержавно{ адм!н|страш!!

р!гпення колег|! районно{

дер)кавно! адм111!с1рац1!

2. 1(ер|вникам структурних п|дрозд|л|в районпо| державно! ад\;|н!с'''рац!1

забсзпечити вико11ання зазначеного плану.
3. (онтроль за виконанням розпорядхення покласти "1 ,'р-'|:

заступника голови' засцпника голови та кер1вника апарату районно1 державно1

адм|н!страп!!, зг!дно з розпод|лом обов'язк|в.

- 
€.о. коРолток



зАтввРдж[н0
Ро }поряджсння го]1ови

Р] йон ||от дегжа вно| а::: !н!с': раш !'[

:вц/за-4д'оь !1/

плАн РоБоти
чугу!ъсько| районно! дер:кавно| адм1п1страп1!

на |1! квартал 2015 року



плАн
оботи ч ко!оайонпо| ! нд |!1 ква

|оцють матер|алиндзва заход|

1. 11птанця для розгляду па 3&сиапп! кол€г!! ра |п1стоац1т (за октемпм !ш!дпом

гермав в.о.заг&'1ьний в|дц|л апарац
рйдерлсадм|в|сщаш|{

про стап роботи 1з звервеннями гРомадл! у чуц1ъськ|й

райо1{п!й державн!й адм!п|страц1т за ! п1вр|ччя 20 1 5 року

стредьник т.А.сектор |нформац|йт{о-
комп'ютерцого забезпече!п1я

про ст:|в впровадженпя автоматизова]1о| системи
елекщо1{ного докр{ентооб|ц Розз 9ос в струкцр1,их
п!дроздйах оайо|]по1 дер)кав1|о1 адм|ц!страц|]

Б|дд!л житлово-
комуна.'тьвого господарства
та буд!вт,ицтва

11ро пйсумки цроведе1{1'1 всеукра1'псько] акц!! <3а'паоте

довк|'!]пя) ва територ!! чуц|вського Райо1|у

ссрокурова г.о.€лу:кба у справах д!тей

райдерхадм!в|страц]1
!|ро х|д викопапяя зако!ту укра!'пи (про забезпеченпя
оргФ]1зац|йпо-правових умов ооц1!!'!ьпого захисц л|тей-сир1т
та д;тей, позбавлеяих батьк|вського п|клувапття> ва територ1|

ск}т|чеяко 1.ю.!Фрилиялтий оектор апарац
райдерхадм|н|страц1!

п!во!.тчя 2015

|1ро п!дс1.мки роботи рессщал|й:то1 с'ц)кби чуц]ъського
м!ськрайоц|]ого управл|нття тостиц!] )(арйвсько] област| за 1

[орланова Ф'А'(екгор конщолю апарац
рйлер>кадм1н1сщац|!

|!ро орга:л|заш|го роботи з ко!{тродь!{ими докуме|{тами у
стр}кт}рг|их п!дрозд!лах райояно1 державяо] адм|н!сФац!] за

п|дс1ълками | п|вр|вяя 2015 роь7

ояи|]!еяко }о.в.Б!ддй !вфраощукцри
райлержалтт|п|страш!1

[1ро хй викопапня р1ше|{1!я колег|! райовно'' дер)кавяо]
алм!н|сраш!| ви 26.05.2о09 (про стая Фа!нспортного



з

!!п' \|.| .1|!к':нан||я !!о\ !!'!оч!! к.16|!е!\ м!н!с:р!в \ к1":1ни в! : с'|'!(н '

06.0| ]о! ! .м' !! 'про {.1!в('п !]'ксн'!я [1о.:о;;е::ня 1!р'' !_]иь\

!
|сс.ф':*; *''. ' 

.'''.-'
рзй,]ер'ка_]['! н !стгэш|]

л!чников м.('.

дер']зР!]-!цц9]!! 1!'!!!ц!н о го захисд9!]]зР!1!ист9]!!1!'1]!!ц!н:го з9!щ_ -!у)) . -: _= ,-'.''
|1ро р1вепь серслньошт!сявно| зароб1тн-о1 п]1ати . н'ьошт!сячно| зароб!тнот п.]1ати на серпепь :-правл!ння праш! та

соц|&пьного захисту
|!асслення

.]]исянський Ф'(''

''й,р"!","''.'' району та с:'ан погашення заборговапост! з 1'[

виплаги

п п'['!_тс*''ки екон|'\1|'!н{\| о ! с''ц!а:ь::о''' р'' ;ви : кх

91'1т*."ко'- рай'\!!) !а !п!вр!':ня 20!5 рок1

пр' п!дсумки збирання ранн]х зернових

ссрпепь

оерпепь

}правл!ння економ|'тного

розвитку 1 торг|в:т! 
..'

аиде
!правл|ння
агропромис]1ового розв11тк)

А]1ьо1!ива с'с.

Бе,]|ме|1ко
ку:!ьтур

2015 роц1с|:тьськогосподарськи\!и п;дприс!1с1ва\1и району у

!]ро роботу центру

районн1й держав1!|й

надання адпт!н!стративних пос]1ут при

адтт!н1сщаш!! за п]дсу\1ка\'1и ! ш!вр!тня

Б!дд1л'; пптань надан;:я

адм;н!стративних посл!г
|н!с 1',оац]1

серпснь горовенко
12.

_!
в]дд!_! осв|ти

й1ф" ,;д "ц{'"*-ки 
в!дд!:ту ведення державшого ре€с'!ру вересешь

'ио'рш!* 
апара:' райо!!нот |ер}")вн'\! а:т:|н!с:рац!|':''

''ер!ови\ вибор1в .те::1 :э:!в тт!с:певих ра !_ о !ьськи\' райлер;тсадпт!т;!страш!1

,г|яховин-'}вс рсвавересепь

се'ттицяих гол|в в'тас1'иц!цщ!!щ!!!ще]цщд1ц

[1ж:;::н;##н;;}'"Ё;3|:,ж;"'"''*1 
""*"*" 

1#***;у ! _ ]

' 
;ш:]1;:::].'"']'",'''.,'",,ч\!\тв.ч!(о_1г.1й,,нРФт !сп)к_чн.'; !г''|я|\'\| 0р:а::!'эг1г1ний в! п',!':' ||1три'|'он''вз !!'[1

а'1\'1||!с!пл(!] |а ||\|\твськ0| г'|й''нн0т г'"1'1 *',-р'*'' :!''"п'''' г'й :ср;ы; :т'|:::с:р:::п!|
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19. про затверд)кення мере'{ закдад|в осв1ти району вереоепь Б|дд!л осв]ти
оайлеожалм|н1отоац|]

&ховив-3верева €.Ф.

б) вивч€ння пптд[|ь |з подальпппм 1пформува!!пям кер1вяпцтва райдер'(адм|н!страц!т
1. ||ро п!дсумки еко11ом|ч!{ого | соц1ального розвитц

чуц1вського райову
щом1сяця

до25 числа
в!дд!л екот|ом|ч|{ого розвитц
| торг!вл|
оай пеоткалм|н!отоац1]

Альотпина €'€.

2. про ста1] виконапня рйонно1 програми вдоскона.]1еп|!я

фщкш|очвання роздр1б1|их ринЁв до 2016 роц
липепь Б1дд|л економ1.тпого рзвитку

| торг1вл!
пайлео:калм!н|стоац|1

Альогпипа €.€.

3. про р€зудьтати апат|зу фактитпих та оч|куваних обояг|в
промислового виробцицтва райоцу

цом1сяця 8|дд!л'економ[.*тог9 розвитку
! торйвл1
оайлеохса.ш!:1в|страц!]

Альотпияа €.€.

4. 11ро стац ц|ново] стттуац!! в чуц'1ъському райов! та по
област|

протягом
кварт&.1у

в|дд!л економ!ч1|ого розвитку
1 торг1вл|
оай лео>калм|н|стоап|]

Альоп]и|,а с'с.

5. про стан викон!|пт'( заход|в програми еко!ом|ч!{ого та
соц!а'|ьвого розвитку {уц!вського райояу на 20 1 5 р!к

протягом
кваРта.'!у

Б|дд!л економ|впого розвптку
| торг|вл|
оайдеожадм||{|страд|!

Альоп]ина с.с.

6. !!ро п1дсумки роботи промислового комплексу рйопу та
пров|лншх вил!в лро\'исловот д!яльност!

протягом
кварталу

в;дд!д ековом1чпого розвитку
! торг|вл|
пайлео>калм|н|стоап!!

Альотцияа €.€.

7. !|ро хй загот|вл! силооу д"'|я фомадського тварин11ицтва вересепь !правл|ттпя
{гропромисдового розвитку
оайлео)м-пм!в|стоап1!

Бел!меттко €'€.

8. |!ро стап п|д:отовки господарств до збиранн' кукурудзи 1]а серпень !правл!вяя
{гропромисдового розвитку
райдержадм|н1отрац|!

Бел!мепко €.€

9- |!ро став п|дготовки о|льськогосподарських п!дприемств до
збирая1|я п|зн;х зер!{ових кульцр

серпень !правл|пття
:гропромисдового розвитц
оайдер)ка"ц\.!1п1страд1!

Бел|менко €.€.



гщ 
-,1й''"",'-"^онотт!чний 

стан с]:1ьськогоспо.'1арсь](их

|]!дприс1{ств чуту1вського райо!1у

п1дприс!|ств
виконмня

шротяго\|
квар1'апу

г|ротяго\!
квартапу

[1ро стан забезшепсг|ост! с1:1ьсь(огосподарських

району 11|шьно-['1астильни!1и ма1'ер![[!ами для
*'"','"'", ,о',','* роб!т у 2015 роц1

!н!с'|'оа!п1

к|в

[1ро в"?она"'тя 6ю_.,же1) район} ;а ! ::!вр!ння )0!5 рокт

бр' "г* "'-*,ня вимог ст'77 Бтод)кетно1о кодексу

!правл|нття
агропроп{ислового розвитку

жад\{|1]1

3ага:ьгтпй в!лд!л а:?арату ]'ерма1]

адм1н!стра!11|

Ф!11ансове управл|нця БуРейко

райдсрттсаду 1тт|страц]'|

Ф!!1анс('ве } прав:1!н11я

райдсрхад!{!п|страц|т
сск1'ор цив]:тьного за!иоту

райдор)|(адп{!н;страц]т

Бел!ттешко
12.

1 з.

1;1.

15.

16.

Ёро '*й вйкона",!я пролрами стаб|т!зац!1 та

'*"р""',",,'", 
в !оспо !арс!ва\ райоп:т на пер!о_;

ро:]витку
2010-2015

г!ротя| о\1

кварта11у

!кра|тти

||ротя1о!{
квар'1'&_ту

11ротяго!{

квар1'а-'1у

про вжит1'я кер1вниками п1дприсп]ств. . устаг]ов .1

орган! }ац;я!!и райояу захол|в цо.цо техн1чно! |!!вентаризацп

фо':у за*ися1* споруд цив|тьнот оборони 01ив;-цьного

про.'!'п *р"':!",''!ннотси!)аш;',) ч\!}твськот:т рат:''н|

] ч!1стково1 ь:об]л!зац!|

10.09.2015 лучников м.с'

Аегтярьов Б.А'

завдань
|'еритор!т райо1'у секрстно'| роботи та взасп{од!1

. п гавоо\|'гон ни \|и {'г] дн'!\1и.

апаг.1!! г:!!|_]сг,!(п !\| !!!!с !гац!!!

1 0.07.2015пр' 1''" д*'>*.^'об1т1 в рай.;ержа-;т:!н!с:раш!'[ са 1

п!вр]ччя 20!5

Бурейко'г.!1.

,р')',''опт
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19. про от{|п н,вколи1пнього природного середовища

чуц!воького райо1ту протягом
квартац

Б|дд|л ;китлово-
ком}.|1!шьпого господарства
та буд!вництва
ойлеоха-штл|п[стоап|]

володько |.в'

2о. про став ф|папсово-господарського ст,!ну п!дпри€мств
житлово_комун:ц!ь!{ого господарства чуц!ъського району
(омт йа:тия|вка, смт Бсхар, смт 9катовське)

протягом
квартш|у

Б1ддй т<итлово-
комуц&'1ь|'ого господарства
та буд!вництва
оайлеожалм!п|отоап!]

володько |.в.

2\ [1ро отшт ро6оти виконком!в с!льських, селицщих рад щодо
пйщима]!пя пале'о!ого сан|тарвого порядц та благоустро|о
в |1аоелевих пу1|кт&х рйопу

протягом
кварталу

в!дц]л житлово-
кому1|'|'1ьного госпрдарства
та буд!впицтва
оайлео)млм!1{|стоал1!

Болодько 1.Б'

22. ||ро .отан медивпого забезпечеяття оздоровлеттття д1тей в 1([!
(чугу|ъський рйон1|ий дитячий оздоров.*{й таб|р
(ор.пятко)

липень_
серпепь

Б|дд!л охорони здоров'я
райдеркадм!п1сщац1!

[ерез Ё'й'

2з- про стщ| 1]ада|!т{'| поспуг з мсдич1]ого обспуговувавня
виму1дено перем1щеним томадянам з тимчасово окуповаяот
тери гор|! ! район!в првелення аятитерористинно| операш!1'.
та демоб!л|зованим в!йськовосл}т(бов1им

]типеяь Б|дд|л охоропи здоров'я
рафер>кадм|н1сщац||

[ерез |.й.

24. про стан введення хитла в екс11луатац1ю цротягом
кварт&1у

€еклор м|стобулраввя |

арх|текцри
оайлеохалм|н!стоа1]|!

старусьов п.л.

25. 11ро стан викоп:||{1!я заход|в 1з пцвищец|{я
е|{ергоефективпост; '!а змеп1!!епвя спожив!!ц|1я
е|{ергорео'!'рс!в по чугу]вському ойону

протягом
кваргалу

9!дд|л |нфрасруктури
райдер)кадм!н|отрац!!

Фпищетпсо 1Ф.3'

26. 11ро стап щапспортпого обсщговуваппя васелен11х тцпкпв
95пу!вського району та на]|аявя пропозиц|й щодо його
вдосконале1]ня

протягом
кварт,|лу

Б|дд1л !нфраср1кт1ри
райдержад.-{|ц!сФац|]

Фттицепко [0.Б.

21. про стан справ у ооц!альн|й сфер1 ва територ!т чуц!ъського
райощ

щом1сяця до
10 числа

}правл!пня прат1! та
ооц|?|ль|{ого за|хисц
|'аселе|1вя
пайпеп)капм!т{] стоап!т

_1[исянський б.€.
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.",' .'ть |]!-:-:|. ос*[,и '''"''*'"-3в' р' в';

гай_]ср';& !\!!цц'аш!т
!цо\||сяця ( 

".'р 
, -'г",'' ''''"' '; '|] 

|)я'']1::!на |'\|'
сп|'о !\ о]й 1сг)к:! (\! !!| !с р]]-|:т

2015-2016

х]д вико1{а|1!1я розпорядхен11я

райдер)(адм!н!страц|! в!д 24.1 1'2006 )\го

,'.,"р^*","" заход|в щодо розвитку ф|зично]
споот\' яа се-]] в чугу]ъськом

з].

'ссктор 
у справах п{олод|'га Ряб;|||яа 1.м'

спорту райдер''{адп{!н!страц!т
го.1ов'{

79з (про
ку:1ьтури та

пи1!ень

(ав!ново 0.().пп;]и "'*й* п'"щ' ,*ход1в арх1вних в|дд!л!в

райдерхалм|н1страш!й та :д]ських рад харк|вськот 
. 
облас1|

г1ротяго!{
квар'г,шу

протягом

!цодо зд1йснення контро-'т{о за наяв!т!ст}о' станохт ! рухотт

доку!1ент!в нАФ'га таких. цо п|д'ттягатоть вк]!юченн1о до

п:ьото. на 2009-2019 роки

!1ро х|д пер|о'1ич!1ото 11оновлен1|я персона]ьних даних

Ресстру виборп|в

вдосконапе!1ня роботи цодо пода]]ня на дер)кавну

[ав!нова

Ё

к
!цо!лсяця А.]|(асова

('к!пченко

]н|с

Б|дд!л ведення дер;каввого
рессщу виборш1в а.ттарогу

к)ридичний сск'гор а11ара'!у

райлеря<алп: !н!страш!|

юридичний сектор апарат}

райлержаапт!н!с граш||

1оридичпий сектор апарату

скупченко 1.к)21.о'7.2о]'5

20.07.2015

20.07.2015 к1пче!1ко [.ю'

гай |сг]'ы.1 !\||,!|с !раш||

шоп{.!1е !: !ко ч\!\1вський районний :п':':р Ря6!::!на

спь|а:ы:их с :}жй.;.:я с!т 1'

!|!си |э \||' !о.1'

-:

!
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з8. про ст,!н виконанв'! от}кцрними п!дрозд1лами

райдержадм!н!сФац!! вимог 3акопу )['кра1ъи <про доступ до
п'ч6л|чно! |в6оомад!!)

протягом
квартф1у

€ектор забезпеяепня доотупу
до пу6л|чпо] |яформад||
пайлео>калм|н1отоад!!

локайчук д'о.

з9- про п!дсумк1' роботи !з запита!4и, що |1адходять до райоппо1
дерхавпо} алм1н|орап1!

'1и|]ень
€ектор забезпеяепня досцпу
до публ|ч|{о] |нформац'|
ойлеохадм|н1отрад|1

)1окайпук,(.Ф.

40. ||ро стан викояавсько] ,щ1сципл!яи у сФуктур1{их
п!дроздиах райдерхадм|в|отрац|] за ]1 кващал 2015 щку

15.о1.2о15 секгор ковтрол|о апарац
райдержалм1в|сщаш|{

горлачова о.А.

41.. |1ро навя|оть в{|к,|нтпих посад в .райопя!й дерхсавя1й
адм|п!сщаш|1

щом1сяця Бдд|д кадрово1 роботи
штарату рйлерхалй1п1страш!{

прядка т.Ф'

42. [1ро стап кадрово! роботи у районв!й державн!й адм|в|страш!! протягом
(вартату

Б1дд|л кадрово! роботи
апаоату оайлеохадм!тт!страц11

||рядка 1.Ф.

4з. |1!дготовка дов|дки з пит.|!!ь докр(ентооб1ц в рйоян|й
пео:кавя!й алм|н1отоап|] за п1дсттлками 1 п|вр|ччя 2015 року

10.07.2015 3агапьяий в|дд!л апарац
оай пео>калт'т|н!стоап!!

[ермав Б.Ф.

44. про вжиття кф|вниками п!дприемств, уста1|ов 1

орган|заш!ями чуц1вського району за\од|в ш1одо теу'н|чно!

!пветттаризац|| фоплу захисних опоруд цивььпо] оборо1!п
(шивйьиого захисц)

серпепь €ектор т.1ив!льпого за,{иоту

райдержад!&!|сФац|!

луФтиков м.с'

45. |1ро сусп|льно-пол!ти.*:у сицац|1о у чуц1ъському райоп1 протягом
кварт!!.]ц

Б!дд|л масових комутт|кац|й
апаоату ойдерясадм1н|страц|!

Фтчецшпко й'А.

46. про ста!] висв!тле|{в]| д|яльттост! рйдеря<адп.л!п!сщат|| у
м1сцевих засоба\ масово! |нформаш|! та ва оф!ц|йяому
веб-сайт!

протягом
квартФ1у

8!дд|л масових комув|кац|й
апаРату райдер'(адм!в|страц11

с}гчева1пко м.А.

47. |1ро пйсумки фботи копсульта1ивво-дорад!{их орга1{1в'

ипоьевйх ппи пайле.я(апм;н;стоа|]|]
2о.о1.2о15 Фрган!заш|йвий в|дд1л

апаоату оайлео'(алм||{|страц1!
1!!трифапова Ё.[!.

48. [1ро п!дсумки пРведеявя зас{да|{ь виконавчих ком!тет!в
с!льоьких, сед1т1|щих рад у 1| квартал! 2015 року

10.07.2015 Фрган|заш!йний в!лл|л
апарату рйдержалтл1п|сщаш|!

111трифанова Ё.||.

49. про виконан11я плалу роботи рйдержад!.{!н1сФац!{ 3а м|сяць 11]ом!сяця до
05 .д1сла

оргац|зац!й|ий в!ддп
апаоату оайдер)кадм!в1страц1|

11{щифапова }{.|!.



|'гщ-';"-'.],*"*"]'"й""*?-,*"'*'-'*;"р';тщ';й ап]р;1 ! \ р;1й!ер7'од}: ! :т1страш||
в|д 09.03. ]999 м зз9 (11ро затвердхеявя !|оря:1ку ко]|тро:!!о

за зд|йспенняпц органатти м!оцевого са\'!оврядувапня

_1е.!е!овани\ п.'внова'(ень ор:ап:!в виконав'то'{ вл:: ти' в

ортатлах хт!ст!свого оамоврядуван}!я райояу в ! п!вр|т'т| 2015

про стан

року <11ро

викона]{вя р]1шеяг1я район]1о] раци
де;1егува}111я поввова]кевь райо1|нот

в!д 19.05.2006

ради рйон11|й

25.07.2015 штрифанова н.11.

52.

51.

!и ад:т|н!страц!]> у ! п!вр|'тн| 20Б
Фртав!:;ац]йний в1дд]л 1пщифа!]ова н.|]'
апар!![у райдер)кадьпп1страц]1

11ро виког{а1]}!я й*1 щм', рай.]ержа_]м!!!;с!раш!т ],; !! 20.07.2015 ()р гатт|зац|йви й в]дд|л |1]трифанова 1{.[1.

апзра жадм1н!

Бпвяепяя роботп виконкоп1|в с1льськпх, сели[цпих рад (з пита!!ь впконапня д"""''',^""* т!',,''вая(ень орг'ан1в в||конавчо| в]|ади),2015 оо

рай_;ертса:м !н !с п рэш!'[. виконавчих кц'ч|:с:!в с!'тьських'

се.!и!цни\ ра.] на !!! кваргал 20]5 рок}

3.

|
! ;а ап*йеня"-дос"ц1' р"ооти в]!ког1ко!!{у волохово-ярсь(от ;!иг]евь Ф1нансове управ:т!ння

райлержаам!в!сграш|!

п|адапня практпчно1 д9ц9ц9!ц.]91ч9дц]-9р!4 м!спевого саг|ов анпя

на:а""" 
'рак 

: 
" 
,-'о], а \|е ! о'1и'!1|о1 1опомо! и с!']|ьськи\|'

верссень

Бурей(о г.м'

протятоп(
квартапу

Ф|напсове тправл!нптя

райлержадтт1н1страш!|

в!дд!л охоро11и здоров'яс('г11ень
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5. Фрган!затй ви!зд1в до л1кувальвих заклад!в райоцу з мето1о
перев|ртст ходу п|дготовк'! !! до роботи в ос|нпьо-зимовий
пеЁ;од 2015_2016 рок!в

протягом
кварта.'ту

в|дд|л охорони здоров'я
райдерхсалм|н{сщац|{

герез н.м'

6. узагальпев1!я досв|ду роботи виконкому кочетоцько1
селищно! ради з лц]ацня соц;ал ьно-економ !чно| о ро]витку
теоитоо1а.'|ьно1 гоомад'!

верссе11ь в!дд!л еко|{ом.чного розвитку
| торг|вл1
ойдеожадм!п|страц11

Альотццва €.€.

'7. нада1тня, у меж?|х компете[|ц!!, методич!о| доцомоги
оргат|ам м|сцевого самоврядува|11{я рйону з питань

рсш1|зац!т 1{орм 3акопу }крайи <<11ро засщи державпо]
оегу.]1ятоо1{о1 пол1тики у с|ьео| господаосько] дйдьноот[!

протягом
кзарталу

Б|дд|л екопом1впого розвитц
| торг!вл|
райдер)кад!'{1п;сщац!т

Альо1пина с.с.

8. [{ерев1рка викопаппя делегованих повнова'(ень оргап[в
виконавчо[ влади виконкомоч (таропокровсько| с|льсько1

рааи в яастин! пол!пшення житлових | ма'ер|а.]1ьно-

побщових }ъдов д!тей, що за.'ти|1|и'1ись 6ез п!клуваппя
батьк|в, та д|тей, як| оппт|п'1иоя в оклад|1их )китт€зих
о6ставпяах

серпень €пухба у справах А!тей
райдерхадм|н!страц|т

€орокуроав [.Ф.

9. !!ерев!рка викона|{1|я делегов:|вих повяов!!кепь орга1]!в
викон:шчот вла!1и виконкомом |(очегоцько{ селиш1нот ради
щодо вжиття необх1дних заход|в л|квиац|] !{адзвцчайцих
сицаш!й, в|дпов|дпо до 11инпого з!!ко|{одавства,
1нформувавня про пих ваоелепт' |' зацчецця в

ус|ановленому пор'цку ло гтих роб!т пиприсмс1в- установ та
опган!зап!й а тако>к населення

липень €екгор т]ив1лъного захисц
райдерхад'т|п|сщаш|!

л,.'.*{иков м.с'

10. |[ерев|рка викон1|ння делегов!!вих повноважень орган|в
виконавчот вдади вико|{(омом !0рвепк|всько1 с1льсько1 раАи
щодо зд1!снен!{'1 в]дт|ов].щ]о до !{инцого зако!]одавотва
конФо.'т1о за н:шежно}о орган|заш!с:о обсл) !овування
населе!{!!'| п|дпоиемств.1ми тр,1нспо!ту та зв'язку

липе|{ь 9!дд|л !нфрасщуктри
райдержадм|н1страд||

Фяицепко 1Ф.Б.
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1

[ 1[

12.
п!оп!чпо1 !н

|1ерев!рка виконання делетова!1пх пов|!ова'1(ень орган1в

'"*''авчо{ 
влади виконко]!1оь1 всхар;всько1 селищ1{о! ради

вересе11ь !г:рав-т!ння прат1| та
сош|а'тьного захисту
насе:1ецня

райдержад!|1н1стац11

лисянський

цодо зд|йснеттття кон'гро-!|о за охоронок) прац!:

забезпсчеяня:ц соц|ального захисту прац!вник!в п1дприсптотв'

,"'','" 
'^ 

орган;зац!й ус|х форм власност|' у тому числ]

зай*''ги-.* на робота\ з1 1]!к1д]1иви\1и та небезпсч]1ип|и

утювапти шрац|' за як!стто проведенля атестац!! робопих тт|сшь

пдодо ]х в!дпов!двост! пормативно-|1равовим актам про

о\орон\ пгац!. .а на_]алням праш!в!!ика\| в|_тпов!_тно :о
чивного зако{{одавства п1.]|ьг та комленсац]й за роботу в

![к1дливих умова\ ){'прав'т| н пя
сот]|а:тьного
населсн11я

прац1 ]а .'1исянський

аи

ко!|уна]ъного господарства
га буд|в}1ицтва

райлер;кадпт|н|страп!|

в!дд!]1 жи []1ово-

коп!унального гос|1одарства

та буд!в11иц1'ва

рщде!щ9.]]щщ19]!9|щ

во-1оль(о

володько
!

гид*,[_*-''д'"'|о] ! прак'гично| до|1оуоги в]1кон(о[|а]!1 протягом

с1льських. се:1и!цних рад з ппталь пол|п[!'|епня стаг1овища кварт'шу

6а'атод!тних с!ттей; порядку предст$в:1сн!1я до присвост|яя

!1очесното звання укра|ни < 14атш-19щщ2

1-
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16. [:[оп|торивг роботи впконком|в с|тьських та селищних рад
щодо пйтримання н:шежно!о сан!тарного ст!!ну 1а

благоустро1о в населених п) нкт!ж ч) ц|вського району

протягом
кварталу

в1дд|л житлово-
кому1и'1ь|1ого господарства
та буд!внит{тва
оайдержащ'.{ !п1страц!1

володько |.в'

\7. \4оп[торивг пропозиц!й вико!{ав!1их ком|тет|в с!льських,
сели!!1яих рад та жи']лово-комун{!'1ьних п;дприсмс!в району
щодо роботи осББ

протягом
кварталу

Б|дд1л хитлово-
кому1{ального господарства
та буд!внит]тва
оайдеожадм|я1страд!т

Бододько |'Б.

18. надаявя методиц!о1 допомоги с|льським та оелиц]вт1м рад,|м
в п|дготовц! щоекг!в р!птень про бул|впит{тво, перебудову,
оеконотрутсд|то буд|вель | споруд

протягом
кварт,1лу

сектор м[стобудра!тня |

арх|текцри
оайдержадм||{!страц!!

€тарусьов [|)1.

19. 0ргап|зад!я ро6оти щодо уточнеппя псрсон,!льцих даних
виборт]!в, внесепих Ао списку виборш1в 9уц!вського району

пфтягом
кварташу

Б|дд1л ведеяяя,{ержаввого
реесщу виборш|в аттарац
райдержадм!|{1страц1!

Ачкасова н.п.

2о. \4етодичта ! практична допомога устат!овам, орга]'!зац!ям та
п!дпри€мотва}'{, як| нада!оть в!домост| про виборц|в,
в|.щ1ов'дно до сттт-п 22 закову укрыни (про дер)кав1]ий
песстп впбоотт1в>

протягом
кварталу

Б|дд|л ведент:я Аерхаввого
реесщу впборш!в апарац
райдерхалтт|п|сщал!!

Ачкасова Ё.[1.

2\ ||ерев1рка р!1цень виконком|в с!льських, сед11щвих рад (в
частин| делелованих повнова)кень) на предмет в1длов1дност1

чивпому законод!вству укра!т'и

протягом
квартац

юриди'п1ий сектор апарац
рмдержадм|1{1страц1!

€купченко |.|Ф.

22. вивчецпя пита1{1{я вза€мод|! с!льських та селищ|{их рад з

фомадсьу.ими орга|1|зац!ями чуфъського райояу та падаппя
'й методично] допомоги

протягом
кварталу

в1дд|л масових ко|'!уш1кац!й
апарату райдерхадм!в1отрац1]

Фтченатцко й.А.

8исв|тлеяня-д|лчьвост| виконком1в с!льських та ое.]1иц1{их

пап у засо6ах масово1 !н6оомш!1]
пр0тягом
кварта.]1у

в|дд!л масових комун;кац1й
апаоату райдержадм!в|страц11

Фтченатдко й'А.

24. надацяя методич|{о1 ! практищ!о] допомоги вико1!ком!1м

с|льоь1с1х' селищних рад з пита|]ь оргав1зац!! д1яльност!
адм!н!сративнтт.< ком|с1й та ком1с!й по боротьб1 з!

зло!!и1{|{|ст1о та корупц!ею

прот'гом
кварталу

секгор оборояяо|,
моб;л!зац!й|{о], ре)кимпо-
секретяо! роботи та взасмод1!
з цравоохоро}1вими орг!11!,!ми

апаоату ойдержа.щ'д|я!стоац1]

,(егтщьов Б.,(|



1з

25 ]]ивче11ня роботи виконко\!!в с!-1ьських' -'е.|и;ц!!и\ га.] ]!п' 1о 
',;]''' "'; 

(ек:ор''бор"'п:о-г' де'

0р!ан!- в!!'п!!!в'!''| кваг!!|]) 1т"|!!':!заш!йнс,.г'о''']'!|\|но_'"

-|

зд:йс:тення ;1елсгованих пов|!овая{ень

влади з пита:ть о6оронно| робоги
сскретно1 ро6о гп та взастюд!|
з празоохоронни\'|и органа\1и

нац,*," орган;зац]йно - птетодияно1 допо\1оги

в|дпов|датьпптт за арх|в. ;1!-товолалт (в!дпов!дальни\1 за

д]]оводство) у с|льських' селищних
27. гйййърга'! ди']нот допо!1оги в]дпов!да'тьним

за 1рудов1 а с|]1ьських. се.]1и'!1них

н&!аняя п{е'годич1{о1 ; практичнот допомоли виконкома!1

протягом
кварта1у

]пдра ид
Арх;вний в]дд!л

райлер;кацм|н!страп!!

(срок1рова !'

йййй_ вр*;*йи *;д$, ] 
(ав!ттова Ф'Ф'

*",,'-', райдерхад:д!н!страт]]1

28. протягом
кварт ацу

с.пу)кба у справах д|тей

райдер)|(ад!'!н!страц|т
1

[

|

_!

с!:тьських'та оелицних рад '] |1итань|

вла.:птувашня д!тей п;д оп!ку та п!клуван11я;

) (иновлс!!ня ']!гей:
попередже!тня бездоглядвост! та безпритульпост!:
]ахист житлов!]х та ]!|айвових прав п1д1|тк1в

29. тт^д''* *,":"ьтативно] ; пракгичнот до|1о!!оги

ви1(онко\'!ам о!льських' сслищвих р&1 ] пита||ь оргап!зац!]

в!дпочи|1к! та оздоровлен{тя д]тей п]льгових (атсгор|й;

оозвиткч ф!зпчво]! ку-'тьт!ри та спорту у с!'ттьськ!й пт]оцево9т|

30. |.т|а,"". !нспек:5ва'пня с!мей. як| {'пини'!ись } (кла-1них

;киттсвих обставипах' соц!&_1ь!ий с}1]ров;д [рийо[{пих ро'цин

Ряб]н!ка |.1т,1.

Ряб!н1па ].Б'
для
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з4. складанпя граф1к!в та орган!зац!я }част| кер|вництва,
нача.]тьци1{в ощуктрвих п!дрозд!л!в райдер)кадм|н|сщац;1 у
зас|ланвях виконком|в. сес|ях с|льоьких. селищ!{их рад

протягом
кварталу

оргав|зац!йнпй в!дд!л апарату

рйдерха,щ..1!в1сФац]']

111трифанова Ё.|!.

з5_ нада'{||я консультативво] та метод{![1]о1 допомоги орга|]ам

м!сцевого самоврядуваяня району щодо п!дготовки
1!!гооол1]их док1мевт!в

протягом
кварталу

Фрган|зашйпий в1дд!л апарату

райдерхаллт|в|сщац!!

1|1трифалова Ё.[{'

з6. ви!'зди комплексво] ком|с|т райцерхадм!п|отрац!1,
чуц!ъсько] районцо! рали та служб райо1!у д'1 | контол|о за
зд|йспептл-шт: оргаяамп м!сцевого самоврядува1|ня рйощ
делегованих повнов:ш!ке|1ь орг,[1!!в вико|{авчо] влади, падапяя
методично|'1а пр?!ктичнот допомоги виконкомам с!льських.
се'гищних ра]1та прийому громадя{ за м!сцем прол(ив?|ння:

€таропокровська с|льоька рада;
Базал|1вська с|дьська рада;
копо6очкянська с|льська оат|а

08.07.2015
12.08.2015
09.09.2015

орга|{!зац!йпий в!дд;л ат1арату

рйдерхадм1п|сраш1!

штр'!фФ|ова н.п.

4.1. закоп!в }
1. 3аков 9кра!гни <|1ро зйяяг[оть васелен1|я).

йон1торинг вико|{ая11я 11рограми зайттятоот1 васеленпя
чуцтвського рйопу на пер]од до 2017 року

протягом
кварталу

!правл|вяя прат]| та
соц1а.'|ь1'ого захисту
1{аселе!]ня

лисяпський о.с.

2. 3акон }кра!'пи <||ро оплат прац1)'.

3д!йсненпя перев!рок пищисмств, орга1|1зац!й та устацов
9уц!воького району з питапь додер'с||{1!]1 закоцодавства
укоа1ъи пооъп1ату поац!

протягом
квар|алу

управл|н|]я прац| та
ооц|альпого захисту
васелеппя
оайлео>калм!н1стодт!]

лиоявоький о.с.

:1. 3акоп }кра!ви <|1ро державпу соц|альпу допомоц
м&,1озабезпечеяим с|м'ям).
проведе1{ня роз'яс|{ювальвот роботи з питФ!ь призначецпя
лео>кавно1 соп1альнот лопомоги малозабезпечепим с|м'ям

протягом
кварт&ц

9правл|ттяя пратл| та
ооц1&!ьвого з&.(исту
в!юеле111]я
пай пеоткалпи|н1стоап|!

лисянський о.с'
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-з1пг' '. я|о\! !::рав.:1ння::раш! :;_
т- 5 

1

!

1. зак'п !кра|н, ({]ро стат)'с ветерап]в в]йськово|

ветеран!в орган|в внутр!тшн!х справ ]а1х соц|а:1ьн!!й

виконання впмо]'закову па територ!| райопу

с]ужби !

захис'1 
''

пт|сцевого саттоврядуван1|я у вико!1анвт

.]]исянський о.с.
соц|альпото захис'гу
населен]1я

орган!зац;йний в!,1,ц|_п апарату

райлсрхалпт| *|страш!'|

1!!трифанова Ё.11.

Фрган|заи|йяий в1л!1л апарац 111трифа1{овц н.[1.

райдерж&'1м;н;страц!т

Бурейко 1.\4.

Б1дд]-ц з питань нацашня

адшт|н!с'гративних пос:туг
горове!!ко

Б!дд]:т з питавь гтадангтя

адм!п!отративяих послул
[оровенко )\4.Б.

зако;ткра1''п],лро !'.цевс са!!оврядува1||!я в укра''нь)'

Фргагт|затт!я робо'ти щодо взасмод1! з органа\1и м|сцсво!о_

кварт&'1)

|!ротя]'о]!1

кварт&_1у

г1ротяго\1
квартапу

11ротяго}1

квар'|€шу

протяго!1
кварт&1у

сап!овря;1увапг{я. 1'адан1{я мстодичвот та практ]{чно1

допоп1оги 1' Реал|зац|{ де'тегова!1их поввоважснь орга111в

виконавчо1 влади
ий;тФ;','11р" д"('ров]льне об'сдттання тсритор;а!]ьних

гро!ад).
ст1рияння органап'|

вимот 3ако

}]ада.1{ня п'!етодичво['!а практично] допо]\|оги вико1{коф1а!!

с1-тьсьтсих та се]!и1цних Рад ш1одо роботи копт!с!й по захис'гу

Рс&п]зац|я деря(авно] шол|тики тцодо надання спо'1(ивач!ш1

я^!сни\ ,ки !. !'.во-к|'\!\ н:| !!!!и\ пос.'1\ !' в':ов::от:т о6ся ;!

!рщщрщщцщ.:рзцц--
3!д-1|.т еконоь: !нного розви гкт'

та тор] 1вл!

та торг!в:т]

рйлер;ка'тт:|тт!страгд||

ращФцзщ]!9щ9]11]
1}!дд!л еконотт!тного розвитку

___ _!
|пйн' ( ].( ].

квар]',ш1!

|!ротяго[1
кварта;!у

Ф1наттсове управл|ння
дй:ерж:цл:!н !

йонткра'''ни <<|ф,) &р пий б!олке'г укра']пи на 2015 р!к'
3абезпечевня впконанця б на 20]5 р]к

ы;_ 
'ба''"' 

,,щ !.пьну сис'гепту у сфер|

тосполарсько| д!яльнос'т'1>;'

3абезпспення д1я'пьнооз! €диного дозв|-тьното оф!

р"и_;ср'',.;, ', 
!',;с 

'р"';т



\6

3акон }кра1пи <|1ро ."''йБйй**,.
Реат!зац1я дер'{авнот пол|т!тки щодо над!!пня споживач,|м
як1спих послуг з теплопостача|||1я

Б1дд!л хитлово-
кому]'!ш!ь11ого господарства
та бул|впит]тва

Болодько 1.Б'

зако|| укра1ъ!! <про охоропу навколи1пцього цриродногосередовица) '
,{оримапня в робот! вимог чипттого 3акояу

Б1дд!л жттглово-
кому1|&,|ь11ого госцодарства
та буА!впит]тва

|{роведення копоу:тьтативно! рботи серед в1дповйа,ъвих за
арх!в яа п!дприсмсгвЁ|х. в установ,!ч та оргая|зац!ях щодо
Формування. обл|ц. збер!гангш ! використаяня
нац;бнального арх!в1{ого ?ьон п1;'

протягом
кварталу

Арх!вний в!дд!л
рйдерхадм!ц1страц!]

(одекс закоя!в про працто )/крат'ни.
3абезпечення викон:|нвя щ,'" к'л"*"у п|д яас щц,товання

Б1дд|л кадрово| роботи
апарату райдер'(ад!6н|страд!т

прядка т.Ф.

закоп укра!вц <про 
'р",ду 

*-ь'
Актив|зац]я )клад?!яня договор|в оренди
з€млекористрач!!ми с!льоькогосподароь1с{х п|дприемств

9правл1нпя
!грощюмислового розвитку
ра,церха'ц.т!|,!сФац!т

Бел|мецтко €.('

закоп укра'{ни *про .."р,!й" щ'й'д",,.
9рг!!н!зац|я 1а проведенг1я особисгих прийом|в громадян та
прийом|в 

. за м|сцем про){о'ва|'пя *ер|,'''ц*'м
райдеохалм1в]стпат];?

3агальпий в!дд|л аттарату

райдержадтг|н!сщац!!,
сщукцрп1 п!дрозд|лтт

гермап в.о.,
кер!впики стр1кцрних
п!дрозд|л1в

1акон 9кран'и к|1ро л'"ц, ло ,у-ййо1 !"щр"',|!,,.
биконат1ня вимог закону

€ектор забезпевенпя дост1тту
до пу6л|ч|1о] |нформац!т

райдер'кадм!п|стац|т

локайчук д.о..

!й, буд|внццтва буд|вепь | опоруд

€еклор м|стобудравпя !
арх1тектурц

старусьов п.л.
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^чкасова 
г1.п.

21. з*'' уюйт'. 'лр' держав1!ий ресстр виборц1в)'
квар1{!'1у ресстру виборш!в апарагу

райдсрасалпт1::!страш!|
Фрган!зац|я пер!т)дичного ]'|'о1]не]{ня персопаль!|их :1аних

Ре' с:р1 виборш!в

22.

2з'

за6езпечеп{{я вико]{ання полохень закону в 1'!е)ках

закон укра''пи (11ро вибори
Автопомно| Республ1ки [{ритт.

сс-тицяих. пт]ських го:т]в>.

компете|{ц1!
закон укра]ни (11ро за'1'веРд)кення

|(!льово| со!(!а|ьнот про:рат:и про:и.'т!1

депугат]в Бсрховно1 Ради
пт]сцевих рад та с!]!ьоьких.

3агапьво,{срясавно!
захворк)ва!!пк) !|а

про1ягом
кварт&пу

11ротят'о1\!

кварта1у

[ерсз Ё'\4.

Б|дд1:т ведення Аержавного
ресстру виборц|в апарату

райдержа'{м1н1страц|1

Б|дд|л охорони здоров

райдерхадм!я!с щац!']

^чкасова 
н.п.

14

оргаЁ|зац!я пер!одичного уто!]нен1{я даних по

1уберк!':1ьоз та поперед'(е1{ня захвор1ов'|}{ост1

н

туберкуттьоз ка 2012-2016 рок]!)'
хворим на
васе:1ення

',[1рс. свобо_]1 с(,в|с ! ! га ре. !|! !йн! ор' а1|| |а|(|| |'

рсй!зат:!я дср;кав'о! пол|'гики шодо рел!г1й та
зако!1 укр,|1'и
3абезпечення |

протяго\1
кварт.1]|у

[срез }1.\.'1.Б!дд!тт охс;рови здоров'я

рай'аерясалтт! п1о'щап!|

(|лужба у справах :|тсй
райдер)кад\'|]ц!стрФ1; [

()лужба у справах д|тей

райдср)(ад'\|!|!1страц] 1

с. рок) р1'вопротяго\]
кваргш1у

!

(с:рокурства
заков укратни (1[ро охорову дити11ства)'

д]1ей' прац!вникатти вико|!коп||в с]льських. сслицних рад з 
]
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1 2 з 4 5

27. закон укратци (про запоб|ганпя корупц!'|).
3д!йсцення заход1в цодо 1тедопу_|цення корупц|йних
правопору1цеяь т'а територ|] райо|{у

пРотягом
кварт&чу

сектор оборонпо1,
моб|л|зац|йт'о1, ре)кимво-
секрет|{о| роботи та взасмод|!
з пр,воохороцвими орга|1ами
апапату оайлео:калм|п|стоац!]

дегтщьов в.д'

28. закон укра|ъи (про моб1л1зац|йну п!дготовку та
моб!л|зац|то>'
вико|'ання заход|в щодо проведев|{я чаотково] мобй|зац|1 в

рйоп!

протягом
кваргалу

секгор оборо!|во!
моб|л1зац!йяо!, рехимпо-
секрет1|от роботи та взасмод1]

з пр{воохоро|{1{ими орг!!н{|ми
апаоат'7' байлеожа.,|м!1{!стоац|!

дегтярьов в.д.

29. закоп укрш,'и (про в[йськовий обов'язок ! в|йськову
олухбу>.
вико|'анпя заход|в щодо проведет!1]'| призову громадя1!

рйопу :та в|йськову стух<бу

протягом
квартац

ёектор оборовпо!,
моб!л|зац|йво{, рехстмтдо-
секрет1,о! роботи та взаемод|1
з пр!воохороц1|ими орга[{ами
апарату райлерясадм|в|сщаш1{

.{егтярьов Б',{.

з0. 3аков 9кратни <[!ро безоплатяу правову допомоц)'
забезпече!!ня 1!адавня чуц!ъською рйовною дерхав1{ою
адм|ц|страц[сто безоплатяо! перви!{|1о] правовотдопомоги

протягом
кварталу

юридичний сектор апарату

райдерж4дм!|'!сщац!|

скупченко |.ю'

31. закон укра]ни <про з.г!!'!ь!{одер'(авпу програ!{у
(нац|опальний план д|й щодо реап|зац|] 1(оявевц!! ФФЁ про
п р:|ва ди 1и}' и ' ва пер !од до 20 ! 6 ро ку.
€творе:тня ,ъцов для адаптш-т1'! молод| з 'п'тсла д|тей_оир!т та
д!тей, позб{влених батьк!вського п!юцваяня. до
с,|мосйй!{ого житт' та ]'х досцщ до р!зпих вид|в соц1альпих
послуг

протягом
квартапу

чуцтвський районвий цепщ
соц1альнпх служб для с|м'|
д[тей та молод|

Ряб!н]на |.Б.

з2. 3акоп !кршни <11ро поперед'{е||вя нас!','|ьства в с|м']).
||роведевня 1пформаш!йво-прсв|тницько! роботп з

попеоедженця васидБства в с!м'|

протягом
кварталу

чуц|вський райоцпий цевт
соц|альттих слуя<б для с1м'],
д!тей та молод|

Ря6|я|на 1'Б.

зз. 3акоп 9кра|гти <|{ро ф!зитву кульцру | опорт).
п;дгримка дитячо-|онацьких спортивпих 1пк1л, ф|зкульцрпо_
спортивцих товариств. за,цчеввя д|тей, п!дч|тк!в та молод!

до за|{ять ф|зи!тпо1о культ}то1о та спортом

протягом
кващалу

€ектор у оправах молод| та
спорц
райдерхадм|п|страц|!

Ряб|тт1на 1.й'
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34.

2

-йк'н !кр'|ни пр,' б!б !;о]еки 
'п!'л1о|с'|||\ 

с!!гэ,в} "
г!',,''*Ё," 6отт!!" б!бл|о'ек. орга|т!зац|я |яфор}|ац!йнот

д!я,тьяост1 та обс:туто ч|в б|б.тп|отек

протяго]!|

кварта:1у

Б!.а,1!л культури ! туризп:у

райдержадм1н]страц|]

(т.':е:::ова 1.3.

(улегпова -- !
15.

з1.

йй, !*рь, *пр' охоро1]у культур!]от спад|цини)'

вг{есенйя пропози'1!й до /1ержав11ото ре'стру нерухомих

пам'яток 9кратпп. вияв-'1е1'ня та в1яття ва обл]к нових

"'й"р",у''*'," 
з питаяь вн)тр!11]яьо ! пол!тттки цодо

об'скт!в
36. 3акон }кра{ни <|1ро слектронн! док\]\тен{и та с.т|ектронний

док}'п1е{1тооб!г).
дотримацня вимог при впровадже1]н] системи е-{ектрон11ого

;ок}1\1ентооб!

про'гягоп{
кварт&пу

протя|ом
квар'гапу

протя[о!!
кварт&пу

Б1лд!;т культури 1 тури:';му

райдержад\пн|страц11

Бй|.,''"'.,* коьттн|кац!й

райцер_,:<а-тм! н!страш|'|

(ектор !гтформатд!йяо-

коп1п'ю1'ерного забезпсченвя
апарату райдсржад!{|н!с грац||

(трельпик ['А.

Фтчена.:шко \.4'А.

А]ьоп!ияа с.(''

гор:1ачова о.А'

еа'т|зац!] в]дшов!дних ттоложевь

з& | 3акон !крапти (про енсргозбереже1{вя)'

забезпечення до я вимог зако{

\гказ в]д 07.02'2008 ф
п1одо забезпечен1ш
копституц!йного права на

влади та орган|в !{!сцевого
слрияння 

'ромадяяам 
у

про'!ягом Б|дд!л |нфраструктури Фнищонко [Ф.3.

аид п|1отра!1!|

4.2. }каз|в, розггоряд}ке1|ь та доруче}|ь пре]пдента укра|нп
геР}[ан

109/2008 <||ро пеР111очергов1 зФ(оди пос:!йво 3ататьпий в1лд!:т апарату

райдержалтт!н!страц|!реал|заш]| та гарантуван|1я

звсряення до орган1в держав!1о|

самовряд\'ваняя)'
вир;шевш1 особистих пи'!ань за

Б|дд|л оковопц!чного

розвитку ! т<;рг!в:т! 
.'.

райдер'кад\п!{1с1 рац11

.

]но:!в -'|яль:пос:! про\||!с.!ово!о ко\!п'|(кс} рай''н1 в р'г;р1г1

пр|'\!ис.!ови\ п! !1!ри' \|с!в ч}!у.всько!(' район) _ ]_'т 
] х "., "; ' :с'.кл.:о05 .м' !|]2 2005 пи'ання к{'н!р0 !ю {а

протяго]|{
кварт'|''1у

про'гяго]'|
кварт.1]1)'

сектор ко!1тро"1в] апарату

райлерхалпт!:;!страп!|
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1 2 3 4
4. }каз в]д 06.12.2005 ш9 1694 (про вев!дклад|1| з.1ходи щодо

реформуваппя системи охоропи зАоров'я населення).
Бивве:тпя потреб л!кува.ттьних заклад!в 9угяъського рйону

черве|{ь Б|дд1д охоропи здоров'я
райдер;кадм{н1сщац|!

[ерез Ё.[,|.

5. ){'каз вй 05.05.2011 !'{р 541/20|\ <|!итаняя збезпечеттпя
орга11!|ми вико|{авчо] в]1ади доотугц до пу6л!вяо!
;|{формац|!).
забе3печецвя обов'язково] реесщац|| в систем! обдф
документ!в та над:||{1{я дооцпу до т|их за запитами'
оприлюдт1ен|!я зазваче|{о! |пформац|! ца оф|ц!йвому веб-
сйт| оайде!)ка.щ'|п1отрац|т

протягом
квартац

€ектор забезпепенпя досцпу
до публ|.лно! !нформаш11

раферх<адм|н|сщап|!

)1окайвук,('Ф'

6. !каз вй 18.12.2007.}'[э 722812оо7 <<лро додатков! вевцкладп!
з!|ходи щодо створенпя сприят'1ивих умов штя
х<ггггед]яльност! ос|б з обмежеяими ф|зи.птими
мояо1ивостями) .

йоп!торинг стану викопап1]{ з под?1ль1пим !пформуванням
кер|ввицтва райдерхаддт|в|страц||

шротягом
кваргалу

)|'правл1пяя праш! та
соц1&.Бяого захиот
11аселев1{я

райдерхалтл1н|сраш|!

1[исянський 0.€.

7. )|'каз в!д 12'01.2004 ш9 27 (про додатков1 заходи цодо
пол|п1!ення д!яльност! слу)6и д|,тьни"д1их !нспектор1в

протягом
квартащ

сектор обороц|{о1,
моб!л|зац|й|о1, ре'Фп,!но-
секретпо! роботи та взаемод|]
з пр!воохорон1{ими орга1]ами
апарац райдерха,щ.-!1|{1страц1]

дегтярьов в.д.

м1л1ц1ш.
1т1оп|торинг отворет'ня н:|лея(!{их р(ов для роботи
д!льништих 1нспекгор|в м|л1ц!] в населе1{их щ/пктах
ч\ту!воького оайо1|у

8. 9каз вй 06.05.2014 .}ф 45412014 <||ро васткову моб!л|зац1ю>.
3д!йспецня ко|{фолю за призовом громадяп па в1йськову
слрк6у

протягом
кварталу

сек!ор оборо1||{о!,
моб!лъац|йно!, режимцо-
оекр€твот роботи та вза€мод|]
з правоохорон1{ими орг:|п,|ми
апаоату оайдерхадм|н1отрац!1

!еггярьов 8.'{
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протягом
кварт&1у

11.
протяго\1
кварта]1у

зд]йслення захисту жит]1ових | уайнових прав 11еповнол!1в]х

га проведеяня роботи 11о визначенн|о юридичного ст$гусу

л!тей-спр1т га лйей' позбавлених батьк|вськото п!к:тування'

ко';;о'.!ь за сво, час::!с:ю ви!|ла!и 
"1сгждв!!от 

!0по\1о| и !|э

' 'р'""'", 
:!:ей. як! в.!а|ш!ов)н]!ься -1{' с1мейни\ фор\|

про|'яго!!1
квартш1у

його |1отрео}'.тоть)

Анш:|з стацу виконання з лод1!]1ь'цим !нфорптуваппяпт
. .,..:.-..:':^'^^'!;|

г.р|в""' : *, 
-рай'"н'1 

_1ер>кавно,.г'г:т:!::!спрош!|

1.1. !к. -а, *;.' Б|!:боп л" оч 20{'! !!ро Ёаш1ональнт пр'''р;т:т пр|'!я!{'м

ппавопк)| осв|ти т:аселеяня>. кварта-1!'
ппавовот осв|ти 1 !асслеяня''.

забс',':е,-''н" (офи\|€шня витто: !к; *1

в!дпов|дшлх повноважевь

'й, 
' ;г-05.05.2008 ]{9 411/2008 (лро ']аходи ]цодо

забсз11ече!1яя :]ахисту прав ] закон!1их !}1терес|в д;тей)'

0лркба у справах д|тей

рай;терхадпт|гт!страш!1

(лужба у справах д!тей

райдержад!{!п!с 1рац|]

€лужба у справах д]тей

райдержацпт|н|с'т рац|!

райдср;тсадпт!п1страгт!,.г

Б]дд]л осв!ти

райлержалм1я!с граш!!

'бйцй1б. --_]

ссрокурова

к)ридич11ий сектор апарат} скупченко ]'!о'

ссрокурова !'.о'

)!яховиз-3вс:рсва €.0ж:,;;;"; ';; ;;;;;,],"" ,"'''' у*"о
|_+. 1у^* ,;":.,(п.:огт лл++ :о:п,щ' Ёац!ошальпу с'тратег|то протято\'

оо;ви:ктосв!:,'твукрат!|!на:пср!оз'1о!0'2!рокт' кваг!'!п}

}'ое;п.чснт:я .:;\о1!в. як! сприя'и\|}!ь п!_]ви||к|1нв| яко(!!

осв1:и т ::ов':альнич ;:тк.па ц:.:х 
(!х:т]всько:о гайон} 1
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1 3 4

15. уктз вщ о2.о2.2002 !'[9 92/20Ф (про додатков! з,ходи щодо
соц!ф1ьного з&хисц се]1ян - в.,й[сник!в земельних д|]1янок та
земельп,'( часток (пыъ)).
зд1йснен|{я мойторипц розрах)'т{к|в за оре|'д. земл| ! мй!{а у
рзрь! сйьськогосподарських п]'щ1рисмств чуц!ъського
оайону

протягом
кварт!1лу

)['правл|вня
агропромислового розвитц
райдер'{ад]"11н|сщац|]

Бел1ме|{ко с.с.

16- }каз в1д 15.05.201з м 2651201з (про рйепвя Ради
пац|она.лъцо! безпетс.л 1 оборояи }щатти в1д 29 6щвя 2013

року ((пита|1яя щ0гид|т за!розам ! л!квйац|! цасл|дк!в
|'адзвичйвих ситац!ь}.
3а6езпече:дтя лото;дд{!цця вимог указ!

протягом
кварта".|у

€ектор шив!:ъного захисц
рйдержалм|в1сщаш|!

.1]т*тиков й.€.

4.з. постдпов. возпоря]0кепь та доручець (дб|пец 1!11п|стр1в }кра!пп
1 |1оставова в!д 05.04 .2|].2 ]{р 321 <11ро затверджеппя [1оряаку

забезпеченвя техтт!чяими та |цтцими засобалли реаб!л!тац!!
|нвалфв, д|тей-!нвалй1в та 1нтпих окремих категор|й
паселеввя' перел|ку таких заооб!в>'
забезпечеп!{я окрсмих категор!й паселе1{т'я чуфъського
оайоцу в|дпов|дними засо6ами

протягом
квартФ1у

){'правл!вня прат]| та
соц!ш1ьного захисц
населец!{я

райдерхад'т!п!сщал!!

лисявський о.с.

2. ||останова в|д 01.10.2014 .}ф 509 (про о6л|к ос|б, як!
перм!щутоться з тимчасово окуповано] територ!| !крайи та
райо11!в проведецня ш|титерористичнот операц|!''.

протягом
кварталу

9правл|вня прац| та
соц!штьвого захисц
цаседе!{яя
оайлеох<адм1в|страц[!

лисяпський о.с.

з. по отапова в|д 01.10.2014 }'|э 505 <|!ро |тада1|ня щом!сяч!'о1.
адреснот допомо!и особам. п(! пещм!шу:огься з тимчасово
окупов.||!о] - територ!| укрыни та райоя!в проведен|]я

ацтптерористич11от операц11, для покриття витат т!а

про'с'в?|пня, в тому 11исл| на оплату житлово-комуца1ь!{их
поолуг.
3абезпечепття пфведен11я зас1да1!ь райоц|{о] ком|с1! з

розгляд, пита|1ь падап1{я фо1пово! допомоги пострахд€|лим
чи вн1"то11пньо пеоем!тцевим оообам

протягом
квартапу

9правл1ттпя пра]! та
соц|а.]1ъпого з&хиоц
васелеп1{я

райдержадм|н!сФац1]

.11исяпський Ф.€'



2з

-! 
!о.' :апова в!_т 00.|.]. ] 9о0 ш: ] 1о'' ! !ро'п : вср ти;сн ня 11оря-]кх про1'ягом

квар гал}' апарзт1 райдср';кздм!н !страш1|
контро]11о за зд]йс!1ення\| ор|'ана\!и

са\{оврядуван|{я делегова]{их пов]!овах(ешь

виконавчот в]ади)'
Фрган!заш1я перев|рок вико;тком1в с]льських' се'!и1т{нйх рад
11]!тань викона!1ня делегова|1их повяовахень

струк1 ур1{и1\1и п!дроз;11:1а!1и

райдерхадпт!н |страц!1

3|дд!л з питань надан ня

адм!я|отрагивних послуг

райдер>ка,:м|н!страш||

10ридичний сектор апарагу

райдержад[{|я;с1рац!т

3!дд!л птасових коптун|каш1й

апарагу райдеря(ад[4;н!с'фац!т

Ф111ансове управ;т;н!1я

райдсрхалпт!п|страш||

(ектор у справах пт

спорту райдеря(ацп{

п11сцевого
орган1в 1 разош! з 1н1]]|1\|и

]'оровенко м.в.

поста||ова в]д 2.8.12'1992 ,}|о 731 <[1ро затверджсння

[1оло2кення про державну росстрац|то вормат1!в1{о-11равових

ак:!в т:!н!с:ерс:в. !нп::их ор:ан!в вик0навчо] вл4!и "
] !а !ан ня _]о 

'!1 
: 1|всько: о ::!ськрайон!!о! о ) !!рав !;!!ня к]с | и|!!|

перел!ку прийпятих ро:]поряд'(е1{ь 1олови районнот
но] адпп1{1

[]кэстанова в!д 25.12.201з м 968 <про з:'гвердхе!тня порядку

п:1ану8аняя та мон!торингу реап!затт!! органами виконавчо1

щоп{!сяця скупченко

влади стратсг|т дерхавно'1 пол!тики
! рома,!я !|ськ{'| 0 с\ сп!.:ьс: ва в } кра1::!'"

Розробка та орта1!13а1];я виког1а]1ня

ре.сп ! ,аш!| 1 ч} !)|вськ0ч) район;

сприяяяя розви1кт

|1лаву заход!в 1цодо

стратеп1 державнот

]1ротяго[!
кварт&'1у

про1'ягом
кварта1}

по:|]'гики \1адянського ]т1:тьства в

!!ос:он,'ва в|ф|'0].20!4,м' 65' [1ро ско::ом!к' _1ср'кавни\

!уту!всько: о райопу
й'"',''"а в!д 28'01'2009 м 41 (|1ро за1'верд'(е1{ня лро'гято\4

кварт&1у
держав|1о] т1!:тьово| сош|апьно'| програми (мо"1одь у(ра!ъи
:;а 200о-20!5 роки,'.
]]роведсн11я мо;:|ториш:'у з 1|од!г1ь]!1и\! !пфорттуванпятт

в;д тою:.:от+ }тге 523-р (деяк; питанвя 11алання

адм!+т!стративних послуг оргагт!в вико]]авчот влад]! через

!{ептри надання ад[{1н!стратив;тих посттуг>.

3абезпеченяя вадання адм |н !стративпих поо:1ут

Фтченатшко

Бурейко т.м'
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1 2 з 4 5
1(Ро порядхен|б| в1д 1).0).201-] .гф 549-р (про схва.'1ецт]я

|(опцепц1| дер)кав|{о] ц!дьово| соц1ачьпот прощами
озлоровлення та в!лпонинк1 л|тей ! ро'звитц мереж| литяних
1аклал|в озлоровлення .:а в!дпочинку на пер!ол ло
2017 року>.
3абезпечення стало| робоги литяяих зат.лад1в оздоро&,]ен! |

та в!дпочицку

цротягом
кваРт!ш|у

Б!дд|л оов|ти, секгор у
справах молод| та опорц
райдер'(адм|ц!срац|т

.'ьховцч-звср€ва с.о.,
Ря6!н!ва |.й.

11.

1!| 1,|хом
обл;ку

докумепти' що

постаяова в1д 21.11.2011 ш9 1277 (гьтд]пя системи о6л!ку
публ!.пло| !::формац!1>.
8цкопатптя з:г&1ьцих вимог'щодо забезпече1!ня
збереження та доступу до пубд|ц!о| |нформац!!
створсп|]я' ф1тткц|онувалпя ! ведецпя системи
публ!чно! |пформац1|, в як|й реесщуготься
перебтзатоть у райерхал\,11т];ст'ап;1

протягом
квартац

€ектор забезпевеппя достуц
до {1убл!чно| |вформац;]
раферхадм|ш|стр4ш!!

}|окайцк !.Ф.

\2. !|ост:||'ова вц 24.!)у.200в л9 8бб с|итацня д!яльпост| орган!в
оп|к,] та п!кщ/ва!{ня, пов'язано! |з захистом пр:в д.типи).
зд[йс||е1||'я конщолю за умовами у'1.риман1б| та вихов!|цвя
д|тей, яЁ прох<ивають у о|м'о< оп!кгт!в та п!клува:тьпик|в

щом1сяця €лух<ба у справах д|тей
раиерхадм1ысщад!!

€срокурова [.Ф'

1з. Розпорядя<еняя в!д 04'09.2013 м 6в6-р <про затвфййй
плану заход|в з реалбаш|! Ёац|опальпо! сщатег!1 рзвитку
осв|тп в 9дра!н| на пер!ол ло 2021 рокр'
3абезпечецтля викоп:!|1т|я профам, розроблених з
викориотаппям техполог|й спрямовацих на збережеппя
здоров'я увп1в

протятом
квартац

Б|дд|д осв|ти
рйдерхад\,!|п1стРац|]

.'ихович-зв€рсва €.о.

]4. |{оставова в!д 21.1 1.2013 },{е 896 <11ро затв"рд*е,," пф"дц
виявпення 6мей, як| перебуваоть у ск.'тадцих життевих
обставицах, нада{1|я'й соц|альних послуг та зд1йсненпя
соц|ального супроводу таких с|мей).
Аотримапня вимог поотш{ови

протягом
кварт:|лу

чуц1вський райопний цегр
соц1альвих олркб для с!м'1,
д1тей та молод;

Ряб|н|тда 1.8.
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16.

15 11ротя1о!{

кваРта]|у

проведеяня роз'ясн1ов&1ь11о'| роботи п{одо створення

об'с-1нань сп!ввласн,'|к!в ба|.1!окв!р!ир|!о!о б\'!инк\ на

пост,шова в|д 18.02.1997 м 176 (про ]атвсрдженяя 
.11равил

яада!|{я 11оолуг пасажирськоло автомоо1льно!о

транспорту).
1!','р'''' ,' л-''р'"ан11ям правил (перевезення |1асажир|в та

!} 6а_ажу. обслуговувавня пасах!!р]в на автостант!ях

17. |й;Бй каб-,е|} м'-й1ф !кра-гни в!.:06'0б.20|] ш'444 вересе1{ь

(про за'1вердхенпя порядку зд|йс}1е11пя навчавня населен}тя

д]яу у надзвичйних ситуац!ях).
забезпечег11]я викона}1ня постат1ови 1{а

1'ос1анова в|д
!кра'{ши <[1ро

будинку''

1].10'2002 м ]521 (про
об'сдпання сп|вв''1асяик]в

реап1заш!то 3акопу
бап'атоквар'гирнот о

!1раион

Б]д;11-п жигловсг
ко!!{ упа.'1ьн ото 

'осподарс'гва
та бу,ш!вништва

райлержалпт!л!страш!1

[ектор т{ив|льного захисц
райлерясалпт!н1страц!!

[ектор шив!льного захисту

райдерхадм!н!страц|1

€етсгор шив|льного захисту

райдер'(адмь;страц!т

Арх]вний в!дд|_ц

райдерхадпт!т;!страш!!

(|ск'тор тт|сгобулування !

арх|тск'тури
райдср)|(ад[{;н|с'!рац!']

1]о]одько

0яище}1ко

л) чников м'с.

)1уяпиков \4.(.

18. пй*,,ов'{.б1яс') м|н!отр|в !кра!ни в1д 30'10'2013 )тгэ 8'11

(г1ро затверджсння [1орядку провсде!1ня евакуаш!! у раз!
заъози виникне1{вя або вини(нення |{адзв1!чайних ситуац!й

вересснь

всгесевь

!цо}11сяця

.1!унников \4.[.

(ав!нова Ф'Ф.

3а6езпечснт:я вик<тнання постанов1! на територ11 раио1ц 
-11'._[*", кап!не:' м;"-сць хкр.п'" в!'., оо.о;':о:+ ш : :

.' ] | п,) {а1 всг-1жен ня []олот:сен ня про'. !и !!}' . !сг)!(азн} систсм)

!1ив!льного ]ахист1!
Б),] п'",''''а в;-1 (8.08.20('7 .[. !004 '11ро !!рове|ення

експер ] и !и ц!!!нос !! _1ок) мент]в\. 
...

]',ехноге11т{ого та природного характеру).

га1|!за!1!я роботи експертно'| тсотт!с!!

: ьст'аг'о', в1д 25'05'201 1 м 5'18 <1!ро затвершження [1орядку стар)сьов
2]. 11ротяго!{

кварта1у]!ровсде|111я скс!1ерти']и \'|;отобуд1внот докуптентац|!>.

3абсзпеченвя викона111я виптот [1орядку при проведенн!

протягом 1 в!дд!, ]нфрастр) к г} ри
кварт.!цу райдержадм|в]страгт!'[

м1стобуд1вно| докуме1[ !а|11|
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1 7 з 4 5

22. ||оотанова в!д 1з.04.2011 ш9 461 (про порядок прийнятгя в

екс!|пуатац|1о зак|нчених буд|в|{ицтвом об'ект;в).
забезпече|11]я викона11вя вимог |!орялку при прий{ятт! в
експлуата]{!ю об'е|о1в

протягом
(варталу

€ектор м1стобудрапвя !

арх|текцрп
райдеря(адм1н!сФац|]

старусьов п.л.

2з. РозпоряАженвя в|д 15.05.201з )т|э 386-р <[{ро схв.1ле|'ця

€щатей| розвитку 1цформац!йпого сусп!дьства в укра1|]ь .

Фттовлевпя |нформат|!йвих ресур|в ва оф|ц1йпому веб-сайт|
ойлеохалм|ц|стоац1!

протягом
кварталу

сектор |нформац|йно-
комп'1отер|1ого забезпечевня
аларац рйдер)кад|1в!страц|т

€рельник 1'А.

24. поста11ова вй 17.08.1998 ]ф 1з0з (про впоРядкув.!н1 1

6езотштатвого та п!лъгового пада1]вя д!карських засоб|в за

рецегг!!ми л!кар!в у раз! амб)ла!орного л|кування окремих
груп населення та за певними категор!ями населення''
Аналъ видатк!в на забезпечення хворих з псих!няими
роз.]1адами

щом1сяця Б!дд|л охоро:ти здоров'я

райдер'{ад'1|н1страц|!

герез н.м'

4.4. Розпооял,кепь головп об.л.!|ер'!{&

в!д 15.04.2015 },[я 160 <|1ро орган1зац|йпу ро6оц з

п'дготовки господарського ком|1лексу та об'скт|в соц!а.лтьно!

сфери до стапого фупкп!опуват:пя в ос|ннъо-зимовий пер|од
2015_2016 оок|в

25.09.2о15 Б1дд|л житлово-
комуна,'1ь|1ого гооподарства
та буд!вп,|цтва

ацп

володько |.в.

2. ви 04.06.2015 }'|э 254 <11ро п|дс}ъ'ки викопання бтодхегу
област! за 2014 р|к та ос|]ов!| завда1{вя па 2015 р|к>

28.о1.2о15 Ф|вапсовс управл|ння
оай пео>калм1тт|стощ:!!

Б1рейко 1.\4.

з. Б1д 21.09.20\2 ]'{ъ 550 (про проведеяпя ош!нки результат1в
д|яльяост! райовя1тх дер)кавппх ад{1п!страц!й)

10.08.2015 8|дд!л економ[вяого розвитку
[ торйвл1
рйдерхадм1н!страц1]

&ьотцина €.€.

4. Б!д 19.06.2007 ]'|р 381 <||ро рейовальяу коордтнаш|йну раду
з пит1|пь захисту прав споживач|в>

05.07.2015 Б|дд!л ековом1япого розвитц
1 торг!вл[
оай пео:калм|п1стоац1]

Альотпипа €.€.

5. Б:тд 29.04.2||3 !'{! 168 <|!ро п|дс}ълки зовп|гпньоекопом|чнот
д!яльносй та зовтт!гпв[х в|дпосип !арк!всько! област|))

!5.о1.20|5 Б1дд|л екояом|тного розвитку
| торг!вл[
оайлеока-щл|п|страц|]

Альо1дина с.с'
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:
05.07.2015 [!_т_:|.' !'оно,'!чно',' ро'тви:к1 \льо:ши:та('.(.

| т()рг1вл]
1н!с' 1!!

в1д 2;1.0,4.2014 ш! 141 (!1ро у1ворелпя .оо"тас1|о]
координац]йнот ради |з забезпече]'ня о]аб1льно! ц|ново1
.', 

' ' "' ';1 .' пи ц [ \' пп' ''!пРо п!.ци \ !{'в1п;,
за'1учеяня.

тех!!;чяо]

до]1о!'оги |1а

ви ш06.201, ]ф з62 (про с'тан ц1!1ово| оитуац!'1 11а

15.07.2015

споживчому рипку област!)

2з1 (про ефекти8н!сть
п[он!торингу м|жнароднот

05.07.2015

!]!д 27.06.2013 ,\ф

використаг11{я та

Б1дд1.:т економ!.тного розвитку Альо11]ина с.(-'
!торг!вл1
оай]ержа-1!|н'( ! ра]!!т

7.

Б!дд|л скояом|нтоло розвитку
1 торг!в'т1

райдер>ка:тп:|тт]страц|1

А)1ьоп1ина с'с.
8.

в|дд!л еконо:"1|чногб розвитку
! торг!ыт!

рйдержад!'!н!страц|т

Б]дд!-т економ !.тного розвитку
| торг!вл!

райдер)кад!{!н!с грац|т

сектор контролто а]1арат!

райдер'(а!п'! 1 1|!страц]']

Ацьо|!и1{а с.с'

Альоштшна [.('.

горлачова ().А.

10

11.

9. Б]л 28.03.2011 м 127 (про затверд_'(е}1ня копцепц11 розвитку
сфери поб} !ово!о обс.!\!ов}ван,!я населсння об':ас:! п:а

2011-2015 роки та перопективного п-1а]1у розвитку п{среж1

п!дприс!{отв побутовото обслу!'ов!ва!!вя насе]1сн11я об]1аст!

на 2011-2015 роки>
1]]д 08.06'2015 м 258 (про створсння презептац1ино1

е:сспозиц|{ |арк!всько'! област! на [1ац|она'тьяому

9чрчу:щдщдудщ:щдге]!|]фф
Б|д 09.12.2010 м 689 (про по1(рап{ан11я р|в||я виконавсько]

дисц1'ш];ни в робот| з документауи ,3 харк;вськ|й облася!й

дер}.авн!й адмь;страц]т) _-
ы; -б:2_т11 л', 771 <|\ро птон!'горинг ь'!стобуд]вяо!

до(ументац]1 (схсма пла11уван|1я територ|! }арк1всько|

област|)) 

-
въ :яюз':9оз м 115 (про оргая|:3ац|ю леревезення

]1щ9]ч!1 1{а с!4щ!:!9Р9-1д!дц!!дц'
в!л з0'12.2011 м 779 (про затвсрдження рсг|ональних
заход!в з виконан||я дср'(авно| ц]льово] соц!&'1ьно] програ]!|'{

подолання'|а запоб]ган!!я б1д!ост; на !1ер|од до 2015 року)

06.07.2015

э'<ю7эотз

05.07.2015 ('ектор тт|стобудуванвя !

арх|тектури 
..

оайдер)(ад\1|н1страцп

с'гарусьов | !..] 1'

;,-, 
"-

] л""",.й';,; ос

\2.

1з.

й

10.07.2015

05!72ош

в!дц!] шфрасщукгури

щцдсрщедцщ:ч:рзщ;
!правл{нпя праш! та
оош!апьного захисту
!1асе"те|!ня

райдержадпт!тт]стратт||
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1 2 3 4 5
15. в1д 08.12.2009 л9 7|2 <|1ро затверлжепня плацу з,|ход|в щодо

створевня безпечвого життсвого середовища 
'5я 

оо|6 з
обмеженими ф!зитними можливостями та !нших
маломобйьних груп наое!1е\'вя на' 2о09-2015 роки)

05.07.2015 )['правл|пяя праш| та
соц1ального захисту
паселец!!я
оайлеожалм|н1стоап|]

лисяцський о.с.

16. Б!д 03.03.2012 ф 112 (про оргап1зац!!о викон.|1|ня розд1лу 8.
(заходи щодо пол!пшення стащ бе]пек].|. г!г!сни праш! та
виробничого середовища в *арк1вськ|й о6лаот\ на 20],2-2015

роки' комплексно! процами соц1альвого з!1хисц цаселе[]вя
{апк]всько1 о6ласт! на 2011-2015 ооки>

о1.о7.2о\5 !правл!ння праш1 та
соц!альпого зах!|оту
паселепвя

райдер>кадм|н|сщаш!!

.}]иояпоький Ф.€.

17: вщ 27.о6.2о']'5 ю 2з8 (про заходи щодо виконацвя
1еритор!ально{ угод1! м!х *арк|вською
об'церха'Ф.!!я!страц!€|о, €п!льпими предст:|в!{ицькимц
орган!|ми стор1п роботодавц!в та профсп!лок {арк|всько!
област! ца 201 3-20 1 5 ооки>

05.07.2015 !правл|ння прат1| та
соц!а'!ьяого захисц
населепвя
райдерхад'д|я|страц|]

.}1исяттський Ф.€.

18. Б1д 20.05.2015 ш9 20з (про орга'|зац!!о вико1!ан|{'1 з.|ход1в

розд1лу |'[э 7 (заходи цодо соц|&'!ь1!ого захисту г|аселе}|ня
}арк|всько! област! на 2011-2015 роки) комплексцо1
11рощами соц!альпого захист населе!'!{я 1арк!всько! област1
ва 2011-2015 ооки>

05.07.2015 1/правл1ння прац| та
соц|а".тьного з&\исту
населе1!!]я

райдерхад'т !::|сФац|]

_}[исянський 6.(.

19. Б|д 07'06.2011 ш9 306 (про робоц райдер:кадпл|п1отрац|й
цодо стаб;л!]ац!| та розвитц галуз! тваринништва в
с;льськогосподаоськ].'х п!дтшисмс гвах | господарствах'

01.07.2015 управл1вня
щропромислового розвитку
оайлео:калм1п|стоац|1

Бел|менко €_6_

,,о в1д 27 -|2.2о12 ш! 757 (про утвореп1'| обласпо! м|хсв1домчо!

робочо| Фупи з пит{|пь рац1опаль|1ого та ефективного
використа1{н' земедь,. зат[об!га'{|1я- пору1пеня'|м земельпого
зако1,одавства та роз'ясп1ов!1ль1{о1 роооти щодо земельяо1

о1.07.2015
01.08.2015
01.09.2015

){'правл!ння
,гропромислового розвитку
райдер'(адм!я|страц|]

Бел]менко €.€

21. ви 05.05.2008 }'|о 262 <||ро запРоваджен!!я кар.|пти!{вого
ре)киму)

25.08.2015 управл1пня
щропромисдового розвитку
оайлепя<алм!в|стоатт1|

Бел1менко €.€.



?9

-:! |ы, дю'-:оо, ш, ',д|я]|ьг1ос1'1 приио!\{них

2--
:(про забезпечення якос'г1 у1во!е1|!тя']

с|птей т'а ди'гяних буди]1к]в с1меишого

з
б5!7]Б

4

тс|ц'ксв -\' ц'рав&* дшей

райдср'(адм1111страц11

05.07.2015 (|лужба у справах л!тей

райдер;калм !н|страш||

-'_. '"..<^ ., ^-^---- '!|т.;;

ссрокурова г.о'

тип
в;'] :ы]:.:о:б л" д ''!!ро ;а:вер-тження ;охо'п!в

проф!лактики право1тору1лень' .рец{дивно'| 
зло'тинвост|

злочин]в'вчинеттихнепов11ол!тт1ш1и) .-

',

та

с€]рокурова 1-.о'

ссрокурова г.о.
24. Б|д 14.12.2015 ,|\|о 722 <11ро забезпечевня уп1ов 1дод0

,''!''*," прав д|тсй у !{е'(ах реап!зац!т п'пану заход!в з

"'*'"*'," 
в област] зат&'1ьводерхавнот про|ра!1и

(1!ац|онапь]'ий т'тлан д|й шо,1о реа:;'}8ц!т ко1{ве1{ц]] оо}1 про

прщ4дци}{и)
ыд зою;_:шч ,]\г:: 422 !\э11ро орган|заш!то та проведе|1ня в

област! дитячо_юцацько! в;йськово-спортив11о'| патр!о!ично1

1!и укра1н0ького козат{тва <(ок!:т> (<<,4журц) 

-

сектор у справах !|олод1 та
спорту райдерягалм|н|сщап1!

25.09.2015 Ряб!н|на 1.м.

Ряг,!,й1а 
'.\4_

25.

05.07.2015 сектор ! справах мо]1од! та
спор|\ пай.]сР)к!ц |\| ;! !|с !гац||26.

дитячо_ю!1ацького спорту. п!дтримки ф1зку:тьтурш

27.

29.

Б1д оц.1:.:от+ .}[э 634 <[1ро затвердже11ня 11лану

ко\'|п]|ектува[тня курс|в та хтавпа'тьно-консультац|йного

лчькгт Ёавча:ьно-т!е!о_1ичн('!о шенр1 шив!льното зах':с:т

'" '.,!'"., 
';ки::т-1!яль;пост! хагк|всько1 о6 пас'т! с':1ханами ;

фу|1кц|01ального г]авт'а11!1я у сфер! пив!льного ]ахисту ва

2015 о!к))

в {аок1вськ|й област!>

ш.о+йт: ,\э 164 <[|ро п!дсуптки роботи

05.07.2015

03.07.2015
10.09.2015
09.10.2015

.]1учттиков м.с.

[ектор пив!:тьного захисту

райлержадпт|н!с граш||

ссктор цив1.пьного захисту

райдер_,тсалп:!в|отраш11

[[тчников \:[.(].

зверне|{яя\1и 06.07.2015 3агальппт! ]параг)' гер!|а|1в1дд|л

ид ац11

|

тц: ъ.св:оБ_Б ю ,лр' з".,чцження орган|зац|йних !

п|ак!и'!!|их ;ахо.:!в ш:о_то ;а::о6!:ап:ня виникнснн:о л1с'вих

,ожох у похежо'ебсзпечний пср1од 20Б



:10

1 2 з 4
3(.). ви 20.02.2008 }[е 77 <|!ро оргая1зац|то виконавня указу

|[резидевта укра1!ти в1д о7.о2.2о08 }{9 109/2008 (про
першонергов! з!!ходи 1додо забезпечення реал!зац{т та
гаранцван ня конс': итуш!йного права на звернення ло орган|в
державво| влади та оргап|в м]сцевого самовряд'ува1,|1я)

05.07.2015 зага.'1ьний в!дд|л апарату
райдерхадм|ц;сФац||

[ермая Б.Ф.

з1. в!д 19.09.2014 '}{9 504 (про орга|'!зад!ю контролю за

фйсвенттям оргаяами м|сцевого самоврядува!{!!я област!
делегов!1цих дов!1ова)кень оргая!в виконавчо' влади'

05.07.2015 оргал!зац1йний в;дд|л
аттарац рйдер>кадм!в1страц|!

1|1рифапова Ё'||.

з2 ви 18.09.2015 ],{9 362 (про з.!ходи щодо м!я!м|зац11

мо'{.!1ивост! вияик|{е11ня копфл|кц |нтерес}в оо!б,

),повцова'кених |]а виков!|пня функц;й держави, та
воегултовавня ковтБл!кту ;нтеоео|в у оаз| його вицикпеп|1я)

о5.07.2о\5 в!дд|д кадрово! роботи
ш:арату рйдерхадм!н!отрац1!

прядка т.Ф.

зз. в!д 12.11.2009 ],[э 656 <<||ро зм!цнеппя матер|ально-техя1чпо]
бази гтавчштьних заклфв облаот| в1дттов|дтто до п1тткц 6
указу президе!]та укра]яи в|д 2о березяя 2008 року
]тгэ 24412008 *|1ро лолагков! з,!ходи щодо п!двицення п<ост!
осв!ти в укоа]ъ]>

15.07.2015 Б!дд|д осв|ти

рафер>кадм|в!сщаш|!

ляхович-звсрева е.о.

4.5. дооучепь головп та заступник!в головп облдертсадм1п1страц11

1. ,{орузевня голови в|д 01.04.2014 ш9 01-16/2111 за
п1дср<ками обласпо] селекторно] наради в|д 21 травня
2014 року щодо виплати зароб|тно! плати та пецс|й.
Ё4даняя |вформац!! у визпавен! терм|пи до облас|{о]
лео)кавво! адм[п1стоап!]

щом1ся!ц 9правл|ттпя праш! та
соц1альпого з&{!сту
населеявя
рйдержадлт|н!сщац|]

]1исянський Ф.€.

2. дорученця голови в!д 08.10.201з ]{ъ 01-16/8240 за
пис}ъ'ками 4електорпот 1{арадц в!д 30 серпня 201з року з
питапня про хй проведентц техв[впо! !нвентаризац!{
з,|хисних споруд цивйьвого захисц (т]ив!льяо] оборони)'
надан|]я 1вформац!1 у виз1{ачец1 терм!пи до обласно!
леожавпо] алм|п|стоап11

01.07.2014 €екгор т{ив!.тьвого захиоц
рйдер)кад!.{1н1страц1]

йедивцев Б.8'



з1

:т Б|дд!л охорони здоров я

рай'тсрятадпт!в|стратт!|

1 срез н.м.

про форт:) ва::ня ре.\:1р\ \вори\.
: [;.' '''*[" 

!::форт:а:т1! |о,'б.1ас:то-г !ер)ь;авн''[ а !м1!!!с ! га|!!] )

визшанон! тсрпт|ни

дФгк"ття .о_то"и ви 06.07.2006 ш!01-24/]280 штодо надання

псрел!ку вакаптних посад.
!т;л.''',.' ;,4''р"'ц1| до обласно-г державно] адм!гт|страц|1 у

||1опт!сяця

до 05 висла
в!дд|л кадрово'| роботи ..
апарат} райдерхад['|| н1страц1]

прядка т.Ф.

визначен|'[ерм1!1]'

виконапня м|сцевих бюджст!в>

в!.|2?.0з_20!5 л":;т :пр. ви!(0!|ан!!я 6!о.])ке!} гай{|н}' (а

м|п!страц|!
Ф1т;авсове ушравл1нвя

райлсржадт:1п|страц1!

Бурейко т.м.

Бурсйко т.м.

20!5 р|к шозо 1{ап('внсн!|я 6:од;кег!в району' еконо\|но!0 !

раш!о:;апьно:о викогис!а}!ня бк: тже:них к!}|!|||в \ пр{'шес'

2014 р!к та завдашня на 2015 р!к)

ви тч.оэ':о;+ !\г: 233 <|1ро утворон!1я

координац]й11о'[ рапи |з забезпепет1ня стаб1''1ьно]
районнот

ц|вово]

05.07.2015

Ф;вш1сове управл!11ня

райдерхад:т ! н |страц]]

Б|дд!:т економ|тнот о розвитку
торг!в.т|

Б|дд1.п економ|'тного розвиткт
тс:рг!в:т!

Альотдина [.0.

А:1ьо]1!ипа с.с.

А;тьошина (.[.
'!дго.ов*, 

!1роект1в рету]1яторних акт!в райопно'| держав11от

4ць:1:т|страц!| на 2015 р1к>

вцд лт т.фи ш, тр ((тф ста{1 ц!ново! ситуац1| тта

продово;тьчо!'у ринку райо[|у 'т'а тептп|в рос1у обороту

|бяо] гоог!в'т|)
ви оз:у.:от: м 506 (про )'тас1ь у |!родоволь'|их ярмарках

м. 1аркова та паселеншх пу1тктах ч}|'у!ъського району)

05.07.2015

1 5.07.2015

Б|дд!:т екояопп|тного розвитку
торг!в:т!!ор! !в-!

рйдерхад!|]н;сщац|]
05.07.2015
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2 з 4 5

1. Бтд 27.1\.2019 }г9 772 (про ста1{ соц|альцого захисц
!ттвач1д|в в частид1 створенвя умов д-|я безпере1пкодного
достутц ос!б з о6ме'(епими ф|зи.+тими мо'с!1цвостями до
об'скт|в ооц!аль1!о! 1цфраотруктри | трапспорних засо61в в
чугу!ъському оайонь)

10.07.2015 управл!|{ня прац' та
соц!,|львого захиоту
населевв]|

райдер'(адм!}'|страц|]

лисяпський о.с.

8. Б1д 31.01.2011 ш9 37 (про створеввя районцо1 ком|с1т з

легал[зац1'1 робояих м!сць та подолаяяя т|пьово1 зайвятооть)
о5.о7.2о\5 управл1няя прац! та

соц|ального з!!хи!ц
1{аоеле11ня

оайлеожа.п'г|п1отоад!|

,]исяцський о.с.

9. Б|д 31'08.2012 }.|о 746 к||ро ста1| розвитку твариввицтва у
сиьсько|осподарських пйприсмствах району'

27.08.2015 }правл1нпя
агропромислового
розвитку
оайпеожалм1п|сттад!!

Бел!менко ё.€.

10- ви 21.11.2008 }'|э 1240 <||ро зат1ровад'(ецяя каранти!1|1ого

режи|'{у па територ!! чуц!ъоького рйоцу)
20.09.2015 управл!я|1я

агропромислового
розв,|тку
оаилеож,ц1м1и1ст!ац11

Бел!меяко €.€.

1!. в\А 26.11.2о14 )т[э 763 <11ро створеняя робово| щупи щодо
проведеяня перев|рки розрахунк!в господарств чуфъського
рйоцу за оре|{дован| земль)

10.07.2015 9правл|нпя
аФопромислового
розвитку
ойдеохадм|в|страц{|

Бел!метдко €.€.

12. Б1д 26.05.2015 л9 228 (про х1д викопа|тпя р!шлення колег!|

рйовно! державио! адм!н[отрац|! вй 28.08.2012 (про стап

ро]витц тваринництва у с|льськогосподарськлх
пйп!иомствах та господарств?!х населеп|1я райо|{у)

25.о9.2о15 управл[1{|]я
агропромисдового
розв!'тку
оайпеоткалм|н!стоап1]

Бел|менко €.€.

1з. Б\д 25.09.20|4 }{о 484 <|1ро ст,[п спр!в з оргап|зад1'[ .
п!двицення р!вня профес1йнот компетен1ност! державних
слу)кбовц;в в оайонн1й державн|й адм!н|страц|]

|4.о9.2015 Б!дд!л кадрово1 роботп
апарату рйлержалм1в!сщаш|!

прядка т.Ф.

14. Б1д 24.\|.2006 ш9 793 (про затверджен|]я заход|в щодо

розвитку ф;зичнот кульц?и та спорц на сел! в чуфъському
рйон1>

15-о7.2о15 секгор у справах молод| та
спорц райлерхадтл|н!сщаш|'!

Ряб1н!на !.й.



зз

1

п'
сектор у справах &1олод| 1'а

Б]д 11'05.2010 1\го 426 <||ро

в|дпочинку д|тей у 2010-2015

цо]\'||сяц' Ряб!г:|т:а

]о ]5' ис.!а сп|'р!} пай.1.ржа.!\!;н!с!гоц|т

!б. гв'-1 0'.0+'20-!5 п !51 пРо .а!вср.!)(сння п !ан)'

ор!а!!|'1.1!(;йни\ ! ':рак:и':них {а\о.'1!в ш\) !о '1а!!об|!а!|ня

".''',""'*, 
,,''д'^' ! .!ю'1ьми на во_!н,:х о6'т к:ах район) на

07.09.2015 с]ек.оргш"!льногоза.*исту )1ун;тиков\'1'('

гаи ]ер)ка.!\! ;н!с !р]ц!|

17.

18

2{)!) о!к)Бъ,!.:@''',"
!{аб!нету [4!ш|стр!в укра1яи в|д 19.08.2002 '|{с 1200 <11ро

,^'""рлй"'," 11орялку забсзпеяен11я т1аселенгля ] особового

с.,аду 
"евос,|зова'их форм1'вань засобами р&'1|ап!йяого та

05 07.2015 к.'с*, ор ,пйй"йго ',,''+,;с ц ,111нни:сов \4'('

рай]ер'кадм 1н !страц1!

ш: 1ьюо:от: ш, 303 <!1ро орг'ав!зац|то когттрол1о за

зд!йспенняпт органаппи пл!сшевого оап|оврядуван'{я району
,1с !е!овани\ л{'в!|ола)кень {)р!ан!в виконавчот вла!и '

20.о7 -2015 орган!]ац|йний в!дц]л
апарат! рай]ержадм{л;с1ра)1!'1 1

орган!зац;йний в|дд]л

а1!агат) рэй]ер'(а!1[! !н !с ]р]ц!1

,--- 1
]ор11дичпий.сектор а]арату

райдср)кадм!!пстрацц

1

|штрифанова н.!1. 
1

]1!трифанова 11'п. 
]

"Фй-б. .

володько !-в.

!(ср!впики с.;'руктурних
п!дрозд1л|в

. райдсРдщц;н !с 1'ра11!т

протягом
кварт&пу

05!720Б

19.

21.

!.

20.

Б|д 07.05'2015 }{э'196 <!1ро утворсння Ро0очо| 1рупи з

п1дтрип:ки та впровадження з&ход!в з добров|ль::ото

об'(днФ1яя тер1'{тор!апьн и х гроп]ад)

в]1 04.05.2012 }.|о 355 <11ро затвердже]1г1я заход|в цодо
виконання нац;ональ!1от програ!'и правово[ осв!ти

населен|1я. затверд'(ено] указом през!тдсн6тьа укра!ни в!д
!19 10 2001 м оо2 2(!0! '' пго на!!!она,ьн) пго! ра\!\ правов0]

в!,1 1вю5-2об ш, 209 <про орган1заш]йву роботу з

п|дготовкп господарського ко\1п:ексу та об'скт!в соц|альпо]

сфери до сталого п!уякп!о:лування в ос!пньо-зитк:вий пер!од

2015-д1(Ф!цц>>
4.7. д!щу1!ц,-!!]9цц цззч

]!г,'!око)ьн! !.'р\че!!!|я 1а п|тстчками'1\с!р!чеи ]о!'\в]{

р,'й:ср'ка_;.:!н|с:ра:т1| { ак!иво\! :сри:ор!апьних !ро\|1_1 !а

-""...',п:отт т] угтйського пайонунасе_!с!1!|я\| ч!! \тв(ько!'' р]лон\



з4

1 з 4
2. .(орувевня голови ви 01.08.2006 х9 |1'72-о4 цодо надат]1|я

!нформаш1! з виплати зароб|тнот гтлати
щом1сяця

до 28 числа
1/правл|вня праш1 та
ооц|а.'1ьпого захисту
паселе1||']! та

}ттравл|!{ня агропромислового

розвитку
оайдеожадм!н1отрац|]

}]иояяськ:ий 6.€.
Бел|мевко с.с.

4.8. |в[пих документь
1. лист облаонот держав|]о! адм1н!страш|! в1д 29.05.2015 }{о01-

5з18з90 про вико1|.!ц!|я г1рограми профйактики
правопору|!1ень

10.07.2015 сек|ор оборонно!;
моб|л!зац!й|'о], режим1{о-
сещетнот роботи та взаемод|]
з правоохоро!{нимп оргавами
апаоату ойдеохалм!в!стоап!]

!егтярьов Б.,('

2. лист област!от дер)кав1!о] адм|ц!сФац|] в|д 30.10.2014
ш901-5з/7504 щодо роботи отосовпо геро'|зац|! ос!б, яЁ
в|ддали 

'Фт|я 
за незале'Ф|сть укрыг|и

цом1сяця
до 05 числа

секгор оборонно!,
моб|л!зац!йяо!, режимяо-
секрет|!о! Робот!' та взаемод!]
з правоохороппими орга!1ами
апаоату оайдеох<адм!т!|отоац!]

деггярьов в.д.

з. лист обласно1 дерхав|1о1 адм|н!отрац!] в!д 18.02.2015 ш901-

5з/| !88 щодо роботи спосгеретсно1 ком|с||
о5.о7 '20|5 сектор обороппо!;

мо6!л[зац!йпо!, режимтто-
оекреп|о1 роботи та вза€мод!]
з правоохоро11ц[]ми орган{|ми
апаоату оайдео)кадм1н|страц1!

!егтярьов Б''(.

4. лист чуц1всько] м!жрайонно1 прок}ратши вй 13'01.2015
]ф 04_32_56 вих-15 про викон.|нпя бюдхету

щом1сяця
до 5 числа

Фп,а|{сове управл!ппя
пайпеоха-!м|н!стоап|]

Бшейко т.м.

5. )1ист 9уц!врько1 м|храйоннот прок)татури в|д 17.01'2015
]\гэ04_32-58 вих-15 щодо тендерпих процедур

05.07.2015 в1дд|л економ|ч!ого розвптку
торг[вл!
пайдеохалм!т{|стоап!!

А.пъо1дина с.с

6. лиот облас1|от дер)кавво! ад}'|н!оФац|] в|д 15.08.2012
]']! 01-66/6394 про вадавня ;цформац!! у сфер! свропейсько!
|нтеград|]

|5.о'7.2о|5 в1дд1л економ1чяого розвитц
1 торг!вл1
оайдео'@дм|п|страц!т

Альотпина €'€.



з5

7.

10.

,[ис: обла]но1 .кгжав*;т а:т:!н|сграц|'! в: . 20'07 20]2 10.07.2015

ш9 01-122/5657 щодб виконання лорувсншя {{аб!нету

\4!н|стр|в !кра1ни с'!осовно вико11анг{я програми розвитку
мапот о п!дприсптнит1тва

цоп{|сяця
до 5 числа

л*; ч}"}",'"*-т пт|жрайонно1 прокуратури в|д 11'01'2014

ф 05-27-1зз вих-14 щодо надавня !нформатт!'[ про факти

]1ис[ обласнот державно',
,|тгч 01-60,,4;|64 пло;до пацан::я

ейлеоства) !]а

адтт!т1!страц]т в!д 09.07'2010
|нвестиш|йних пропозиц!й

ви1]оони]1тва

Б!дд].тт еконоп:1чнот'о розвитку Альо1]]и]]а

1 торг1ыт|

Б1дд|л еконотт!нного розвитку
1';орг!в.;т|

рйдерясадтт!н!страц||

управ:|;!тня
агропромис-11ового розви1ку

управл!ння
агропромис-'1ового розвитку

ц1]

){'правл1нвя
атропромис]1овото розвитку

!правл!гтня
атропро1!{ис.]1ового розви'гку

!прав;т!пня
агропро\411слового розвитку

А;;ьоптина 0'('

Бе::!мевко €.0.

Бсл1мепко €.(.

Бел;менко с.(].

Бе:т]птенко 0.€.

Бе;т1мепко €.('

герез 11.м. ]

й.' .ь"!'1'"""-ы'1!}крайо!1но! прокуратур1т в1д ] 7'01'20 1 5

м .04-з2-186 вих_15 цюдо в1д|]кодування втрат

с|льськогосподарськото та л1сот'оспо

05.07.2015

1,1. . |'с: -б.'асн"''' _]ерж;в:по| *пм!::!сраш!! в!1 0б'05'20!5 ш 0!- 1 0.07.2015

']!ис': областто| держав!|о1
:{о 01 -65/77,12 гпо.:о рсл!т|йно!

адпт]ц!страц1'] в|д 01.10'2012
ситуац1'| в харк|вськ|й облас'!|

Б!дп!л охоропи здоров'я

рай.цержадпт|:т]страц!1

Б|дл1л культ1'ри 1 туризп:у

райдер'(адм 1|1]страц|т

10.09.2015

.'1ист обласно1
ш! 01-6215299

державпо] адут!тт!отрац||

щодо }'гворен1|я робочих

в1д

1руп
08.07.201з
з пит:п!ь

10.07.2015 1{у тептова 1.!]'

Бйд|-'т еко,отт!,'''ого розвитку Альотпипа [.(.
1 торг1вл1

|!]1страц11

10.07.2015

05.07.2015

м05-27-157 вих-13 щоло прийвятих розпорядхень 1з

]2. гп.' '1}['''ъ.*ы м!жршйонно| !!рок}га|}ри в|д 0]'0!'20!2
,м'05-27-!4 вих-12 !!ро на_]ання 1нфор::зш|1 |ш!\_]о

ваност! за ооенду земельних та май1|ов1'!х па1в

лй;тпй;ы;йрайо1!по'; щок} ра1) ри в!.] 1 7.01'20] 5 1 05'07'20 ! 5

л!04-з2-192 вих-15 цодо договор1в оре1{ди зе!1л1

16

о!]тим!зац1! !{ ] за]пад|в культур1{



з6

1 2 з 4
17. лист обласцот дер)к.внот адм!11|отрац|] 'ъ з1.1020Р

.}тгр 01-61/8675 про зм!ви у техц!.тному став! клубних заклад!в
щом1с'1|я

до 05 числа
Б!дд|л цлътури ! туризму
пайпел)кяпм;н;.тпя1т;|

куле1пова т-в.

18. лист област]о1 дер)кавно] адм|п!срац!| ']д озю42ою
ш9 0]-641260! про надаяня !нформац!] цодо р;шеньпрцй|,ятих оргалами м!сцевого са|моврядуван1'| цро
з€|лучеппя затиовцик!в буд1вництва до пйово| щаст! урозвитц !пженерно_транспортпо| та соц!ально?
1гтфрастр}ктури наоелених тцвкт|в

\0.01.2о15 €ектор м|стобудуванвя !
арх|тектури

райдержадм!|т1страц|1

старусьов п.л.

19. )1иот обласно! дерхавно] адм1я1страц11' вй 7бю22ш3 шФь
65/1188 щодо описк|в члеп!в с|мей загиблих
в!йськовослуясбовц! в. як! потребу:оть пол!лптен ня жи глових

]щ9ц

о5.о'7.2о15

о5.07.2о\5

€ектор м|стобудгваввя 1

арх1тект1ри

рйдержа'цл!в!сщац1!

€тарусьов |!)1.

2о- ,т|истобласво!державно|адм1н!страц1!Бц_)з.1020й!хгФ1--
65/7327 щодо к|лькост| 1пвал|д|в, }Б!, та учас1|цк!в в!йви

€ектор м!стобудгвштпя !
арх|тектури
райдержад!6в1страц|]

старусьов п.л.

21. ]!ист оолаоно1 дерхавно] адм!н|страц|т в!д 10.02.2015 }.|э01_
68/948 щодо викон!|ня' заход!в за л|дсртками селекторно.1
царади

05.07.2015 €ектор цив|льпого захисц
райдержад!'.||п|страц|]

)1у'птиков й.€.

22. }[ист облаоно] дер)кавно! адм|н1сщацп -[ оэ.т]_юп
ш9 01_50/8427 щодо ц4дацц-'| |нформац|! про зд|йснеяття
заход!в 1з отвореппя 6езбар'сриого середовища
:кгттгсдйльносг1 ца м!оцях

о5.о7.2о\5 !правл|пня прац! та
соц|альттого захпоц
[таселеивя
пяйпр6*яп}';Ё;._.'']т

лис'нський о.с.

2з- .'1ист обдаспот дер)кав1|о] ад"!'1сщ'ц1т ,|д 03'б620вм 01_5874145 щодо безбар'ерпого достугц для ос!б з
|нвал|дп|сттодо прим|щепь устапов соц!ально|сфсри

о5.07.2015 ){'правл|пшя прат{1 та
соц|а.'!ьного з&1(цсту
паселенвя
рйдержадтл|н1стоаш1|

.11исявсьто-тй 0.€.

']1ист ооласпо1 дерхавно| ад\'1ц!сщац|] в|д 27.01.2015 ш901-
61/513 щодо викона|1ня заход|в з п!двищепття зароб|тно|
плати

10.07.2015 }правл!впя прат|! та
соц|а.ттьпого захисц
1{аселенця

райдержад\.!|н!страц1т

лися[|ський о.с.



з1

1

25.

26.

27.

)

й; ъй*',.:кр^- 'д";,ьщ'ц;''' 
.и о:юо:от+

ш9 01-58/з810 тт1одо ти1!1часовог'о розселе1]ня та впр|тпе:тня

питань соц!атьпогс: забезпечення

,]|исп обла.но] ',"р*'^".,1 *,'1н!.'цш;1 ь;.1 оф"0п
ш9 01-50/1619 цо'1о т]&цан}1я ;нформац1т про ос|б. зв!:1ьнен}!х

з м]опь позбав-'1епня во.п!" як! зверну:тись по допомогу

лг,'!я'о;. !''ра*!-;'':ш 
'рал| 

:а '!исяь(ь'(ий !)'(

квар'1 а!} с0ц!}пьчо|о .;1\ис !)

насе]1е! ня

рай]ержа_1\! !я ;с !раш!|

цоч!сяця 
-т,ца'л;"й 

г:р.,т' в . |и(я!|ський ( )'("
(о 10 числа соц|апьн,)!о .а\исг)

пай]ержа.]м!н!сграц!! 

-

щом]сяця
до 5 числа

[оридичний сектор апара!'у
райдерхадм]тт|отрф]т

(купчепко !.10.

05.07.2015 |оридичн|1й сек'1 ор апарату

райдер>тсаптт|н!страш!1

3агаттьпий в!ц1!л апарату

райлер;калм!н !страт1!!

(куш+енко 1'10.

]'срман в.о.

лист облас1]от дерхавно] адм|п|страц|1 в1д 24'0о'10[]у

]$ 01-75/3677 щодо надапня |нфорпташ|! 11ро оформ]1еяпя

ф!зивпипли та к)ридич11ими особамп у судовому порядку

йрава в-пасвоот! на сап1очинно збудован1 об'екти за мехами

населсних пункг1в

з].

29.

10.

з!.

-

)1ист 9угу'|всько1 пт1жрайонно| прокуратури в!д ]0' 12'201 1

м 05-27-25о2 вих-1 ! :т:о.1о на_1аг:ня пере.:!к1 ро'!поря.])кс}!ь !

питапь зе\'лекористування вида1{их ({уту|вськото

)а]{держад1\| ! н

тй;;бййт д"р',,*'.1 адм1н|сграц|| в]д 15.06'20]5 '(ц01-
80/4з74 про пада!1ня зв|'1у по робот! з] звер|]е!{яя\1и тро!1адян

{а ! п!вр!ч,!я 2(,!5 рок}
Б;т|\ьоько1' йясрайоннот прокуратури в!д 1 2'06'201 4

м0,1-32-з21- вих-]4 щодо надан1{я ' |нформаш|! про стап

виконанпя а!|тикор!1тц1йногозаконо
л"['б',",'] й*аввот ад\1!н;страц|'] в!д 29'05'20]5 ф01-

5з/з979 про викован11я прогр!ш{и запоб|!'а!{ня !а про!ид!1

кор1пш!!

,[йс: 
_'б.:з.]::о]' 

пержавно]' .)1\||н!с!г.1ц!т в;-1 !8'!2'20!1
ш9 01-6,1/1046] про викона}1ня дорувенпя (аб|нст1' \4!н|стр]в

!кра!ни в]д 16.01.2012 }г! ]4892/85/1-10 '11ро зе"1ен!

наса-1ження

01.07.2015

!.,),!,/./0!

3ага.ттьвий в!дд|л апарац
рйдср;каць: !г:|страц1|

|'ер\!ая в.о.

1цоп{1сяця

до 5 числа
Б|дд!л кадрово'] р<тботи
апарогу рай!ер;ка!лт1н|с граш!!

1ванова 10'Б

!
10.07.2015

б5!9.:0Б

в!дд|л кадровот робо1и
а]1арату райдерх&цп:|п!страц!!

!!д.:1л жит,;:ово-
коп]) н[1 ь!|ото господарства

| т:1б}.1|вництва

рзйшчтс:шм!н !с:раш|{

----:!]олодько {.Б.
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1 2 3 4

з4. )1ист обласно] державпот алм|н|страц|1 в!д 26.05.2010
],[р 0 1 -5713 1 78 щодо проведевяя безсщоково| воеукра]ясько!
комлан;т |з забезпечення нисгоги ! порялк1 в населених
п1,'нктах

05.07.2015 в!дд|л 
'{итлово-комув:шьцого господарства

та буд1внит1тва
пайпепя<апм!н|стоап!]

Болодько !.Б.

35. лист обласнот державт]от адм!п|сщаш!| в|д |2.01.20|9
лъ 16/01_54 про обсяги коц]т|в передбачепих м|сцевими
б:оджетами на ф1нансуваяня кап!тального речонц
)китлового фопду м1сцевих рад | житлово-буд|вельпих
кооператив!в ца 2009 р|к. про стан фйат:суваняя та
виконання кап1тальпого оемонту '

05.07.2015 Б!дд|л лсттлово-
комув!ць1]ого господарства
та буд|внит]тва

райдержадм!п|страц!|

вододько 1.в.

з6. .[ист обласво1 державпот адм!в|сФац!! в!д |о.о2.2о1'5

.}'{р 01-16/903 з питаппя розр&чувк!в за жкг
цом!сяця

до 10 числа
8|дд!л житлово-
кому|{:|льпого господарства
та буд!внит]тва
ойдеох&дм!|'|страц!]

8олодько |.Б.

з7. )1ист обласво| дерхавво] 4дм!п[страц|! в1д 12.12.2015 ]'{о01-

16/8496 щодо створепв'| та роз1!]ирет'ня 1сщточих об'екг!в
природтто-запов!дпого фонду

о5.07.2о\5 Б|дд!л хитлово-
кому|{аль!{ого господарства
та буд1вцицтва
оайлео>калм|п|стоац!]

володько 1.в'

з8. лист о6ласно] дерхавпо| алм|в|страц!! в1д 08'06.2015 ]ф01-
64/4!98 про проведення цлга6|в з Ф3[!

о4 'о7 .2о15 Б!ддй житлово-
комун?шьпого гооподаротва
та буд!впицтва
пайпеоя<алм!в|стоап1!

володько |.в.

з9. лиот чугу'1всько! м!'Файонно! прок}?ат}ри в|д 17.01'2015
]ч{р04-32-183 вих_15 щодо еколог|!{пих профам

05.07.2015 Б|дд1л хитлово-
комуя:|льпого господарства
та буд!вництва
оайлеохса.ш'д|я1стрдд|]

володько 1.в'

40. !пот ф1паясового управл!нпя рйдер)кадм|п1отРа1{|т
в1д 30.05.2008 ]ф 1з8/0з-10 про над.|н[{я |нформац!! щодо

фактиввих виплат по зароб1тв|й т[пат| за попередв|й м!ояць
'г.поавл|нням. в1лл1лам оайдеожадм|н|страц|]

щом1сяця
до 02 .д-лсла

в!ддй ф|па|тсово-
господарського забезпечев!'!
аларац райдержадм!п|отрац|!

жуга м.в.



|

41.

39

й*' 'о.."*1 ,."р*^'.т ацпт|тт!страгт!| в]д 0!'02'2011

,м, 01-28 7|2 щ' '_1о '!а !а!!||я в!.!''\!ос!еи !,ро \!!сце
протяго[!
кварта]!у

42.

..|9.

|теребувая||я го:1ови райдерхад\{|н!страш|| яа нас1уп1{у добу

ний ти)1{день

.!]ист обласно| державг!о1

м 01-77/505,} цодо плану
а.]м!н]страц]! в|1 !,_'.!,/.2[]]2,

заход|в райдерхадм|н1сщац11 на

!'аст!пт'ий тихдеяь

протягом
кварт€шу

!1о\11сяця

до 05 числа

що1\,!|сяця

до 05 чис-1а

13.09.2015

[11трпфанова

11{щифанова г1'||.

.]1окйчук д'о.
46. л'.'_ы.'*"ы'';т";жав1|от а тм!:;!страш1| в!.п

м01-86/9з19 щодо о11рилюд1]е!1пя |нфорь1а11|]

.]1ист облас!о'' державнот
ш" 01-78/1672 щодо ]]аца!1ня

адм1в|с'фа11]1
|тлформатт|! про

в1д 17.03.2014
к!;тьк1сть ос!б.

сектор забезпечення !ос'|упу
до публ!чг{о] !пфор|{ац|т

1н]стоапп
(ектор забезпенення'{ос'тупу
до публ|чпо] |:тфоРмац!]

райдср)кац}1|в|страц11

в!дд|л кадРовот Роботи 
' .

апарату райдержад!||н1страц11

21 .1 1.2012
на сайт|

аид
.'|окайч) к д.(|.

пря)к:!

прядка

орган!зац1йний в!]д].'1

апар]т) гайдержад\т[н!с : раш1|

лй ;бййгъй; ' 
йя!стра!1!'{ в|д 17 'о'7 '201'.2лй "б*"""1 дф**по1 адм!11!страц!| в!д 17'07'2012 протяго![

л. (,]_77 552] !цо_]о надан!|я ;в|':!в про вик''нання п:ан:в кв]р!а'1}

основ11]{х заход|в за м'тну-1ий тижде11ь
05.07.2015 шгрифа1ова н.п.Фргая|заш!йпий дд1л

'\лн1
ли.' Б;'асн.,_''.ержа"пы;а-]^|!!|!с!ра]]!тв!'п]1'0]'20]]
м 01'72/2299 цодо пада1{ня оновленого паст1орту раио оъйй;;,]'ш1й' -|:!.! ш !рифан('ва !!'п'

аг1арату райдеря(адм!п]страц] 1
що[псяця

до 05 чис]1а
15. 

_ 
.1;;' ъ61а.'н6[ _терй-н-1' а ш::н!стрдц![ в!! 07'0о'2006- м 0!-7з д]]8 шо.до нз_1алня \|а!ер'ал;в про 'т!я':ьн!с'ть

м!сг1евих орган!в вико11авчо'[ в]]щц

:зюо:о:: | Б!дд{л к;1трово! роботи
аларату райдср;кацпт!н!стратт|'{

;Б_ъб"й;а-;Ф'' м|н!страш!| в!д 22'01'2001-

ш9 04-08/19-1цодо'працев.]1а11]туван!1я випускник!в Акадеп:!!

ого харк|вського еко1]о1ч|чното уп;
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51. !1ист [оловпого управл|вт]я дерхавт]о'1 служби в!д 06.04.2012
ш9 ! |6до19 ! 0- 12 !цодо працевл€|!!'тування. зв1ль}1ення чи

переведеп1'! на |1|]де м|сце роботи випускник|в, як|
навч!!лися за державним з!1мовленням за спец!!шьнос1ями
гяпп! :яяяк а 11ептттяпне уппавл!ння>>

щом|сяця
до 15 числа

в!дд|л кадрово! роботи
ат1арату рйдерхадм|н|оФац1]

прядка т.Ф.

5' лист чуц!всько! м[}9айон!]о! прокшатури в1д 15.01.2015
},|р 04_32-151 вих-15 про наданпя коп|й розпоряджевь

цом!сяця загальвий в1дд!л апарац
оайлео)калм1п|стоац|]

гермав в'о.

5. опгапьац|йпд робота. участь у розробц| гд розробкд про| 'рам, 34дщщ-рещ9рдщщцц рац!т

1. 11роведеппя а11ал|зу цодо заб9зпечевост! видатк!в ва
зароб!т1ту плату та енергоцос1т бтодхетних установ
ч!гу1ъського оайону та 6|олжет|в с|д та сепиш

протягом
кварталу

Ф1пштсове упразл!ння
райдер'(цм!!'!страц1|

Б}рейко т.м.

2. |1!дготовка матер!шт|в для рзгляАу ва пле|{ар!!их засца!{пях
чуц1всько! рйоняот ради стосовцо пита!пь бтодкец

протягом
кварталу

Ф!вансове управл|:твя
райдерх4дм!н[сФац!]

Бшейко т.м.

3. Фргая!зашй роботи щодо оздоровлецяя д|тей в при|пк|льпих
тя6^Бя! ^?п^пбяц'х мяйпаячиках та т1,'оисти!тних поход![х

липень-
сеопепь

в!дд|л осв]ти
оайлео:калм|н]страц!]

.1ихович-зв€р€ва с.о.

4. Фргав!зашй роботи щодо п|дготовки заклад|в осв!ти
чугутвського оайону до роботи в новому н!вчальному роц!

липень-
сеопепь

в1дд|л осв!ти
ойдер)кадм|ыстрац!т

.'1яхович-зверева с.о.

[ерез Ё.й.
5. зд|йспен1{я проф1лакти.тних заход|в щодо попереджент'|

отруень Фибами' ягод:|ми, декоратив[|ими та дпкоросц!|ими
оооли|'ами

протягом
кварта.1!у

Б!дц|л охорони здорв'я
рйдер>кадпа|н1ощал!!

6. Розробка та впесе|!1'1 на розгляд районяот ради програми
по':виткт л|кувальяих зато'тад!в рйотту ва 2015-2020 роки

]1ипе|]ь Б1дд|л охорояи здоров'я
ращержадм!1{|страц|1

[ерез Ё.й.

7. Розробка проекгу комплексцото плаву орган!зац1йних |

практичттих 3?!ход|в щодо орга! |зац|] бе3печпо! експдуатац1!
систем хиттезабезпечец!!я 1{аселе11вя та об'ект!в
;пАпя.м!кппи в ос{яньо_зимовий пео1ол 2015-2016 оок1в

векресе1{ь €ектор шив!льпого захисту

райдерхалм|п|страш1!

лу.п|иков м.с.

8. Фргав|заш|я н!!повпев|'я па оф!ц!йцому веб-сайт|

райдер;кадтл1н!сщаш|! док}\'Ф]т|в в|дповйпо до 3акону
укры1{и (про досцп до тцбл1яно} !нформац1]), створепих

п!ппо':п| пами пайлео>калпд!н!страц!!

протягом
квартащ

€екгор забезпевенття дост1'пу
до публ|впо! !нформал!|

рйлерхаш'л1п|страш|1

локйчук д.о'



,+|

|
9.

10.

11.

!
Анал!з особистих прийо:т1в' у тс':хт\'' числ| ви|зпих. :о-цовопо

гай]ег'ы:| |}4!!!;с!ра!!!|. '1.1с . \ ! !н и к!!\! и '\\ !ови !а !'сг|вниы0\!

"""^".- ^';""в*я:ьт! п]стпэтт!|

07.07.2015 3агапьпий в!дд!.т а:тарату

райдср'кадм!|1;страц!'|

герман в.0.

А',,"** н]|
провсдення роз'яснюв&тьно] роботи щодо порядку

пер!оди'!гтого уточне!1ня 11ерсональпих'паних Ресстру

виборц!ь

протягоп'!
квартапу

Б|дд!л ведення Аерхавного
рессщу виборц|вапарату
оайдерхадм!н!страц]'|

горлач\'ва о'А.щом1ояця сектор ко1'трол1о аг!арату

райдержацм!г1|страц|т
проведенгтя'гематичт1их перев!рок апарато:"1 рционпо1

дерхавво', адм;н!стра!{{т ходу викона{11{я структур1{ип'и

п]дрозд!лам]! районяо] дерхавнот а1м1Ё1сщац11)

викоякоп1ами с|]1ьських та селитцних рад закон!в укра]г1и'

акт|в'т'а дорувевь президента !кра1ни | (аб[нету \'1|н1стр!в

} кр]тни. ро']погя_]жснь га .]орРень |о !!в о6 |асно[ га

районно[ державн!{х алпт|н|стрццф-- -"-'р .*'р''* '''р''у 
горлачова о'А'

райдержадлт]н !стратд!]
Ан*(|з статистичпих показгтик|в руху контроль11их

до(у\{снт!в з оргав|в влади вишого р|вня' розпоряд'(ень'
доруче}1ь голов]1 райдержадм!в]страц!] та !т:птих конщольних
':окт мен : |в

12.

Б!д:!-: т:асовпх колтун!тсац!й

апарату райдерхад['|!н1сщац||
и$- !нф--орттап;'' за основними кри1ер!ями' як! !ротягом

чугутвсько1му район!.
й-й| 'р,". 

оуоп!:тьно_пол!титших процсс|в та |1астротв

касе'1е11ня чугутвського район
14. гощ-о* * *.""рдхен11я районних ллан|в заход|в тцодо

в!дзпаче]]яя -державних свят. пап{'я1'11их' дат та визначн!'|х

|1од]й, координац!я роботи тцодо ]х в]{(о11ання^ зо|р

ьшення. |11дготовка зв!'!1в

||ротягом
квартапу

верссе!11,

протято!1
кварт€!|у

0тчсна:пко \,1.А.

0тченагшко \:[.А.Б]дд!:т ттасових комув|кац]й
апарату райдср)|(ац!1!!!;страц1т

Арх!впий в!дд!л

райдержадпт|н1страц!|

Арх|вний в!дд!:т

райдержадпт1п]страц]т_

(ав]нова Ф.0.
15. :пр";,*ь*-" на п0с!!йне,оер!:анптя _].)к)\|сн|!в

ком|тст) Базал]'|вськот с!льсько'| Ради пародлих
вико11авчо| о
депутат1в та

Базат![всько'1 с|:ьсько| за 1988 - 2007 роки

ф'*;-цй6 '"-,ци!|на 
допоп1ога в;дпов|дапьви! за арх!в

[оридични\ ос!б, !цо перебув|шоть у зон! ко1плектува|!||я

сав]нова о.0.
16.

1в11ог9 в]дд1лу
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\'7. мов!торипг падап1{я послуг зв'язку наоеленн1о чуц!ъського

оайону
протягом
кварта1у

в;дд!л ;цфрасФукт}р|!
оайлео)ка-ц.6п|стоац|1

Фпицевко }Ф.Б.

18. Фргап!заш!я роботи та ковтроль за п!двищевпям квал!ф!каш|1

державних службовц|в райдер'{адм|1!|страц||, ос|б'
зарахован|'х до кадрового резерву |{а посади деря(авпих
службовц|в, в )(арк!вському рег|ональному |встит}т1 нАду
п.и поезилентов; укоа1ни

зг1дцо з
планом-
фаф|ком

3!лл!л калрово| ро6оти
апарац рйдер>кадтл1п|страц1]

пр'дка т.Ф.

19. 1(омплеконе вивчепт|я стил|о та метод!в роботи, |тада|{|1я

пр!|ктичнот та методично| допомоги управл!нн-п'т та в!дд!лам

райдер>кадм|п|сщац|{:
служби у справах д!'!ей:
в!дд!л! економ!.тяого розвитку ! торг!вл|;
ф!вацоовому управл[птпо

22'07.2о|5
2',7.08.2о]'5
24.о9.2о15

Фргав!заш|йний в!дд1л

ат!арац
рйдерхадм1н1отрац!|

1!{рифапова Ё.||'

2о. 3д|йсценття заход!в з оргад!зац|1 тшефства вад в|дпов]дяими
в!йоьковими частинами 3бройних €ил !кр#нш

протягом
кващалу

секгор о6оро1{|{от,
моб|л!зац|йпо!, рокимно-
секрет|]о! роботи та вза€мод|]
з пр€воохоропт]* ми органами
аттаоату оайлео'@лм!п!стоап!т

,{егтярьов Б.,{.

21. !(овгроль за зд|йсцевнвд заход|в з проведен1,я частковот
моб|л|зац!1 в район!

протягом
квартац

секгор оборон1'о],
моб!л|зац!йпо|, р>кимпо-
оекрегпо{ рботи та взасмол!!
з пр{воохоро|{вими органами
ат!аоату ойдеохадм1в|страц!]

,{егтрьов Б.,{.

22. забезпече|{ня заход|в з охорони фомадського порядку та

Фомадськот - безпеки при проведеп|{1 в рйоп| масових
заход|в 1 свят

протягом
квартащ

ёекгор обороппо!,
моб1л|зац!йно|, режимяо-
секретно{ роботи та взасмол!!
з пр!воохоро1{вими органами
алаоату оайдеохадм!1|!отрац1]

дегтярьов в.д.

2з. |!роведенпя роботи з виявле|{ня м!1лозабезпечепих громадян
.&1я |'адФ!вя ръних вид!в допомоги

протягом
кварталу

!правл|няя прац! та
соц!?|ль1|ого захисту
в,юелев|{'!
оайлеп)капм!в'стоап1|

.[исянський 6.€.



4з

Розробка проек':у 11ро: рапти со:]1апьно]'о захис1у насе']!ен!тя

район) !!.1 20]о г;к

-1 4
]]исянський Ф.(.

]|йсявський 0.(.

)1окайнук !.Ф.

1

)1 протяго]\!
квартаг|у

управ]11ння прац1 1'а

соц|&1ьпого захисту
1|аселен|1я
пя й 

'теп':калтт]н 
1стоап]'!

25. Фргая|зац|я оздоров-'тен|]я .ромадя1т" як! пос'|'ра)кд1!11!

в]1ас-ц!док чорноби:тьськот катастрофи

ц,;.''ъатй обов'язковот ресстрац]] в систсп;! обл!ку

докумепт1в райдер;калтт!н!страц!т. що м]стять публ;чну

11ротягом
квартапу

про1ягом
кварта11у

у11рав]!н!!я прац1'га
соц!альпого захиоту
}!аселев1|я

райдержацпт] н|страц!|
сектор за6езпечення доступу
до г:убл!нтто'{ !яфорйатт!1
пайпеожалм!н!стоац||

26.

| ведення дер)1{авного
:у виборц!в апарату

рхалм!н1страш!|

Ачкасова [!.п.
27. проведепня пер|одичг|ого уточнеттня |1ероон;!1ьпих да]{их

Ре€стру виборц;в

про1'яго!1
кварт:ц1у

в][ц."
ресст1
райде

протяго\1
квар'гапу

орлан 
'зац|йвий' 

зага,1ь||]!й

в!дд|ли апарату

райдерхадп:!н!строц!{

0рган!]ац|йнии в1.]ц!л атарат)'

райдержадтт!тт|страц]]
оргая!зац|йвий в!цд|т

0рга!1|за11;йний в]'1д|:1

апарату райдер)кадм|н1с1рщ!1

штри{ралова н.п.
1-ерма11в.о.

111трифа;ова Ё'[1.

28. фга'|зац1йве забезпечепгтя в!деоселектор;в, як! проводить

облдержа,1пл!ш1ощаш!я

оновлення. !ани\ пдспор !)'!) ! \твсько! о район}

[[|дготовка п]1а!1|в заход!в. цо проводяться
пай :|епясалп!11]1стоац1с1о яаст!11ного тих1{я

29. 05.07.2015

протягом
квар]9{у
п поьт]ся г1я

до 20 числд

штрифанова }!'11
з0'

з1.

,

! 1 ;дго! овка ка1евларних план!в заход!в рйдер'(адм!н|с1ра1{!1
ня [|аст\/пнии м1сяшь

[1[трифанова н.11.

-йй'Б?'''.ф*'у пла!!у роботи райдержадм ! | 1;стра11! | !та
!\ кварпа: '0!5 рог]

верссе!]ь орган|зац|й['ий в|дд!л
аттарату райдеркадм !н!с гратт!1

[штри()а!ова } !.|1.

протягом
кварта11у

Фрган!зац!йний в|дд!::

апарац
райдер}(ад!1]н]страц|].

[11трифанова Ё.|1'
зз. ! |;дго'1овка птагер|ап!в д]1я розгляду 1]а ссс!ях ![!гу'всько!

райопно1 ради (зг!д|]о '] плацо!' роботи чуг}1всько! районнот
райдерх(ад!п1{]страц11
в!:пов!дтл! струк'турн!
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1 7 3 4 5

з4. Фргал|заш|йпе забезпечецвя робоч!х по|ъдо( голови

ра;4цер)кадм|н;сФац|! до населевих путткт!в 9угу!воького
протягом
кварт!|лу

Фргдт|зац|йвий' загальций
в|дд|'лп.л апарату
ойдер'(адм!|{!страц|]

штрифавова н.п.
[ермшт Ё.Ф.

з5_ наданпя методич|{о! та практич1'о] допомоги клубвим
прат{!вникам у Аобор| рперцару, запису фонощам, розробп!
.ттёя^6|]ъ ппяя;п

протягом
кварталу

Б!дцй культури | цризму
рйдержалм!в|сщаш1|

|{улетпова 1.Б'

з6. 3абезпечентля прийому громадян в"пепамш робово'{ групи з

питань 1|ад{|пця бсзоплатно! гтервип|1о1 правово! допомоги
пяй прп*я пм]я] стпап! сто

протягом
квартащ

юриди.птий сектор апарац
райдержадм|ц|отрац1!

скупчепко 1.ю.

37. Ёадацня методичво! | практияно! доцомоги
сйьоькогосподарським п|дт[риемствам чуц!ъського райо1ту

цодо загот!вл! корм|в А,тя худоби, рац|опа"чь|{ого
використ?|ння корм!в та пасовиш при нарощенн! продукц!|
тваоиннит|тва поотягом збир:|ння вро)к,!1о 2015 року

протягом
кварта.'ту

упр8л|ппя
агропромислового розвитку
райдерхадм!п|страц|!

Бел|менко €.€:

з6. Апал|з стаяу пйготовки господарств чуц1вського рйо1{у
до збирав!!я врохаю р.!н1!!х зернових кулъцр у 2015 роФ

липець )['правл|яяя ащопромислового

ро:витку
оаидеохадм1т!!страцп

Бел|мепко €.€.

з9. вивчен1]я питапвя 1цодо забезпечФ1[|я п!!ливом
с!льськогоопода|юьких п|дпри€мств тта пер|од збираппя
в!о)к:||о

протягом
квау!ащ

9щавл|япя
агропромислового розвитку
рйдер)кадм|и|страц|1

Бел|менко с.с.

40_ йов|торинг в!конанпя .{[1 <[!пром|сто> проектних роб|т з

розробле!||{я схеми плат!увац|{я територ!| 9уц!воького
рйопу

протягом
квартащ

€ектор м|сто6удраявя |

арх|текцри
рйдер:каш'д|п1отрад|!

старусьов п.л.

6. Роботд шодо забезпечеппя громддськпх ви :|оспп' формува]ппя !пформац1йпого просгору :} пяиоц!

1. Ёацапвя до-[Р|{ (слобо)ка1]ка) та редакц!] !нформац|йво!
газети (в|сник чуц]вцщ1!и) матер!ал|в про д!яльп|сть
стоукт!тц1|х пй!озд|л!в райдер:кадм|тт1страц|]

протягом
квартащ

сщ)хт'!н1 пфозд;л!|
райержадм!н|страц|1

кер|впики сщ}кцрних
п!дрозд[л!в
оайдерхаш.11п1страц11

2. 3абезпеяеппя |пформув?!пця |рома.д{ськост| щодо актуа'1ьяих
пптяяг тя пеАппм т гапз] охопони зпооов'я

протягом
кваотату

Б1дд|л охороттц здоров'я
оайлео)калм!ц|стоап1|

герез н.м'

з. Бисв1тлетптя у засобах масово! ||1фор{ац1! досягяевь
||€вч!|льних заклад|в чуц1вського рмо!|у щодо оргщ!зац!]
навчання | виховання учц!в

протягом
кварталу

Б|дд1д осв|ти

райдерхал'-т1тт|страш!|

ляхович-звсрева с.о.



45

1 2 3 1 5

4 11о:пирет]ня !нфорптагт|'[ серед насе!е]тня та | ро!1адськос'1'1

ч)!\|всько1о райо!!} шо_,' ро1ви!к} !.1 с!в0гсн!!я с!}|с;'ни\

форьт виховання д|тей

протятопт
кварт&;1у

('лужб;т 
1_ справах д!тей

райлер;ка.тт:!н1страш!!.
чугутвський районний центр
соц!альних с:1ужб для с]м'1'
д;тей та молод|

(]!!ок\ ро]11! ] ().

}';:!];:]ша ! 1}.

5. 1нформуваттня пасе:тенвя :

про запоб|гавяя за ибел! лтодей на водних об'сктах району у
купапьний пер!од;
птопо отптень |оибами та !икооос:1им1! росди|!ами

пр()тягом
кварта-'1у

сектор цив!'1ьно'о ]ахисту
райдержадпт!н|страц|!

]1учяиков й.(.

(,. Бисв!тлення в засобах ;тасово! |ттфортташ!|:

питань щодо роботи осББ;
!нфоР1|а!(!йни\ ма:ер|ал!в !цо_]о впрова_1ження {а\о]!в
енер| о 16егеження !!а л!.!пои{ \|с | ва\. 0р! ан! !ац|ях !а

уотаяовах чугутвоького району;
ли!ань розви|к) !ралспор !но!о обсл} !{\в) вання гайон}:
питань щодо покра!!1ання сан;тарного ставу 1{аселених

пуякт!в району;
'.^п,ьц^] п'' ';'иии

протяго!1
кварта.'1у

в!дд]ли )китдово-
ко1{уна1ь!]ого господаротва
та буА!впиштва,
|нфраструктури
райдержаппт|н|стратт1|

Ёолодько 1.Б.

опи1ценко к)'в.

7. оновлення матер|ал|в оф]тд1йного веб-сайту

рат!дерхадм1н|страц]]

г|ротягом
квар'1апу

в!дд!л !'асових комун!кац|й
ашарату райдержадп1!}]!страц! |

отченап1ко м.^'

8. проведсння ,{н!в зусгр1вей в трудових колективах та з

ак!иьоч насс !е!!и\ п}нк!|в ч)г}'[всьхо!о рай')н\

16.07.2015
20.08.2015
1 7.09.2015

Б|дд!-п лтасових комун!каш!й
апарату райдержадм|}1!страц1|

Фтчешатпко й.А.

9. узаг&пь11ення та ат1ап|з.1нфор}|ац!1 про'упасть об'слвань
громФцн у с!сп1]!ьно-по]1|тичпих акц]ях

протягом
квартацу

Б!;ц{л ттасових коп'тун!кац!й
ат1арац райдерхадм11||страт1|т

()'|че!{ап]ко ]\'[:А.

10. 0рган!зац!я 1]рео-конферепц!й на акту&_тьн! для !1угутвського

район! теми за участкэ кер!вниц]'ва райдерхацтт|н|стр;тц|'!

!1ротяго[|
квагта1)

] 
Б!л:!.т п:асових кош'}:':,,'й'_
алара !\ раи]ер_/!(а'1 ||

отчена!пко м.А.

11 11роведея1тя робочих зустр1чей з кер!впика\'и гроп1&цсь|(их

оргаш1заш!й

протяго\1
квартацу

Б!дд1'п птасових коттутт1кац!й

аттарату райдер>кадхт]тт!стратт!|

|)'1'ченат]]ко м.А
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2 3 4
1

протягом
кварт{[лу

управл1ят1я прац1 та
соц|а,.ьпого захисту
населе11!{,|

оайдержадм1в|страц!т

л1!сяпський о'с.
12. проведФ,ця роботи з поп1ире1!вя з1{а|1ь д'б1 наседе1{ня про

,р*' 'р'",л"' на сош!альний захист ! механ|зм його

реал|заш|1

серпе1!ь оргап!зац!йнийв!дд1л. 
.-.

апарац райдер)кадм1н1страц11

1!1рифаттова Ё.|!.
1з. Бисв|тдепця зведеяо! |пформац]] про виковац|{я плаяу

роботи райдер'(адм|п|страш!! за |! квартал 2015 роц яа

'6;цм''ому 
веб-сайт! рмдер'(адм|я!сщаш!! та в засоб'|х

--^^^_^т :--А^^'.о,-;т

липець Ф1пансове управл|вня
райержадм|я|сщац!!

Бурейко т.м.
14. п!д--,ка та оприлюд{епня через засобв масово1

!вформаш|! матер|ал|в про п|дсумки викова.тлня бтодхегу

' ". тт у!япяп ,п15 пб*!
протягом
кварталу

Б|ддй ку.тътури 1 цризму
райдерхадм|в|сщаш||

к!ле1цова т.в.
15.

!6.

Бисв!тлеттвя в засобах масово! |яформац1| |,{формац!' щодо
проводец!|я у чуц!ъському райоп[ кульцрво_масових
захол|в
проведеп1{я телефовяого зв'язч| з яаселен1'д\'1 (пряма

л!нй" кер!вництвоч рай дер)кадм !н !сФац!!
цом1сяця загальвий в;дди апаРац

рйдерясадм|я!страш|!

гермап в.о'

протягом
кварт!|лу

€ектор забезпеяепт:я досцпу
до публ!вво! !нформаш|1
оайлеожадм|н!стоац|1

)1окйтук !.Ф.\7. 1вформувавття цаселенця про права фомадян, передбачен1

закопом укра!ъи (про лоступ ло публ!вяо{ |пформаш|!>

7. нар.дц, здсцдпццд9цщ
оргап1зацйвий, зага.'|ь1|ий

в|ддйи апарату
рйдерхадпц1ц|страц1!

111рифанова |.|!.
Ф.*ьатй проведент'! зас|даць колег11

райдер)кадм|н|страц1т

28.07.2о\5
25.08.2015
22.09.2о15

оргап1зац|йний, загальний
в|дд|пи апарац
райерхадм|п1страц|]

111трифанова Ё.[1.
2. Ёарала голови рйдер:кадм!п!сщал!! з пер1пим заоцпвиком,

заступ!{иком голови, кер!в1|иком апарат
оайдержадм1я!страц1т 

-

1цопопед1лка

Ф|1|авсове управл1!]|{я
оайлеожадм|я!страц|1

Бурейко 1'\4.
з. оперативна нарада з ф1вансово-б|оджетяих пита|ць цопонед1лка
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ЁараАа з кер!вяика['и )|(итлово-коп!уналь11их |!1дприсмств

!угу|вського райо||у. з пита11ь виробничо_спсоноп:!чного

с1ану 1! п|дпр]'1смств' як]сного надання пос;!уг яасе''1снню та

свосчаснот вигш|ати зароб1т11о1 плати пра|1!в|{икам житлово-

ис\1ств

!цо|1онсд1]!ка 0]]д|:т житлово-
ко!{у1!апьного господарства
':а бул1внишгва

райлсрясалпт!тт1страш!!

Фргап!заш|йпий в!шт|л

а1арату

Фрган|заш|йний в1дд|л

а|1арату

во:одько

111трифанова Р.{1.

]штрифанова ] |.п.

111трифанова Ё.[1.

:

ком!,/нат] ь1{их

''!'пр'сттв,цьки* 
отукт}р цодо ан&'1]зу соц!ат1ь|то..

еконо\1]чнот си1уац]1. заход!в. цо в)киваю1ься д-'1я 11

пол1п|]тення

6. опера'гцвна робоча нарада го:1ови

адпт!н!страс|| з заступн]'кап'| и толови!

кср!вникам]! структур!тих п1дрозд1.]пв

на як]й в11р|пт!к)тьоя :тоточн| питання

район{'о] дерхавпот
кер1внико!{ апарату'

райлср:кадм !н!сщаш||.

9. нБй'", ,р.1;""'-ь р"й"''от державнот а;тпт!ц!отрац!] та

й'тп'р",' *р^д^ ,'олови райдержадм1н|страц!т за участк]
кер1вник1в п;д1!рис!с!в. оргап|заш!й, уотанов"

кадрового резерву

1' з-й
попед|]]ок
цоп:!сяшя

1-й чствер
п]ом!сяця

2.й чегвср
пк;пт|сят{я

|7.о7.2о|5
21.08.2015
18.09.2015

Альош'ина с.с.

орга1]!зац|йний в!дд!л 
-

апарату райдерж&1м|г!1страц11

разом з |тттпими

структурни\'|и п|дро]д;;там!{

10. (епт|нар-кара:а з с|льоькипти, селищ|1ип{и головами !а

секретаря}!и п]1!сцсвих рад
1н1ст

3|;ц|л економ!нвого розвитку
| торл|вл|

коорди||ац]йно] гру1|и '] !|ита!1ь зах!1оту 11рав3ас|даи;тя
спо)1(ивач!в

Фрган!зац!йттий в!дд1л

апарагу райлерхадм!я!страп!'!
разом з ;ншими 

.
стуктур11ими !11дрозд1лами

2-й понед!:1ок

'цом|сяця

герп{ан в'о.4_й.тетвер загальнийв|дд]лапаратуой'йй;р"й"'"";" .'ня пос'г]йво д]точот ком|с1|

!гт|стоац1| з пи'таяь розтляду звер!1ет;ь !роп4адян
|-ерман в'о'
гор;та.1ова о.А.['р'д' .''1,' райдерхалм!{|страц]] з питапь 1-й в!второк загф1ьпий в|дд!-1та сек1'ор

апарату
звср!1е1{ь громадяв та в{{конавсько| дис!]и|]л|}|и шопт1сяця ког|гролк]

йыдй'" рай',,''{ ком]с]] з пита]1ь ]абезпечення

св(')счасност! сп-1ати податк|в. внесепня 1тттгтих обов'язкових

платеж;в !а сфективного викорис!ання б!од491чщ ц9щ]]д

]н1с

04.08.2015
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!

'ас|д.1яня 
районнот ком|с|],з пита'ь *онфй'ва з!й!й!нй

операц|й з метатобрухтом

з 4 5серцень б1дд!л економ1чного розвитку
1 торг1вл1

раЁцеря(адм;ц|страц1]

Альо1дица с'с.

14.
18.08.2015 |'1дд|л еко|1ом1т{ного розвитку

| торг!вл1
байпеп*япйг]^-.-:т

Альощипа с.с.

15. 9ч!!Ащл' у0ч0ч9| |рупи з пита1{ь упорялкувавпя обл!куюр!цичних ос|б та орга1{!зац|т !пвентаризац!т л.р**"!.|м!1ица

17.о1'2о15
19.08.2015
11.09.2015

!]1дд|л екояом!ч|{ого розвитку
] торпвл1
байпР'хАп';-;.*"-;:;

Альоцгица €.€.

\6.

?

'протягом
кварталу

б!дд1л екопом'!т1!ого розвитку
| торпвл1
раиерж4дйн|страц1т

Альощица с.с.

17.
::^:.:;:]..^":Р""н.[ц!ино! ра]|и з пи!.|яь лет!н!зац!1сконом!ки ч}ту|всько! о району при райдержад.!;н!стац|т

#
протягом
кварталу

б!дд!л екопом!чцого розвцтку
1 торг1вл1

Альотдица €.€.

18.

?

0з'07.2015 б1дд!л еко1|ом1чпого розвитку
1 торпвл1
рйдерхадпт1н1страц!|

Альо1дина с.с.

\9. "_'!АФ1!!4 Р.!|!пл01 (('м1с|1 з пптаяь тех!'огепно_еколог!чцот
безпеки | палзвичайя'у .йп,ат[;;' 2|.о9.2о|5 се1с!ор ццв|ль|'ого захисц

райдерхадм!н1страц|т
)1у.птиков й.€.

20. 1-
]]_-*:.,- -*.*- !1вентари]а1|йцо]' ком'с!| ] орган|зац|!
заход|в. пов я]ацих '} проведенням техн].л:о| |*"-,'ар*,й1т
:3::11. _*"ру: цив;льнот оборони {шив|льного захисц.1

;Р;:учщ

'\4.09.2о15
сектор цив]льцого за\исц
райдержадм|п!страц|т

)1уттиков й.€.

21. з оргапами управл1ння цив1льного
:1:"^} |.уч:.1 1т*кл'.1|1 

(.4( !{3 з| темою "д!| 'р;;1;у;::::::'::. чугу_ьсько' районнот ланкл тп адё цз
^арк!всько_! -о0ласг! ) раз; виникнення нс, пов.я3аяот ]вик' дом нхР))

25.09.20| 5 сектор цив1'1ьного з:!хисту
рйдержадм|п1страц!|

)1утпиков й.€'
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22. о;йй;;-'р"щ'"'*' ритор!апьних с!!ец;ш1|зоваг]их 25.07.2015 [ектор т1ив!:тьного захисту

райлср;каппт|н!страш!!

)1унпиков [4.(

лисяноький о.(].

служб !3 рйону з ::итань т1ив|льного з&\исгу за тс]!!о1о:

<1ренування си:1 територ]апьнот спец]а'1]зовапо]

протипо;кеж'о] служ6и цпв1:1ьного захисту рмону .п()до
л!кв]дац1| л1соБих ттожех у хвойв|'1х насадхеннях''

26.
васелен11я

2'7. ъсйа[в" рлйцо; 'сонфл!ктно| 
ко:т!с1'| з пит'|11ь призг{ачення

дср)кавно'] соц!&пьно1 допомоги м'гтозабезпеч€11им с]\' я!1!

'!^''" ,'ч"'-''''' тт!льг 'та субсид|й для в!д1т]|(одування

в]]траг ва опла1у хитлово-коп{уна]1ьвих послуг" 11рид0ання

"*р'',"'''' 
газу,'гвсрдого та р!дкого л|пного побу'гового

)1утников \4.(

11исянський Ф.0'!прант!:лпя
ооц|,шь!!ото
насе:!ен11я

!правл|ння
соц]&пьяого
пасслення

прац!'1'а
за\исту

д ац11

кожна середа
пт|сяця

л!!ся|]ський ().с.

лися}1ський
28.

п!!1лва
зас;да!1ня рйо!|нот р&'1и з

!1атср|а.'1ьнот допо|1оги
1|аселеяня

вир|гпення пи'1'ань над[11пя

ма.'1озабезпечснцм всрс'гва1!{

22.о7.2о15
26.08.2015
2з.09.2015

!1ра!{! та

захисту

(ектор :{ив1льного захисту

райлсржалпп!тт|страш!|

з0.07.2015

' 
]_тк;ан;;-'; аб". на*"алня { ор! анам и ) прав''1!ння | а си !ачи

-' 
1 цив!ль::о;,' {!!\ис|} район||о| .:анки !]! (!( цз ']а !е\]ок|:

Б''р,,,;" 1,р*'!"''' !а си-| ч)!)1всь!'о|- райо!!нот !а

\|;ськот ланок !п сд( ц] харк]всько1 оо!ас'! } Раз!

вивик1{ення нс техногсн!1ого 1'а пр11р9дц9]!]4Рщщр}
сБ;Б}.''!ра*.' 1'*й [срокт рова !'Ф'

райдержадшт !н1страц1!2,1' зао|да1]яя ком]с!1 11итань захио'1у й* дт'','",' | 21'07.201'5

райдержадпг|н!страц|'{
27.о8.2о15
25.09.2015

!праыт!нпя праш| та
соц!&_ть1|ого захис'!у
населе1{ня

06.08.2015

!правл!ння праш! та
соц;апьного захисту
населоння

райдержадм!н|с[рац]т
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29. зас;даявя рйовно] ком;с1т з лега.'1|зац!! робочих м;сць та
подола|,ня т!пьово1 зайнятоот;

2',7 '07.2о|5
21.08.2015
24.о9.2о15

управл|пвя прац| та
соц|альг1ого захисту
|{аселення
ойдеохадм|п1страц!!

.11исянський Ф'€.

з0^ 3ао!данття рйонно! ради з питавь пога!1|ен1'! за6орговаяост|
1з зароб!тцо'' пдати (гро1пового забезпечеп1|я), пеяо;й,

отипенд|й та |н1!!их ооц|Фтьпих виплат

щом!сяця управд!впя прац1 та
соц1алъ|{ого захисц
яаселеппя
оайлеожадм!н1страц|!

&сяпський Ф.€'

з1. 5ас|данпя робочо! фупи д'тя визцаче1|!{я ос[б' як| потребутоть

в|дпочи1п9 у сапатор|'о-курорт1!!тх з,!кладах |арк1всько|
област!, з ![исла зв1'тьнених у зат|ас (демоб|1!зованих)
.!й..-п.лгптт6пптт!в ск; 6пяпи участь в А1Ф

щом1сяц{ управл!н|]я прац| та
соц!альвого захисц
}!аселев!'я
оайлеожалтт!я|страц]1

_1[исявсьтотй Ф'€.

1, зас'даяня рйо|{но1 ком1с!{ з розгляду пит!|1!ь |]ад:|ппя

фо1!ово| допомоги посг?Фкд1шим ч!1 внутр![цньо

перем|щеяим оообам

цом1сяця ущавл||1|{я прац! та
соц|альяого захиоту
п{юелен!{я
оайлеожадм|н1страц|]

]1исянський Ф.€.

зз. ъ"и^.''" ком!с!] райерхадм11{!страц1т ъ
за:альнообов'язкового деРж,вного соц!атьного сФ?цув,[н}1я

у зв_яз|$ з тимчасово!о втато|о пр?ц1ездатност| та

витратами. з}т!овленими похов€|няям

щом1сяця 8!дд|д ведсняя'{ер:кавпого
ре€стру виборц1в апарац
райдерхалм1в|сщаш!1

Ачкасова н.п.

з4. ъ";д** експерт!{о! ком1с!! арх1впого в!дд!лу

райдер>калм|п|сщаш|!

щом1сяця Арх!вяий в!ддй
рйдерх4дм!в!сщац!1

€ав1нова Ф.Ф.

35. сем|вар д'!я в!дповйш:ьяих за арх|в та д1ловодство у
струк'!}Рних п!дрозд|лах райлер:калм!н!сщаш!| з питання
....--с япу{пяо{ сппяви тя п|повопства

серпець Арх!впий в!лд!л

райлержадм!п1сщац!!

€ав|нова Ф.Ф.

36. сем;нар для в|дпов|дальяих за арх|в та д|ловодство в

уст!|вов![х та орган!зац|ях, .що перебува!оть. у зон!

комплекцва111|я арх!ввого в1дд1лу райдержадм1я1страц!1, з

п'!тань веленвя аох|вно] справи та д|ловодства

вересснь Арх1впцй в!дд;л

райдерхадм1п|сщаш|!

€ав!нова !.Ф.
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Робоча т]арада з сс](ретаря!1и с!'1ьських' сслищних рад та

в;дпов|д&пь11и!\{и за арх!в ! д;ловодство у виконкоп[ах

(ектор оборонно!'.
птоб|л|зат!йтто']. ре>кимно_
сскретно] роботи та взасмод;т

з правоохоро1]1{иь1ц оРганап1и

бйф! ",р** '''''я| '^ 1 
Ряб!н;па 1'м'

споот1;' райдержадп'!н]страц11
що!{!сяцяйд"''" кйд'""цй""1 ради з питат{ь оргап|зац!| л!тнього

в{дгтояинку та озлоровле}11тя д1тей ! учн!всько'| мо]1од|
сектор у справа\ мо:од1 та

всресснь спор!у рай_1сРжа-л\!]н !с !гац!!

чугу]воький райояний це11гр

соц!апьних с;тух6 для с!м''].

д!тей 'га мо]1од|

йййй дщ'д''.о органу по робот| 3 с|м'яп1и' як!

опинил1{ся у ск]!&цних житгсвих обставинах

Б!л,т|л птасових коптув!кац|й

райдсржадм;|{|отрац|т

3ас!дання спос'герслс1!о1 ком|с!т

Арх!вний в;,цд|1

райдерхадм;н!страц||

сектор оборо},но]'
моб!,1|за1{!й!1о;, режимно_
секретно! роботи та взасмод1!'

з правоохоровяими органами

Б!дд!л птасових ком}я|кац|й
апарату
райдсржа'1м!ц;страц||

серпснь в!д||.'1'!св[ти
дер'(&'1ь11

(ав!нова 0'().]|ипснь

вересень !сттярьов 3'!{.

дегтярьов в'д.

Ряб!н|на 1.\4.

Ряб1тт|на 1.3.

,10

41

з9-

йба"' 
' 

д'р"*т'р,', кз (дитячо-1онацька спортивна

,пкола ']у.у!в!ько] рйопяо| рали }арк|всько'| област!>' }([|

р'й'',,й ш",.р ф1зитного здоров'я насе'-те1]ня (спорт для

вс|х)

4з.

44.

зас!дан*" Рац' з пи1ань взасмод!т райдер)кадм]н!с1'рац1т та

орга]';в п1!стрвого самоврядува'тня

зас!.1а!|ня ! ро\|а_!ськ0'[ р.1 !и при рай 1ер'ка-1\!!н!с!ра!!!! 25.09.2015

о1чена|!ко м'А.

()тченатлко й.А'

.11яхович-звсрсва с.о'
(ъ{"''""" *"*!"р"'ц!я педагог1'тних праш!вник!в району

н.р, 
'1 

, мре*'ора':и ;ок:а_;!в осв1;и райо:п1 всреоснь ] 3!л:|,т осв1гп - ..-

рай. |ержа !ч!н!с !рэ!п1

ляхович-зверсва с.0'
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41. ЁараАа |з заоцпниками директор!в з навча.'тьно-виховпо]

ооботи
вересе|{ь Б|дд1л осв|ти

пайпеп)калм|я|стоа!!1
]ьхович_зв€рева е.о.

48. засйанця Ради в!дл!.тц кульцри | цтиз.'ту
ойдео1кадм!1{|страц|т

щом1сяця Б|дд!л ц'тьцри 1 цризму
оайдеохадм!н|отрац1!

кулешова т.в'

49. Ёарада з б[бл|отетвими прац!впиками райову щом1сяця в|дд|д культ}?и | цризму
оайлеоя<а_ш'д !:т!страц!]

|{улептова 1.Б.

50. €ем1яар-нарада з кдубнпми праш!ввиками райопу цом1сяця в|дд1л ку'ьтури 1 цризму
оайпео>калм!н|стоап|]

кулетпова т.в.

51. 15.09.2015 юридтч!п{й сектор апарату

райдер;кад'.т!н1сщац!|

6купченко 1.1Ф.

52. 3асйатлття ком|с!] з перегля,0, розпоряд'(евь голови

райлсрясадм|н1страц!! р|тпевь колег|{ райдерясалм!н!сщаш||
та |н1пих док}ъ'е|'т|в

24.о7.2о15 !0ридивний сектор апарату

райдер;кадта!н!сщаш!!

€купчевко 1'1Ф.

5з. 3ас|дання ком!с1! з пйрахунц ста'{у дер'{ав!{о] сдркби
прац!впикам Рйдерхадм|н!сщаш|!

о6.08.2015
14.08.2015
24 -09.2о15

в|ддй кадрово! роботи
апарату рйлерхалмй!отраш|!

11рядка 1.Ф.

54. зас!дап1!я Ради по робот| з кад)!|ми при
оайлео;кадм!тт|страц|!

11.09.2015 Б|дд!л кадрово| ро6оти
апаоату ойдержадм!тт]страц|!

прядка т.Ф.

55. засйа],яя ком!с|т з пита|{ь пагород'{еппя чуц]вськот
оайдеожадм!н!стоац!т та чугу]всько! районнот ради

протягом
кварталу

оргал!зац|йний в1дд!л
апаоат! байлео'{адм|т|!ст!ац|!

штрифаттова н.п.

56. засиання райовпо! координац|йно] рали з еколог!вних
пробдем

01.07.2015 Б|дд!л житлово-
комун:шь1]ого гооподарства
та буд!вни1{тва
оайдерясадм1н|стоад!!

Болодько !.Б.

51. засиш|ня арх|текцряо-м|стобуд|в|!о1 Ради при сектор|
м!стобуд1ванпя ! арх|текцри райдер;кад!.1|н|сФац|!

протягом
кварталу

€ектор м[стобудувавня 1

арх!тектури
оайлео>калм|н1стоап!!

€тарусьов |!..1!

58. зас|даввя робочо| фупи з оператив|{ого розгляду введевяя

'(птла 
в еко|1цатац|1о в чугу!ъському райот!|

протягом
кварт!|лу

€ектор м!стобудувапвя 1

арх1тектури
оайдео)кадм!в|страц||

старусьов п.л.
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зас1;1ан1.!я райо!тно];
!цфек|(!т с1[
коор.]инац|йн! ра]а ]

до11о!1оги паселе11п|о ч
]|итань охоро}1и здоров'я та мс'1ичпо!

р.1_!и !!ро!и_1;_1 |);ерк\ль''.) |а в|.'|_ Б!дд]л охорони здоров'я [ерез !['\,1.

60.

62.

6:1.

зас;дання район1!о'' ком1с|| з контролто за розрахунками за

спо:кит| евергонос!|

й|да".тя кординац!й}|ого 1птабу з птттань прийоп{у'
'гимчасового розпт!гпепня д|тей та с!мей з д]тьми' як!

пере]'хдхак)ть з ')1угаг1ськот та до!ецъко] о6пастей

8. участь вц| та п оведеллн! птасовпх заход|в

дня родит1и
]1и|1ет{ь

,{ня рибалки

1!ротягом
квартапу

15.07.2015
14.08.2015
1 5.09.2015
протягом
кварт!гт!

д!тей та птоло,:!

яад!п н!

!правл|ння
атропро\1ислового розв1!тку

аиде 1я|страцп

управл!н!1я прац| та
соц1,шь!]ого захис|/
11аселення

райдер;кадтт1:т]страц]'],
чу'у1вський райо|]ний центр
соц1атьних слут<б 

'ъ'тя 
с!м'!.

1'ерез н.м.

|'улай Б.Ф'

)1исяпськпй 0.[.
Ряб1н|на 1.3'

горовснко м.в.

ссрокрова г.о.
Ряб!н!на 1.Б.

ку !еп!ова

Б!дд!л з гтитань надацвя
адм!н;стративг{их 11ос]1уг

айдержадлт|я!стратт{1
впставок то|цо

служба у справа\ ;'{|тей

райдср'(&цм!11!страц!|.
Районний цептр соц]&1ь11их

служб для с|м']. д|тей 1а

молод;
Б|дл1л культург; | туризму

райдержадпт!тт|стРац!|

Ф|!1ат{сове управ:т{н!|я

райдержацхт!тт]страц||

__!

Б|лд!л охорони злоров'я
жадм1н!страц|!

Ё[*"ле-* *р': з кер|вви(.|ми агропромис--товйх

п!дприсмств 9ут 1'!воького райо!{у

Фниценко ()'0.в;дд|л {нфраструктури

райлеряса.апт ! н|страш!!

64 тР"б"'! "ф"д' 
,, пРедс'гавяик|!\1и суб'скг]в надання

алм|тт!стршгивних послут

]1и]тень

!ня б: хгаптера
Бурейко
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4. ,{ня прат]|вник!в торг!вл| пипень в!дд1л екопом'.*!ого розвитку
| торг|вл!
оайлеожалм!п|стоац||

Альогпина €.('

5. дня хрещецня ки|всько1 Рус|9кра|яи л11пепь Б|дд1л охорояи здоров'я
оайлео>калм|н!стоап!1

[ерез Ё.й.

6. ,(ня прат]1впик!в ветеринар{о] медициви серпеяь !правл|ння
агропромислового розвитку
оайлеожалм1п|стоац|]

Бел1мепко €'€.

7. ,{ня пас1тлика серпеяь в|дд1д культши ! цризму
ойдеохад'(|,|страц!т

куле1пова т.в.

8. Районн1 }рочист! заходи до Аця ,4ер>кавного |!рапору
укра!ъ,, та 24-о! р!чвиц| дня везале:ло1оот! !кра!ни <Ёип!
свято 1]!!тпого пароду. овяг о укра1ни. ]-' роду!>

серпень в!дцй ц'ьцри 1 цризму
райдерхадм1п!отац|]

(улетпова 1.Б.

9. д!{я ав!ац[т укра!|1и серпень сектор обороцпо1,
моб!л!зац!йво], рехотмтто-
секрстяо! роботи та взасмод|]
з пр?воохоронними оргап,!ми
апаоату ойдео'{а_ш!.11н!страц[т

.{егтярьов Б.[.

10. д|{я знапь вересеяь Б!дцй осв|ти
пайпео>калм1в|стоап|!

&ховит-3версва €.Ф.

11. 70-а р!чниця заверптення фуго1 €в!тово! в|йяш вересепь Б|дд1л ц'льтури | цризму
оайлеожадм|н1отрац|]

|(улетпова ].Б.

12. фя пйприсмця вереоеяь в|дд]л ековом|ч|]ого розвитц
! торг!вл!
оайдео'@дм|1{1страц|1

Альо{!ипа с.с.

13.
'{ня 

прш:!вник!в вафтово!, газовот та пафтопереробпо'|
промисловоот1

вересень в|дд|л !т!фраощукцРи
оайлеотка.штд|п[стоац11

Фпищенко 10.Б.

\4. дня ф1зиц'о1 кульцри ! спощу вересеяь сепор у справ&\ молод! та
спооту оайлео'€.пм|я!стоац|!

Ряб!я|яа !'й.

15. ,{яя прат||вник|в л|оу вересень в|дд|л економ|чного розвитку
1 торг!вл|
байлео)кадм|1||страц!]

Альотпина 6'€.
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з.

!часть де::егатт|'1 району у
(лобожанськото яр;тарку

провеценн! Белико:о верссе11ь

9. |нш]! }ахо

Б|дд!:т еконопт1'тного Розвитку
| торт!вл1

!правл!ння
афопро\'ис11ового розви'гку

1н1стоа1]!|

Ё!,::|:т ку--тьтури | туризму

райдер)ка'1у!н|стац11

Апьотттипа ('(

Бе:т!мснтсо €.('

(улешова 1.Б'

Бсеукра!ттського дня б!бл1отек

надання уетод|1чво1'!а
!!рац;вника\1- в добор|

|!-1|ан!в

ппове !екня ооботи 1цо_1о р0]рооки

допомоги }сцуони_!{

заттис у фонотрам.
практично1

ре11ертуару.

|_оровенко м.в.

к)]1ешова т.в]

гуристич!1их мартпру11в в

-]="'''[ц*п",'.' 
'*'"'у | )1уяппков \4.€.

[ерез [{.\,1.вересень ] Б|дд!л охорояи здоров
жадм 11пстрац11

дня фармашевтивного прац;впика

лисянський о'(]'){'правл|ння прат]! та
ооц;&)1ьвого захисту
1{асе-'1епвя

двя ||артизапсько! слави

[{ч;тештова 1.Б.Б|пл|:т культури ! туризму
дня тури?му 1 вересе11ь

1(5 пешова }.Б.Б!дд|л культури ! т}ризму

протяго\1
кварта1у

3атутення п1дприсптств агропромислового коп'!плексу до

у'аст| у т'роло"''ьних яр!1арка{ у м!с'г| харков! та район!

Б!дд]л з ттитань надацття

адп:!н!отратпвних :тослуг
3а6езпечсння ефективно1 роботи !ентру надання

а.;т:|н!с:ра;ивних пос.:1: пги гай]ер)ка_1м!н!с:раш!1 :а

€дипого дозв|львого оф!
ку'псш1ова 1_.в.

-ро'".ом 

Б|тд|:т культури | туризпту

квар'1апу рай.:ер>кадпт!н!сгратт!1

про'гягом
кварт&пу

щ,й"д",'" роботтт щодо с':рган!зац1] та створепня

*р'''',*.,''' \'!узею (в1йськових лоселень половини 19 ст'>

в сел; коробочк1{не на баз] |1а[|ятк]1 арх|тектурц

своьк; б1ц;вл!)
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6. Розгляд та погоджеп!'| проект1!о-ко1цторисно1 доцмевтац11
на буд1вництво об'€кт;в м|стобудрання

протягом
кварталу

€ектор м|стобудуванвя |

арх|текцри
оайдеохадм|п[страц|]

€тарусьов |[..}|.

'7. }згодхення м|стобуд!вттих 1ъ-гов | обмехень забуАови
земелътптх д|л-пток

протягом
кварталу

сектор м|стобуд/вапвя !

арх|текцрв
оайлеожалм|п|стоаш!!

старусьов п.л.

8. ){'ваоть спортсмен[в рйопу у )!(!| €партак|ад| обласй з

вил[в споотт сеоед район|в ! м!ст дртто1 групи
протягом
кваот,|лу

сектор у справах модод1 та
спооту райдерхадм|тт|отрац1]

Ряб|п|па !.й.

9. проведе!'вя ф!зкупьцрво-спортивцто< заход|в до Аття
незалфкцосй !кра1'ттгт та дня ф!зищ'о] культури та спорц

серпень'
вересень

секгор у оправах модод1 та
спооту ойдеожадм!в!стэац|!

Ряб!в!на !.й'

10. йобй1зацй плате)к|в !|аселе!|ня за )|с]1тлово_комуна.]1ьв1

пос'цги та спохит! е!{ергопоо|1

пфтягом
кварт!шу

Б|дд|ли хитлово-
комун&'|ь11ого господарства
та бул|внит\тва,
|вфрасщ1ктури
.айлеохалм|в|стоаш'1

володько !.в.
Фвицеттко |Ф'Б.

11. проведеявя перев|рок 1ътов про)(ива1|яя та виховання
|{еповнол|тп!х у с1м'ях п1льгово!о ко1|типге1!ц, ск.]1ад!|п1!-'[

акт|в_о6сте>кення

протягом
квартащ

8|дд|л св!ти, сектор у оправах
молод| та спорц, служба у
справа{ д!тей
райдерхад.-[|в|страц|!
чуц!воький райопний цевФ
ооц|а,1ь1|их спРл.6 для с1м'1,

д|тей та молод!

.1]яхович-звер€ва €.о.
Ряб|н|ва 1.\4'
ссрокурова г.о.
Ряб!т:|ца |.Б.

'12. 3д!йсцец1{я перев|ркп стану вихов!то] роботи в
з:г:|льноосв!тп|х та поз:|!пк1ль1|их заклад&\ чугу]ъського

рйо|у

протягом
кварталу

служба у справах д!тей
райдер:к4дм1в1страш||

с€рокурова г.о.

13. проведецня Рей!в-перев|рок у населених пупкт.!х
ч)ц|вського райощ '} мето!о виявлення неповнол|'н!х.
схи.!1ьних до пр,вопору1!]еяь, бродяжництва та жебракуван|{я

протягом
кварта.'1у

слРба у оправах д1тей

райдерхадм|н|сФац|],
чуц!вський райоцяий центр
соц|алъяих спркб для с|м'],
д|тей та молод!

ссрок}рова г.о.
Ряб|тт!ва 1.Б.
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5
ссрок) рова ! .0'

[с:рокурова |.Ф.
Ряб|н]на ]'Б.

серокурова г.о.
Ряб|н]на 1.!.

14. зд!йс11епня ттерев|рки лолержан:тя ви!1ол законодавс1'ва про

поапк) непов!{ол|1н|х па п;дприсмствах 
-

протяго\'|
квар г&пу 

-

слу'(ба у с|1рава{ д!1ей

рйдер;ка'т.:'т] н!стратт]]

служба у справах д;тей

райдер'(адм1}!]стр.щ|т;
чугу]ъський район|]ий центр
соц|альцих служб для с!п1",,

д!гей та мо-тод!
с-]ужба у справах д;тей

райдержадм|н;страц!1'
|]у! ),''вський район|1ий ценщ
соц;Ф1ь1тих с'ухб .1пя с;м'1'

15.

проведен!1я на баз! яавча]ьпих та |]оза1]1к|1ьних за.1шад1в

прове_1ення сп!в;ес! ! . ба!ьками. як| ма}о]ь на\|!р пр('']а| и

п:лйно в| ; !мсн| св.']'х неповнол|!н!\ _1|геи. 1 \|еток)

!!опсре']жсння пор}'шення майнови\. жи'1лових лгав']! !ей

н!'1т'"".''' райо:пу проф!-'так:ичних 1а\о']!в: ' д!||в

.'р'!'""* ,'*",. <!(руглих стол!в>' дистт)т1в' лекц|й'

'грен1ттг!в з пита|1ь по11ередження наркоман11, токсикоман|1'
!я 1 ! пяАопоп\ !!!ень се0с_1,]!гей

!|ротятом
кварта'1у

протягом
кварташу

ссрокурова г.о.протяго\'|
кварташу

с'ужба у справах д!'гей
райдерхад!пн!страцп

17. }вас'гь у зас!ланнях !{угу'|вськото 
.м1ського 

суду з р]зних

пи'гапь. цо стоо].н)ться неповнол1тцц!9щ-
} м1ру

веобх!д1!ост|
€лужба у спраэах д|'гей 

]

райдеР)ка\м1н1стРац]1

с.:й"у;щ"-"^-...а.т;..,..,-е
оайдеря{ад}т!н|стр{1т:!'[ 1

ссрокурова 1 .0.

[срок1рова [.Ф'

18. 11роведешпя сп|вбес!ди з батьками. як! м'!1оть на!лр створ1'{ти

пршйоптн! с|м'|, литяв| 
. 
будияки о!мейяого тип} .1и

!]тдй 
'бп 

Р1яти |11п оп!к!

о6.'"^"'," уп(ов прожив0{ня с]\'|ей ош|кун1в та про1ягом
кварт[ш1у

19.

.'1ипе1!ь-

ссрпеяь
чуцъський райо11ний центр
соц!а]1ьних слухб д]я с!\1'!.

д;тей та молод]

яо1н1на !.б.
20. проведент{я !цфор!1ац|йно-просв!т!1ццько] Роооти з д|тьмл в

(|1 <нугу;ъськи'и районвий дитячий оздоров'тий таб!р

(орля1ко). Форп(уван1]я навичок здоРового способу жигтя у

л|дл|тк[в
протяго]|'
(варт&'1у

чугу|вський район!ий центр
ооц|&1ь11их с.1|ужб д]я с||1'т'

д!'|ей та !{олод]

Ря6!п]на 1.Б.
21.

22.

йбота з дсмоб!л!зова11ок) молодд1о, 11адагтня ' допоп1оги

с!м'ят: т часн ик!в:.:н; и:срорис: и н::о! опера:п!|

йй; ,, 
"щ'рп-ьо 

:1ерем|щсними особа\!и' |1'!ца11ня

психо-того-педагот1чно1 допо!оги

!!р!'!я!о\1 ч)!\|вський гайонний цсн'!р !'яо1ч!на !'б'

квар]а!} соц|.!пьни\ с.!\']Ао 1.1я с!\! !'

д]те!! та \1олод1

Б!дд],т осв!ти
]н!стоацп

2015-2016 яаввапьвого ро

,г|яховин-3всре:ва (|'Ф.
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24. €екц!йв| зас|даппя райовних метод'!чних об'еднань
вчител|в-поедметник!в

вересень в!дд|л осв!ти
пайлео>калм|п1стоац|]

ляхович-зверсва е.о.

25. орган1зац;я проведення медичних обход|в в стац!онарних та

пол1кл!н|чнгх в!дд!леннях комун?шьних за!спад|в охорони
протягом
кварта.'1у

8|дд!д охорони здоров'я

рафержадм!п|страш|!

[ерез Ё'\4.

26. ковтроль за оргал!зац|его цроведе1!|{я флюорощаф|'тяого
обстетсеявя метшкавц!в чуц]воького райотту в!дпов|д|!о до
6ёйтивгг;в|'х показник!в в гаттуз! охооопи здоров'я

протягом
кварталу

Б1дд!л охоропи здоров'я

рйдеря(адм111|сфац|1

геРез н.м.

27. виявлев}'я випадк|в цратного вк.'т1очецця впборш!в Ао
Рессщу, друк та розсилка повиомлепь виборцям, як! були
кпатно вклточен| ло бази Ресстру виборц1в

протягом
кварталу

8!дд|л ведення Аержавпого
реесру виборш1в а4арату
пай пеоя<алм!п|стошт|!

Ачкасова н.п.

28. |[редставницгво |нтерес|в раиер'(адм|в|сФац!], !'1

сщукт1рвих п!дрозд!л|в та !'[ посадових ос|б у судах, оргавах

дерхавяот влади' правоохоро1т1{их, ко!]то.'т|о1оч'тх орг?|в!!х'
.я п!пппигмстдяу оп: ав!заш!ях

протягом
кварталу

1оридичний сектор апарату

райлерхадм|я1ощал||

скупченко !.!о.

29. зд|йопея1]я ко!{тролю з призпачея!{'! вс!х вид!в соц|&'1ъних

допомог

лротягом
квартац

управл!нпя прац! та
соц|альвого захисц
|'аседення
оайлео>кадм|н|страц!{

'ься],ський 
о.с.

з0. [!ро зд|йсцехт::я моц!торпяц р|в|!я оплати црац! ва
п!дприсмствах прв!дних галузей ековом!тот рйову

щом|ся!ц
до 20 .!исла

!правл1яття праш! та
соц!альцого зах1!сту
населеп1#1
оайлеожа.ш'д|я|страц1|

.1'[исяяський Ф.€.

з1 Фрган!зац|я перевезея}1]| п1льгового коятицгевц пасажир1в

зг!дпо з - д|1оц.!м зако11одавством укратви ус|ма
п.пёр;1!'иями незяпе:кно п|л тБопм власност!

протягом
кварталу

8|дд!л |ифрасщуктри
раферхаам|н1сцаш1!

Фницеяко Ф.8.

12. йбезпеяепня прийому запит|в па !вформац||о, що цадходять

до райер)кад^{!|,|страц!! яа особистому прийом|, по
телефову, по факсу, електроя1!о1о по!цто!о.
Ресстпатт]я та велення обл!ку запит!в па |вформац|го

протягом
квартф1у

€ектор забезпевепня Аоступу
ло публ!вяо! 1нформац||

райдержадм|п|страц!!

локйчук д.о:
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зз

з4.

.15.

з7.

3абезпетеяня коптро"тто

|нфорп:аш!вэ' шо яадходягь
щодо за'1оволе|!!1я зал!1г1в

до райдер)кад]\{1н1страц11

|нформап!йно-консультатив1{от
як] |1ерс|хджак)ть з лу[д'сько1.

.]1исянський Ф'(.
Ряб]н|на |.Б.

]|окайч!к

луч1{иков м.с.

лучников м.с.

на1а1!{я
тро!1адян,!м,
об:1астсй:

з питань забезпе'1ент{я хитлоп1;

з питань працевла1!]туваяяя;
зд]йснея!{я сот{!а.1ьяих виплат

допо]\{оти

Аонецько1
населе]1ня

рйдержадм|п!с грат]!т.

чугутвськ!{й районний
ооц|атьних служ6 для

це!1тр
с|м'т'

3д]йснення
|1рактич1,их
опсоат]{вних п1ан1в ]1!кв!дац|1 п[охливих :т!сових похеж

\!он!!оринг) п рове'1ен ня |!согор1']с !) вача\!!'т

''-,';"- ' 
\-(пскона !ен ня моб!.!!!ац!й!!0-

ли11ень

вересснь

д;тей та молод!
сектор цив|.пь11ого з&.(исту

райлерхалм!н!страш|'|

Райдср1к&'1м!н]отрац!'[

{ с.,ор ш!в! '"но'- 
,'х,.т1 . |ччникц'в \4'('

€ектор т1ив1льпого захисту

райлерхадт:!ш|страп|!

-д;ис''".й 

!Б,'щ,,цроботивиконком!вс|:1ьських'
селицпих рад з населе]]ням. в п'!ежах в|дпов|д!1о]

адм|п;с'фатив11о_територ1а-'1ь!1от одивиц]' 1цодо пропаганди

безпечного перс6ування ва волних об"сктах
с'с',''р ,^в! -ю:о ,пх,.'1 . ьчников м'("
райдерхад\1|!11стра111|

яй;;; --";йй 
-']гов'оот] 

об'ск:|в ] ]ипень

с!льсько!оспо_]арсько| лереро6!!от !а \аРчовот 
'|ро\1исловос!!

до ттриймання та збер]..,,{д!9дущФ]р94зщ]!1! Р9дц, ('с:стор шив!.: ьп:ого зах ис гу

айдержадм|н|с'т рац|'т
'п;,е*";-м''!!юр-{гузанакопи1{евт{ям.збер]танпям'1авикори( ! анняч об', к:,'вих т:а:ср!ппьгпх рс'ерв!в



60

11у.тников й'€.€екгор цив1льного захисту
райдерхалм|н!сщаш1|

Розробка проекц комплексного плану оргая|зац|йвих |

практич|{их заход|в щодо оргая!зац|] безпечяот екоплуатац|т
систем життеза6езпечен1,| ваоеле1!|1я та об'ект|в
! н?Бпастотхтуои в ос||'ньо-з1!\(овий пер|од 20 1 5 -201 6 рок|в

лучшков м.с.€еклор т]ив|льиого захпсц
рйдер'(адм|н;оФад||

зд|йснев}1я моп1торинц давих в1д п|дприсмств, устапов 1

оргав|зап!й району про функш|овальне 1{авча1{|'|

спец|ал!ст!в у сфер1 шивйьпого зачисц на обласпих та

3аступнпк кер!вника апарату'
начальншк орган!зац!йного в!дд!лу
а||арату районно| дер:кавно1 адм!н!страц|1

к]явська 23270

//- н.п. 1||тРиФАновА


