
 

РЕЄСТР  

консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи районної державної адміністрації,  

за організацію роботи і ведення документації яких відповідають  

структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації 
 

№ 

з/п 

Назва 

консультативно-дорадчого органу 

Періодичність 

засідань  

(відповідно до 

положень) 

Головуючий 

1 2 3 4 

Відділ документального забезпечення та контролю апарату 

1 Експертна комісія апарату 

райдержадміністрації 

Не рідше ніж один раз 

на рік 
Тетяна Омельченко 

2 Комісія з питань роботи із службовою 

інформацією 
У міру необхідності Тетяна Омельченко 

3 Комісія Чугуївської районної державної 

адміністрації із страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності 

Згідно з 

затвердженим 

планом,  але не рідше 

2-х разів на місяць 

Володимир Губарев 

Сектор з питань організаційної роботи апарату 

1 Колегія райдержадміністрації Згідно з 

затвердженим планом 
Ігор Волков  

Відділ управління персоналом апарату 

1 Конкурсна комісія Чугуївської районної 

державної адміністрації на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «Б» і «В», 

призначення на які здійснюється головою 

районної державної адміністрації 

У міру необхідності Тетяна Омельченко 

2 Конкурсна комісія Чугуївської районної 

державної адміністрації на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «Б» і «В» в 

апараті Чугуївської районної державної 

адміністрації та її структурних підрозділах 

(крім юридичних осіб публічного права) 

У міру необхідності 

 
Марія Жуга 

3 Рада по роботі з кадрами при 

райдержадміністрації 

1 раз на квартал, 

2-а п’ятниця                

3-го місяця кварталу 

Тетяна Омельченко 

4 Група радників на громадських засадах У міру необхідності  

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату 

1 Комісія з перевірки знань з  питань охорони 

праці в районній державній адміністрації 
У міру необхідності Володимир Губарев 

Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату 

1 Комісія на списання матеріальних цінностей 

районної державної адміністрації 
У міру необхідності Тетяна Омельченко 

2 Тендерний комітет районної державної 

адміністрації 
У міру необхідності Володимир Губарев 

3 Інвентаризаційна комісія районної державної 

адміністрації 
1 раз на рік Володимир Губарев 

4 Постійно діюча комісія з введення в 

експлуатацію, прийняття, передачі та списання 

основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів, 

запасів, визначення ліквідаційної вартості 

основних засобів та матеріальних активів 

районної державної адміністрації 

У міру необхідності Володимир Губарев 
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Відділ правового забезпечення апарату 

1 Комісія по перегляду розпоряджень голови 

районної державної адміністрації 

1 раз на квартал Заступник голови 

(відповідно до 

розподілу обов’язків) 

У відділі забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян апарату 

1 Постійно діюча комісія райдержадміністрації з 

питань розгляду звернень громадян 

У міру 

необхідності,  

не рідше ніж один раз 

на місяць (4-й четвер 

щомісяця) 

Ігор Волков 

2 Комісія з питань нагородження районної 

державної адміністрації та районної ради 

У міру необхідності, 

1 раз на квартал 

Костянтин Козлітін 

 


