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ПЛАН
роботи Чугуївської районної державної адміністрації на ІV квартал 2013 року

№
з/п

Назва заходу Дата
проведення

Готують матеріали Відповідальний 
за підготовку

1 2 3 4 5
Питання для розгляду на:

засіданні колегії районної державної адміністрації 
1 Про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2013

року.
22.10.2013 Фінансове управління 

райдержадміністрації
Варжеїнов Ю.К.
Бурейко Т.М.

2 Про  стан  впровадження  профільного  навчання  у
загальноосвітніх навчальних закладах району.

22.10.2013 Відділ освіти 
райдержадміністрації

Коростельов В.В.
Ляхович-Звєрєва Є.О.

3 Про  роботу  управління  праці  та  соціального  захисту
районної державної адміністрації населення за підсумками
9 місяців 2013 року.

22.10.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Ковальчук В.Г.
Лисянський О.С. 

4 Про  хід  виконання  розпорядження  голови  Чугуївської
районної  державної  адміністрації  від  10.04.2008  №  425
«Про затвердження заходів з реалізації Державної цільової
програми  розвитку  українського  села  на  період  до  2015
року в Чугуївському районі».

22.10.2013 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Ковальчук В.Г.
Герез Н.М.

спільному засіданні колегії районної державної адміністрації 
та Координаційного комітету сприяння зайнятості населення

5 Про стан ринку праці  та виконання Програми зайнятості
Чугуївського району.

26.11.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Ковальчук В.Г.
Лисянський О.С. 

6 Про  соціальну  підтримку  розвитку  фізичної  культури  і
спорту на території Чугуївського району.

26.11.2013 Відділ у справах молоді  та 
спорту райдержадміністрації

Коростельов В.В.
Рябініна І.М.

7 Про  підсумки  роботи  управління  статистики  в
Чугуївському районі за 9 місяців 2013 року.

26.11.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.
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8 Про стан підготовки і підвищення кваліфікації державних

службовців  районної  державної  адміністрації  та  розгляд
кандидатів для участі в конкурсному відборі на навчання
до  Харківського  регіонального  інституту  державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України за державним замовленням за
спеціальностями  галузі  знань  «державне  управління»  у
2014 році.

26.11.2013 Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Ковтун І.Ю.
Прядка Т.Ф.

9 Про  стан  розроблення  (оновлення)  генеральних  планів
населених  пунктів  району  та  розроблення  Схеми
планування території району. 

26.11.2013 Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Варжеїнов Ю.К.
Старусьов П.Л.

засіданні колегії районної державної адміністрації
10 Звіт  Введенського  селищного  голови  щодо  виконання

делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  в
частині  забезпечення вимог законодавства  щодо платежів
до місцевого  бюджету на  підприємствах  і  в  організаціях
незалежно від форм власності.

24.12.2013 Фінансове управління 
райдержадміністрації

Варжеїнов Ю.К.
Бурейко Т.М.

11 Про  заходи  щодо  поліпшення  роботи  з  контрольними
документами  в  структурних  підрозділах  районної
державної адміністрації.

24.12.2013 Сектор контролю апарату 
райдержадміністрації

Ковтун І.Ю.
Іванова О.С.

12 Про  роботу  служби  у  справах  дітей  районної  державної
адміністрації щодо соціального захисту дітей Чугуївського
району.

24.12.2013 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Коростельов В.В.
Сєрокурова Г.О.

13 Про  підсумки  призову  громадян  України  на  строкову
військову  службу  в  2013  році  та  заходи  щодо
вдосконалення призову.

24.12.2013 Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Варжеїнов Ю.К.
Левченко В.М.
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2. Питання для розгляду в робочому порядку

а) підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації
1 Про  підсумки  виконання  бюджету  району  за  9  місяців

2013 року.
Жовтень Фінансове управління 

райдержадміністрації
Бурейко Т.М.

2 Про  стан  впровадження  профільного  навчання  у
загальноосвітніх навчальних закладах району.

Жовтень Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.

3 Про  роботу  управління  праці  та  соціального  захисту
районної державної адміністрації населення за підсумками
9 місяців 2013 року.

Жовтень Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С. 

4 Про  хід  виконання  розпорядження  голови  Чугуївської
районної  державної  адміністрації  від  10.04.2008  №  425
«Про затвердження заходів з реалізації Державної цільової
програми  розвитку  українського  села  на  період  до  2015
року в Чугуївському районі».

Жовтень Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

5 Про стан ринку праці та виконання Програми зайнятості 
Чугуївського району.

Листопад Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С. 

6 Про  соціальну  підтримку  розвитку  фізичної  культури  і
спорту на території Чугуївського району.

Листопад Відділ у справах молоді  та 
спорту райдержадміністрації

Рябініна І.М.

7 Про стан підготовки і підвищення кваліфікації державних
службовців  районної  державної  адміністрації  та  розгляд
кандидатів для участі в конкурсному відборі на навчання
до  Харківського  регіонального  інституту  державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові  України за державним замовленням за
спеціальностями  галузі  знань  «державне  управління»  у
2014 році.

Листопад Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

8 Про  стан  розроблення  (оновлення)  генеральних  планів
населених  пунктів  району  та  розроблення  Схеми
планування території району. 

Листопад Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.
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9 Про  підсумки  роботи  управління  статистики  в

Чугуївському районі за 9 місяців 2013 року.
Листопад Управління економічного 

розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

10 Про  порядок  роботи  центра  надання  адміністративних
послуг при Чугуївській районній державній адміністрації.

Жовтень Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

11 Про  здійснення  виконкомом  Введенської  селищної  ради
делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  в
частині забезпечення вимог законодавства  щодо платежів
до місцевого бюджету на підприємствах і  в організаціях
незалежно від форм власності.

Грудень Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.

12 Про підготовку і проведення заходів до Дня вшанування
учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській
АЕС.

Грудень Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С. 

13 Про  заходи  щодо  поліпшення  роботи  з  контрольними
документами  в  структурних  підрозділах  районної
державної адміністрації.

Грудень Сектор контролю апарату 
райдержадміністрації

Іванова О.С.

14 Про роботу служби у  справах  дітей  районної  державної
адміністрації щодо соціального захисту дітей Чугуївського
району.

Грудень Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

15 Про  підсумки  призову  громадян  України  на  строкову
військову  службу  в  2013  році  та  заходи  щодо
вдосконалення призову.

Грудень Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.

16 Про  заходи  щодо  забезпечення  складання  проекту
районного бюджету, бюджетів сільських та селищних рад
на 2014 рік.

Грудень Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.

17 Про  затвердження  перспективного  плану  (основних
напрямів) діяльності райдержадміністрації на 2014 рік та І
квартал 2014 року.

Грудень Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

18 Про  відзначення  нагородами  Чугуївської  районної
державної адміністрації та Чугуївської районної ради.

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.
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19 Про початок опалювального сезону 2013- 2014 років. Жовтень Відділ житлово-комунального 

господарства та будівництва 
райдержадміністрації

Володько І.В.

б) вивчення питань із подальшим інформуванням керівництва райдержадміністрації
1 Аналіз виконання завдань Програми економічного

та соціального розвитку району на 2013 рік.
Щомісяця

до 20 числа
Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

2 Аналіз  стану  погашення  заборгованості  підприємств  та
організацій  з  платежів  до  бюджету  всіх  рівнів  та
Пенсійного фонду України.

Двічі на місяць Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

3 Аналіз  фактичних  та  очікуваних  обсягів  промислового
виробництва району.

Щомісяця Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

4 Моніторинг  щодо  обсягу  іноземних  інвестицій  та
зовнішньоекономічної діяльності виробництва району.

До 15.10.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

5
Моніторинг цін на основні продукти  харчування, основні
види хліба та хлібобулочні вироби. 

Щотижня Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

6
Аналіз  виконання  районної  Програми  вдосконалення
функціонування роздрібних ринків до 2016 року.

До 15.10.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

7
Аналіз  виконання  Програми  сприяння  розвитку  малого
підприємництва в Чугуївському районі на 2013-2014 роки. 

До 15.10.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

8 Аналіз  виконання  районної  Програми  розвитку  сфери
побутового  обслуговування  населення  Чугуївського
району на 2011- 2015 роки.

До 15.10.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

9 Аналіз виконання зведеного бюджету району за           9
місяців 2013 року.

Жовтень Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.

10 Аналіз щодо забезпеченості видатків на заробітну плату та
енергоносії бюджетних установ району та бюджетів сіл та
селищ.

Протягом
кварталу

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.
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11 Про стан  підготовки  та  проведення  урочистого  відкриття

бібліотек-філій (центральна районна бібліотека, Кочетоцька
№  1,  Есхарівська,  Малинівська)  з  вільним  доступом  до
Всесвітньої мережі Інтернет.

Жовтень Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

12 Про стан справ щодо попередження дитячої бездоглядності
та правопорушень серед неповнолітніх у районі за 9 місяців
2013 року.

Жовтень  Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

13 Про  стан  роботи  в  районі  щодо  захисту  житлових  і
майнових прав дітей.

Листопад Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

14 Про  перехід  тваринництва  району  на  зимово-стійлове
утримання худоби.

Жовтень Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Рало В.І.

15 Підбиття  підсумків  роботи  сільськогосподарських
підприємств району за ІІІ квартал 2013 року.

Жовтень Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Рало В.І.

16 Аналіз  фінансово-економічного  стану  сільсько-
господарських підприємств району за 9 місяців 2013 року.

Жовтень Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Рало В.І.

17 Вивчення  питання  щодо  забезпечення  паливом
сільськогосподарських  підприємств  на  період  збирання
врожаю.

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Рало В.І.

18 Підготовка  інформації  про  хід  виконання  розпорядження
голови  райдержадміністрації  від  03.05.2006  №  241  «Про
вдосконалення  роботи  щодо  подання  на  державну
реєстрацію та перегляду нормативно-правових актів».

До 20.10.2013 Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Монахова О.О.

19 Підготовка аналітичної довідки щодо дотримання чинного
законодавства  керівниками  управлінь  та  відділів
райдержадміністрації  при  виданні  наказів  у  ІІІ  кварталі
2013 року.

До 
25.10.2013

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Монахова О.О.

20 Перевірка  відповідності  законодавству  України  проектів
розпоряджень  голови  райдержадміністрації,  а  також
проектів рішень районної ради, які вносяться на її розгляд
головою райдержадміністрації.

Протягом
кварталу

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Монахова О.О.

21 Аналіз  проведення роботи в лікувальних закладах району
до підготовки їх функціонування в осінньо-зимовий період
2013-2014 років. 

Жовтень Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.
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22 Інформування  про  роботу  з  сім’ями,  які  опинилися  у

складних життєвих обставинах.
Щопонеділка Районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 
молоді

Рябініна І.В.

23 Організація  своєчасного  опрацювання  та  надання
відповідей  на  прийняті  запити  в  порядку  та  в  строки,
визначені  Законом  України  «Про  доступ  до  публічної
інформації».

Протягом
кварталу

Сектор забезпечення доступу 
до публічної інформації 
райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

24 Обстеження   та  аналіз  діяльності  транспортних
підприємств району.

До 10 числа
щомісяця

Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

25 Обстеження  та  аналіз  діяльності  підприємств  зв’язку
району.      

До 10 числа
щомісяця

Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

26 Моніторинг  роботи  щодо  стану  транспортного
обслуговування та надання послуг зв’язку.

Протягом
кварталу

Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

27Аналіз  висвітлення діяльності  райдержадміністрації  у  засобах
масової інформації за 9 місяців 2013 року.

До 10.10.2013 Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченнашко М.А.

28 Аналіз  стану  виконавської  дисципліни  у  структурних
підрозділах райдержадміністрації за ІІІ квартал 2013 року. 

До 15.10.2013 Сектор контролю апарату 
райдержадміністрації

Іванова О.С.

29 Аналіз  моніторингу  виконання  законів  України,  актів  та
доручень Президента України і Кабінету Міністрів України,
розпоряджень  та  доручень  голів  обласної  та  районної
державних  адміністрацій,  проведеного  управліннями,
відділами  та  іншими  структурними  підрозділами
райдержадміністрації за ІІІ квартал 2013 року.

До 20.10.2013 Сектор контролю апарату 
райдержадміністрації

Іванова О.С.

30 Підготовка довідки про стан справ у соціальній сфері на 
території району.

Щомісяця до
10 числа

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації

Лисянський О.С.
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31 Аналіз криміногенної ситуації у районі. Щомісяця Сектор оборонної, 

мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.

32 Узагальнення інформації про суспільно-політичну ситуацію
в районі.

Щотижня по
п’ятницях

Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченнашко М.А.

33 Аналіз висвітлення діяльності райдержадміністрації з 
питань внутрішньої політики в засобах масової інформації 
за                     ІV квартал 2013 року

До 28.12.2013 Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченнашко М.А.

34 Аналіз роботи з запитами, що надходять до районної 
державної адміністрації.

До 05 числа
щокварталу

Сектор забезпечення доступу 
до публічної інформації 
райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

35 Аналіз  виконання  вимог  Закону  України  «Про  доступ  до
публічної  інформації»  структурними  підрозділами
райдержадміністрації. 

До 10 числа
щокварталу

Сектор забезпечення доступу 
до публічної інформації 
райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

36 Аналіз  звернень  громадян,  які  надійшли  до
райдержадміністрації за 9 місяців 2013 року. 

До 10.10.2013 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

37 Підготовка  довідки  з  питань  документообігу  в  районній
державній адміністрації за підсумками 9 місяців 2013 року.

До 10.10.2013 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

38 Аналіз  розпоряджень  голови  райдержадміністрації  за  9
місяців 2013 року.

До 10.10.2013 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

39 Аналіз  прийнятих  розпоряджень   голови
райдержадміністрації за результатами засідань колегій за 9
місяців 2013 року. 

До 10.10.2013 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

40 Аналіз  особистих  прийомів,  в  т.ч.  виїзних,  головою
райдержадміністрації,  заступниками голови та  керівником
апарату райдержадміністрації.

До 05.10.2013 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

41 Підсумки  атестації  Чкаловського  навчально-виховного
комплексу.

29.10.2013 Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва О.Є.
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42 Аналіз  проведення  засідань  виконавчих  комітетів

сільських, селищних рад у ІІІ кварталі 2013 року.
До 10.10.2013 Організаційний відділ апарату

райдержадміністрації
Штрифанова Н.П.

43 Підготовка  інформації  щодо  виконання  плану  роботи
райдержадміністрації за місяць.

До 05 числа
щомісяця

Організаційний відділ апарату
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

44 Аналіз  стану  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження порядку
контролю  за  здійсненням  органами  місцевого
самоврядування  делегованих  повноважень  органів
виконавчої  влади»  в  органах  місцевого  самоврядування
району 9 місяців 2013 року.

До 25.10.2013 Організаційний відділ апарату
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

45 Аналіз  стану  виконання  рішення  районної  ради   від
19.05.2006 «Про делегування повноважень районної ради
районній державній адміністрації» за 9 місяців 2013 року.

До 25.10.2013 Організаційний відділ апарату
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

46 Аналіз  планування  роботи  структурними  підрозділами
райдержадміністрації,  виконавчими комітетами сільських,
селищних рад на ІV квартал 2013 року.

До 10.10.2013 Організаційний відділ апарату
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

47 Аналіз виконання плану роботи райдержадміністрації за ІІІ
квартал 2013 року.

До 20.10.13 Організаційний відділ апарату
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

48 Аналіз  виконання  основних  фінансових  показників
державними підприємствами.

Протягом
кварталу

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

49 Підготовка  інформації  про  хід  періодичного  поновлення
персональних даних Реєстру виборців.

03.10.2013
03.11.2013
03.12.2013

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Шкода Т.М.

50 Аналіз проведеної роботи в лікувальних закладах району
до підготовки їх функціонування в осінньо-зимовий період
2013-2014 років.

Жовтень Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

3. Вивчення роботи виконкомів сільських, селищних рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади,
надання практичної допомоги, взаємодія з органами самоврядування

1 Надання  практичної  та  методичної  допомоги  посадовим
особам  виконкомів  сільських,  селищних  рад,  які
призначені відповідальними з питань доступу до публічної
інформації.

Протягом
кварталу

Сектор забезпечення доступу 
до публічної інформації 
райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.
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2 Здійснення  профілактичних  заходів  щодо  попередження

отруєнь  грибами,  ягодами,  декоративними  та
дикоростучими рослинами.

Жовтень Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

3 Узагальнення  досвіду  роботи виконкому
Старопокровської  сільської  ради  щодо  здійснення,
відповідно  до  чинного  законодавства,  контролю  за
належною  організацією  обслуговування  населення
підприємствами транспорту та  зв’язку.

Грудень Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

4 Надання  методичної  допомоги  виконкому  Волохово-
Ярської сільської радиу здійсненні виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади в галузі культури.

Листопад Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

5 Узагальнення  досвіду  роботи виконкому  Граківської
сільської ради щодо здійснення контролю за дотриманням
зобов’язань  щодо  платежів  до  місцевого  бюджету  на
підприємствах  і  в  організаціях  незалежно  від  форм
власності.

Жовтень Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.

6 Надання  виконкомам  сільських,  селищних  рад  району
практичної  і  методичної  допомоги  з  питань  виконання
бюджету.

Протягом
кварталу

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.

7 Узагальнення  досвіду  роботи виконкому  Базаліївської
сільської ради щодо розвитку всіх видів освіти.

Листопад Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.

8 Організація роботи щодо уточнення персональних даних
виборців,  внесених  до  списку  виборців  Чугуївського
району.

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Шкода Т.М.

9 Надання методичної та практичної допомоги  установам,
організаціям та підприємствам, які надають відомості про
виборців,  відповідно  до  ст.  22  Закону  України  «Про
Державний реєстр виборців».

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Шкода Т.М.

10 Надання методичної  та практичної  допомоги  сільським,
селищним  головам,  які  надають  відомості  про
найменування  нових  та  перейменування  вулиць
(проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо).  

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Шкода Т.М.
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11 Перевірка рішень виконкомів, сільських, селищних рад (в

частині  делегованих  повноважень)  на  предмет
відповідності чинному законодавству.

20-30 числа
кожного
місяця

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Монахова О.О.

12 Перевірка  виконання  делегованих  повноважень  органів
виконавчої  влади  виконкомом  Моспанівської  сільської
ради  щодо  розгляду  звернень  громадян,  здійснення
контролю  за  станом  цієї  роботи  на  підприємствах,  в
установах та організаціях незалежно від форм власності,
які знаходяться на території ради.

Жовтень Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

13 Обстеження  та аналіз фінансово-господарської діяльності
підприємств  житлово-комунального  господарства  району
(смт Есхар, смт Малинівка, смт Кочеток, смт Чкаловське).

Щомісяця Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

Володько І.В.

14 Моніторинг  роботи  щодо  передачі  відомчого  житлового
фонду у комунальну власність територіальних громад.

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

Володько І.В.

15 Перевірка  виконання  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади виконкомом Есхарівської селищної ради
щодо розгляду і узгодження планів підприємств, установ
та  організацій,  що  належать  до  комунальної  власності,
здійснення  яких  може  викликати  негативні  соціальні,
демографічні,  екологічні  та інші  наслідки,  підготовка до
них  висновків  і  внесення  пропозицій  до  відповідних
органів.

Жовтень Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

16 Перевірка  виконання  делегованих  повноважень  органів
виконавчої  влади  виконкомом  Великобабчанської
сільської ради щодо прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом  об’єктів  у  порядку,  встановленим
законодавством;   здійснення  в  установленому  порядку
державного  контролю  за  дотриманням  законодавства,
затвердженої  містобудівної  документації  при  плануванні
та забудові відповідних територій; зупинення у випадках,
передбачених  законом,  будівництва,  яке  проводиться  з
порушенням містобудівної документації.

Жовтень Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.
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17 Надання  допомоги  сільським  та  селищним  радам  в

підготовці проектів  рішень про будівництво, перебудову,
реконструкцію будівель і споруд.

Протягом
кварталу

Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.

18 Перевірка  виконання  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади виконкомом Введенської селищної ради
з  питання  забезпечення  розвитку  всіх  видів  медичного
обслуговування на відповідній території.

Жовтень Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

19 Перевірка  виконання  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади виконкомом Новопокровської селищної
ради  здійснення  заходів  щодо  розширення  та
вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального
господарства.

Листопад Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

Володько І.В.

20 Вивчення питання взаємодії сільських та селищних рад з
громадськими  організаціями  району  та  надання  їм
методичної допомоги.

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченнашко М.А.

21 Висвітлення діяльності виконкомів сільських та селищних
рад у засобах масової інформації.

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченнашко М.А.

22 Вивчення  стану  роботи  виконкомів  сільських,  селищних
рад  щодо  здійснення  ними  делегованих  повноважень
органів виконавчої влади (ст.38           п.3 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» - щодо охорони
прав свобод і законних інтересів громадян).

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченнашко М.А.

23 Надання  методичної  і практичної допомоги виконкомам
селищних,  сільських рад з питань  організації  діяльності
адміністративних  комісій  та  комісій  по  боротьбі  зі
злочинністю.

Протягом
кварталу

Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.

24 Перевірка виконкомів сільських, селищних рад з наданням
методичної  допомоги  щодо  ведення  архівної  справи,
діловодства та роботи експертної комісії.

Протягом
кварталу

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Савінова О.О.
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25 Перевірка здійснення виконкомом Базаліївської сільської

ради делегованих повноважень органів виконавчої влади у
галузі освіти.

Грудень Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.

26 Соціальне інспектування сімей з дітьми, які опинились у
складних  життєвих  обставинах,  соціальний  супровід
прийомних  родин  та  дитячих  будинків  сімейного  типу,
надання соціальних послуг населенню.

Щовівторка Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Рябініна І.В.

27 Надання  методичної  і практичної допомоги виконкомам
сільських, селищних рад з питань: 
організації  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  пільгових
категорій;
 поліпшення становища багатодітних сімей та  сімей, які
перебувають у кризовому стані;
розвитку  фізичної  культури  та  спорту  у    сільській
місцевості;
порядку  представлення  до  присвоєння  почесного  звання
України «Мати-героїня».

Протягом
кварталу

Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

Рябініна І.М.

28 Узагальнення  досвіду  роботи  виконкому  Есхарівської
селищної  ради  щодо  соціального  захисту  дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування.

Листопад Служба у правах дітей 
райдержадміністрації 

Сєрокурова Г.О.

29 Надання  методичної  і  практичної  допомоги  виконкомам
сільських та селищних рад з питань:
влаштування дітей під опіку та піклування;
усиновлення дітей;
попередження бездоглядності та  безпритульності; 
захисту житлових та майнових прав підлітків.

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

30 Моніторинг роботи виконкомів сільських та селищних рад
щодо  підтримання  належного  санітарного  стану  та
благоустрою в населених пунктах району.

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

Володько І.В.

31 Моніторинг  пропозицій  виконавчих  комітетів  сільських,
селищних  рад  та  житлово-комунальних  підприємств
району щодо роботи ОСББ.

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

Володько І.В.
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32 Організація  прийому  громадян  за  місцем  проживання

керівництвом районної державної адміністрації.          
Протягом
кварталу

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

33 Організація  зустрічей  голови  райдержадміністрації  з
активом  територіальних  громад  та  населенням  сільських,
селищних рад.

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

34 Надання  практичної  та  методичної  допомоги  сільським,
селищним  головам  з  питань  виконання  делегованих
повноважень органів виконавчої влади.

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

35 Складання  графіків  та  організація  участі  керівництва
райдержадміністрації, начальників структурних підрозділів
райдержадміністрації  у  засіданнях  виконкомів,  сесіях
сільських, селищних рад.

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

36 Надання консультативної та методичної допомоги органам
місцевого  самоврядування  району  щодо  підготовки
нагородних документів.

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

37 Виїзди комплексної комісії райдержадміністрації, районної
ради  та  служб  району  для  контролю  за  здійсненням
органами  місцевого  самоврядування  району  делегованих
повноважень органів виконавчої влади, надання методичної
та практичної  допомоги виконкомам сільських,  селищних
рад та прийому громадян за місцем проживання:
Волохово-Ярська сільська рада;
Іванівська сільська  рада;
Кам’яноярузька сільська рада. 

09.10.2013
13.11.2013
11.12.2013

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Ковтун І.Ю.
Штрифанова Н.П.

4. Питання для вивчення у порядку контролю за виконанням:
4.1. Законів України

1 «Про інвестиційну діяльність».
Проведення моніторингу щодо загального обсягу прямих
іноземних інвестицій в економіку району.

Протягом
кварталу

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.
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2 «Про захист прав споживачів».

Надання допомоги виконкомам сільських, селищних рад
щодо роботи комісії по захисту прав споживачів.

Протягом
кварталу

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

3 «Про регулювання містобудівної діяльності».
Правові та організаційні основи містобудівної діяльності і
спрямований на забезпечення сталого розвитку територій
з  урахуванням  державних,  громадських  та  приватних
інтересів.

Протягом
кварталу

Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.

4 «Про звернення громадян».
Забезпечення вимог цього закону на території району.

Протягом
кварталу

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

5 «Про охорону дитинства».
Проведення  методичної  роботи  з  уповноваженими  у
справах  дітей,  працівниками  сільських,  селищних  рад  з
питань організації контролю за дітьми з неблагополучних
сімей.

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

6 «Про Державний реєстр виборців».
Організація періодичного уточнення персональних даних
реєстру виборців.

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Шкода Т.М.

7 «Про Державний бюджет України на 2013 рік».
Забезпечення виконання бюджету району у 2013 році.

Протягом
кварталу

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.

8 «Про національний архівний фонд та архівні установи».
Проведення  роз’яснювальної  роботи  серед  працівників
сільських,  селищних  рад,  структурних  підрозділів
райдержадміністрації  щодо  формування,  обліку,
зберігання  і  використання  Національного  архівного
фонду.

Протягом
кварталу

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Савінова О.О.

9 «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
Контроль  за  організацією  медичного  обслуговування
інвалідів та ветеранів війни.

Протягом
кварталу

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

17



1 2 3 4 5
10 Закон  України  «Про  загальнодержавну  програму

реформування  розвитку  житлово-комунального
господарства на 2009-2014 роки».
Контроль  за  виконанням  заходів  Програми  на  території
району.

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

Володько І.В.

11 Закон   України  «Про  засади  запобігання  і  протидії
корупції».
Забезпечення вимог цього закону.

Протягом
кварталу  

Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії 
з правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.

12 Закон України «Про доступ до публічної інформації».
Виконання  вимог  зазначеного  закону  щодо  надання
інформації.

Протягом
кварталу 

Відділ забезпечення доступу 
до публічної інформації 
райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

13 Закон України «Про захист персональних даних».
Забезпечення вимог цього закону.

Протягом
кварталу

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації

14 Закон України «Про адміністративні послуги.
Здійснення моніторингу надання адміністративних послуг
в районі.

Протягом
кварталу

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

15 Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
Проведення  методичної  роботи  з  питань  призначення
державної допомоги сім’ям з дітьми.

Протягом
кварталу

Управління праці та 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

16 Закон України ««Про безоплатну правову допомогу».
Забезпечення  надання  Чугуївською  районною  державною
адміністрацією безоплатної первинної правової допомоги.

Протягом
кварталу

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Монахова О.О.

4.2. Указів, розпоряджень та доручень Президента України

1 Указ  від  24.04.2013  №  307/2013  «Про  заходи  щодо
забезпечення  здійснення  місцевими  державними
адміністраціями  виконавчої  влади  на  відповідній
території».
Забезпечення вимог цього Указу на території району.

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
разом із структурними 
підрозділами 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.
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2 Указ  від   18.12.2007  №  1228/2007  «Про  додаткові

невідкладні  заходи  щодо  створення  сприятливих  умов
життєдіяльності  осіб  з  обмеженими  фізичними
можливостями».
Проведення  аналізу  стану  створення  необхідних  умов
для  вільного  доступу  осіб  з  обмеженими  фізичними
можливостями  до  об'єктів  соціальної  та  інженерної
інфраструктур.

Протягом
кварталу

Управління праці та 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

3 Указ від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи
щодо реалізації та гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування».
Сприяння  громадянам  у  вирішенні  за  місцем  їх
проживання особистих питань.

Протягом
кварталу

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

4 Указ  від  27.09.2010  №  918/2010  «Питання  шефства  над
Збройними Силами України».
Надання допомоги військовим частинам розташованим на
території району.

Жовтень-
грудень

Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.

5 Указ від 19.08.2009 № 877 «Про затвердження Державної
цільової програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки».
Аналіз  стану оновлення електронних  реєстрів  хворих на
цукровий діабет.

До 
10 числа
щомісяця

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

6 Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання
забезпечення  органами  виконавчої  влади  доступу  до
публічної інформації».
Виконання вимог, які відносяться до компетенції сектору.

Протягом
кварталу

Сектор забезпечення доступу 
до публічної інформації 
райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

7Указ  Президента  України  від  30.09.2010   № 927/2010  «Про
заходи  щодо  розвитку  системи  виявлення  та  підтримки
обдарованих і талановитих дітей та молоді».
Забезпечення виконання заходів.

Жовтень Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.
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8Указ  Президента  України  від  01.06.2005  №  900  «Про

першочергові  заходи  щодо  створення  сприятливих  умов
життєдіяльності  осіб  з  обмеженими  осіб  з  обмеженими
фізичними можливостями».
Забезпечення виконання заходів на території району.

Протягом
кварталу

Відділ з паливно-
енергетичних питань та 
транспорту управління 
розвитку інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

9Указ Президента України від 27.03.1998 № 222/98 «Про заходи
щодо підтримки індивідуального будівництва на селі».
Проведення  роз’яснювальної  роботи  щодо
індивідуального будівництва.

Протягом
кварталу

Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.

10 Указ Президента України від 03.07.2009                      №
508/2009 «Про заходи щодо забезпечення додержання прав
фізичних  та  юридичних  осіб  щодо  одержання
адміністративних (державних) послуг»

Протягом
кварталу

Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Рябініна І.В.

11 Указ Президента України від 05.05.2008 № 411/2008 «Про
заходи  щодо  забезпечення  прав  і  законних  інтересів
дітей».
Інформування  населення  з  питань  усиновлення  та
сімейних форм виховання дітей.

Протягом
кварталу

Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Рябініна І.В.

12 Указ  Президента  України  від  27.06.2003  №  976  «Про
затвердження  порядку  погашення  реструктуризованої
заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-
комунальні послуги».
Моніторинг  платежів  населення  за  житлово-комунальні
послуги.

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

Володько І.В.

13 Указ Президента України від 25.01.2012  № 33/2012 «Про
Порядок  організації  проведення  спеціальної  перевірки
відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад,
пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування».
Забезпечення  виконання  вимог  цього  указу  в
райдержадміністрації.

Протягом
кварталу

Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.
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14 Указ  Президента  України  від  19.10.2012  №  724  «Про

заходи у зв’язку з  відзначенням 70-ї  річниці  визволення
України  від  фашистських  загарбників  та  70-ї  річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні».
Проведення заходів на території району до дня визволення
України від німецько-фашистських загарбників.

Жовтень Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченнашко М.А.

15Указ  Президента  України  від  19.08.2013   № 430/2013  «Про
заходи  у  зв’язку  з  80-ми роковинами  Голодомору  1932-
1933 років в Україні».
Проведення заходів у населених пунктах району щодо 
гідного вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Листопад Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченнашко М.А.

4.3. Постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України
1 Постанова від 29.03.2001 № 308 «Про Порядок створення і

використання  матеріальних  резервів  для  запобігання,  лі-
квідації  НС техногенного  та  природного  характеру  та  їх
наслідків».
Поповнення районного матеріального резерву матеріально-
технічними засобами.

Протягом
кварталу

Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

2 Постанова від 13.04.2011 № 461 «Про Порядок прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».
Проведення  роз’яснювальної роботи серед населення.

Протягом
кварталу

Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.

3 Постанова  від  08.08.2007  №  1004  «Про  проведення
експертизи цінності документів».
Організація роботи експертної комісії.

Протягом
кварталу

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Савінова О.О.

4 Постанова від  19.07.2006 № 1000 «Деякі  питання  обліку,
зберігання  і  використання  документів,  справ,  видань  та
інших  матеріальних  носіїв  інформації,  що  є  власністю
держави».
Забезпечення дотримання законодавства.

Жовтень-
грудень

Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.
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5 Постанова від  22.02.2006  №  187  «Про  затвердження

порядку  забезпечення  санаторно-куротними  путівками
деяких категорій громадян органами праці та соціального
захисту населення».
Забезпечення  санаторно-курортними  путівками  пільгових
категорій громадян відповідно до цього Порядку.

Протягом
кварталу

Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

6 Постанова  від  06.09.2005  №  2796-ІV  «Про  дитячу
безпритульність  в  Україні  та  шляхи  подолання  цього
явища».
Проведення  рейдів  –  перевірок  по  населених  пунктах  з
метою виявлення бездоглядних та безпритульних дітей та
дітей, які прогулюють заняття.

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

7 Постанова  від  11.10.2002  №  1521  «Про  об’єднання
співвласників багатоповерхових будинків».
Моніторинг  пропозицій  виконавчих  комітетів  сільських,
селищних  рад  та  житлово-комунальних  підприємств
району щодо роботи  ОСББ.

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

Володько І.В.

8 Постанова  від  20.04.2011  №  462  «Про  затвердження
Державного  стандарту  початкової  загальної  середньої
освіти».
Проведення роботи з навчальними закладами району щодо
дотримання вимог цього стандарту.

Протягом
кварталу

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.

9 Постанова  від  09.03.1999  №  339  «Про  затвердження
Порядку  контролю  за  здійсненням  органами  місцевого
самоврядування  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади».
Організація перевірок виконкомів сільських, селищних рад
з питань виконання делегованих повноважень.

Протягом
кварталу

Організаційний відділ разом з 
іншими структурними 
підрозділами 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

10 Постанова  від  10.12.2003  №  1895  «Про  затвердження
Положення про волонтерську діяльність  у сфері  надання
соціальних послуг».

Протягом
кварталу 

Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Рябініна І.В.
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11 Постанова  від  19.09.2007  №  1158  «Про  затвердження

заходів  щодо  реалізації  Державної  цільової  програми
розвитку українського села на період до 2015 року».
Забезпечення медичним обладнанням лікувальних закладів
району.

Протягом
кварталу

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

12 Доручення   від  26.06.2002  №  14494/2  щодо  поповнення
фондів  бібліотек  новими  книгами  і  періодичними
виданнями. 
Поліпшення матеріальної бази бібліотек. 

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

4.5. Розпоряджень голови облдержадміністрації
1 Від  20.12.2012  №  730  «Про  забезпечення  державного

контролю  в  галузі  земельних  відносин  на  території
області».

Щомісяця до 5
числа

Заступник голови 
райдержадміністрації

Ковальчук В.Г.

2 Від 06.04.2009 №192 «Про затвердження обласних заходів
щодо забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок і
чоловіків, попередження насильства в сім’ї  на 2009-2013
роки».

20.12.2013 Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

Рябініна І.М.

3 Від  13.10.2011  №  572  «Про  порядок  організації
радіаційного  та  хімічного  спостереження  в  містах  і
районах області»

10.12.2013 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

4 Від  11.02.2013  №  41  «Про  затвердження  Регіонального
плану  заходів  щодо  інтеграції  біженців  та  осіб,  які
потребують додаткового захисту»

25.12.2013 Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії 
з правоохоронними органами
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.

5 Від  01.04.2013  №  121  «Щодо  запобігання  виникненню
лісових пожеж».

10.10.2013 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

6 Від 25.07.2013 № 277 «Щодо огляду-конкурсу споруд ЦЗ, 01.11.2013 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

7 Від 16.03.1999 № 174 Про організацію виконання Указу
Президента України від 28.01.99 № 95 «Про заходи щодо
поліпшення  умов  функціонування  закладів  охорони
здоров’я у сільській місцевості».

25.12.2013 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.
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8 Від 01.07.2008 № 378 «Про організацію виконання обласної

соціальної  Програми реформування  системи закладів  для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
на 2008-2017 роки».

10.12.2013 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова О.О.

9 Від  14.03.2002  №  108  «Про  міжгалузеву  регіональну
комплексну програму «Здоров нації» на 2002 - 2011роки».

25.10.2013 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

10 Від  04.07.2005  №  382-к  «Про  організацію  виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.05 № 402»
(підготовка  державних  службовців  в  магістратурах,
працевлаштування).

10.11.2013 Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

11 Від  18.06.2013  №  221  «Про  невідкладні  заходи  щодо
забезпечення  здійснення  облдержадміністрацією
виконавчої влади». 

Щомісяця до 5
числа

Організаційний відділ апарату
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

12 Від 27.12.12 № 757 «Про утворення обласної міжвідомчої
робочої  групи  з  питань  раціонального  та  ефективного
використання земель, запобігання порушенням земельного
законодавства та роз’яснювальної  роботи щодо земельної
реформи».

Щомісяця до 1
числа

Заступник голови 
райдержадміністрації

Ковальчук В.Г

13 Від  25.05.2010  №250  «Про  утворення  робочої  групи  з
питань  забезпечення  безпечної  експлуатації  безхазяйних
енергетичних об’єктів та тих, що належать абонентам, які
їх  не  використовують  та  не  обслуговують  належним
чином».

Щомісяця до
25 числа

Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

14 Від 03.03.2012 № 112 «Про організацію виконання розділу
8. «Заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого  середовища  в  Харківській  області  на  2012-
2015  роки»  комплексної  Програми  соціального  захисту
населення Харківської області на 2011-2015 роки».

07.10.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

15 Від 21.09.2012 № 550 «Про проведення оцінки результатів
діяльності районних державних адміністрацій».  

10.11.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

16 Від  23.11.2012  №  677  «Про  затвердження  плану
комплектування курсів та життєдіяльності».

10.10.2013 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С..
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17 Від 09.12.2010 № 689 «Про покращення рівня виконавської

дисципліни в роботі з документами в Харківській обласній
державній адміністрації».

20.10.2013 Сектор контролю апарату 
райдержадміністрації

Іванова О.С.

18 Від  15.06.2012  №  362  «Про  стан  цінової  ситуації  на
споживчому ринку області».

01.10.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

19 Від  30.12.2011  №  777  «Про  моніторинг  містобудівної
документації  «Схема  планування  території  Харківської
області».

05.10.2013 Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.

20 Від  30.12.2011  №  779  «Про  затвердження  регіональних
заходів  з  виконання  Державної  цільової  соціальної
програми подолання та запобігання бідності на період до
2015 року».

01.10.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

21 Від  16.07.2010  №  388  «Про  заходи  щодо  забезпечення
виконання  Програми  підвищення  енергоефективності  та
зменшення  споживання  енергоресурсів  по  Харківської
області на 2010-2014 роки».

05.10.2013 Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

22 Від 23.0720.09 № 409 «Про забезпечення якості утворення
та  діяльності  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного типу».

01.10.2013 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

23 Від  08.12.2009  №  712  «Про  затвердження  плану  заходів
щодо створення безпечного життєвого середовища для осіб
з  обмеженими  фізичними  можливостями  та  інших
маломобільних груп населення на 2009-2015 роки».

05.10.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

24 Від  29.04.2013  №168  «Про  підсумки  зовньоекономічної
діяльності та зовнішніх відносин Харківської області».

15.10.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

25 Від  23.01.2012  №  22  «Про  затвердження  Регіонального
комплексного плану заходів із забезпечення профілактики
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2012-2014 роки».

10.10.2013 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

26 Від 07.06.2011 № 306 «Про роботу райдержадміністрацій
щодо  стабілізації  та  розвитку  галузі  тваринництва  в
сільськогосподарських підприємствах і господарствах».

01.10.2013 Управління агропромислового
розвитку 
райдержадміністрації

Рало В.І.
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27 Від  02.04.2012  №  195  «Про  організацію  виконання

Програми  зайнятості  населення  Харківської  області  на
2012 - 2013 роки та стратегічних напрямів розвитку ринку
праці до 2016 року».

10.10.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

28 Від 22.02.2010 № 103 «Про затвердження Плану обласних
заходів із реалізації в 2010-2015 роках Державної цільової
соціальної  програми  «Молодь  України»  на  2009-2015
роки».

15.12.2013 Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

Рябініна І.М.

29 Від  31.01.2013  №  24  «Про  заходи  щодо  виконання
обласного  та  інших  місцевих  бюджетів  області  в  2013
році».

10.10.2013 Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.

30 Від  08.02.2013  №  30  «Про  проведення  продовольчих
ярмарків у м. Харкові, районах і містах області».

Щочетверга Управління агропромислового
розвитку 
райдержадміністрації

Рало В.І.

31 Від  06.09.2010  № 498  «Про  стан  роботи  із  зверненнями
громадян за підсумками І півріччя 2010 року».

Щопонеділка Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

32 Від 06.04.2009 № 193 «Про затвердження обласних заходів
із підтримки сімей Харківської області на 2009-2013 роки».

20.12.2013 Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

Рябініна І.М.

33 Від  11.04.2013  №  141   «Про  заборону  відвідування
населенням хвойних лісів».

Щомісяця до 1
числа

Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

34 Від  03.11.1999  №  915  «Про  поліпшення  проведення
диспансерних  оглядів  та  оздоровлення  сільського
населення області».

25.12.2013 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

35 Від  20.07.2000  №  679  Про  організацію  виконання
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  12.04.2000  №
646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків
шкільного віку».

25.12.2013 Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович - Звєрєва Є.О.

36 Від  29.03.2005  №  115  «Про  організацію  перевезення
населення на садово-городні ділянки».

10.10.2013 Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.
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37 Від  03.11.2006  №  568  «Про  створення  обласного

інформаційно-консультативного  центру  з  питань
пенсійного реформування в Україні».

Щомісяця до
20 числа

Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

4.6. Доручень голови та заступників голови облдержадміністрації
1 Доручення  від  21.12.2012  №  01-15/10193  Про  стан

розрахунків споживачів області за електричну енергію та
природний газ в 2012 році 

Щомісяця до
13 числа

Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

2 Доручення  від  03.01.2013  № 01-28/18  «Про  підвищення
рівня виконавської дисципліни у сфері зовнішніх зносин».

Щомісяця до
20 числа

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

3 Доручення від 01.07.2013 № 01.07.2013 Про забезпечення
умов та результативності системи «Діти».

Щомісяця до
23 числа

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

4 Доручення від 07.05.2013 №01-28/3397 про вжиття заходів
про підвищення рівня оплати праці.

25.11.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

5 Доручення від 30.04.2013 № 01-16/3293 про перевезення
мешканців регіону залізничним транспортом

07.10.13 Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

6 Доручення  від  18.07.2013  №  01-16/5673  про  підсумки
введення житла в експлуатацію

Щомісяця до Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.

7 Доручення  від  29.01.2012 № 01-56/494  «Про стратегічні
напрямки розвитку сфери     охорони здоров’я Харківської
області на 2007 рік та наступні  роки».

25.12.13 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

8 Доручення від 12.08.2013 № 01-16/6471 про стан розробки
проектів землеустрою

10.12.13 Управління агропромислового
розвитку 
райдержадміністрації

Рало В.І.

9 Доручення  від  25.07.2006  №  01-49/3566  щодо  стану
погашення  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати
сільськогосподарськими підприємствами району.

Щомісяця до 5
числа

Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

10 Окреме  доручення  від  06.07.2006  №  01-24/3280  щодо
інформування про вакантні посади.

Щомісяця до
20 числа

Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.
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11 Доручення  від  19.02.2007  №  01-49/1002  за  результатами

апаратної  наради від 12.02.07 з  метою покращення стану
розрахунків сільськогосподарських підприємств області за
орендовані земельні та майнові паї.

Щомісяця до 1
числа

Управління 
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Рало В.І.

12 Доручення  від  13.06.2008  №  01-50/3838  за  підсумками
селекторної наради від 11 червня 2008 року з питання «Про
стан  справ  щодо  забезпечення  безперешкодного  доступу
осіб  з  обмеженими можливостями до об’єктів  соціальної
інфраструктури».

01.10.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

13 Доручення  від  27.09.2010  №  01-55/6611  за  підсумками
селекторної  наради  від  24.09.10  з  питання  «Про
формування  реєстрів  хворих для забезпечення пільгового
контингенту окремими видами медичної допомоги».

10.10.2013 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

14 Доручення від 03.08.2013 № 01-25/5119 щодо збереження
та забезпечення житлом дітей - сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування 

05.12.2013 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

15 Доручення від 16.05.2012 № 01-21/3631 щодо забезпечення
цільового  використання  земель  сільськогосподарського
призначення.

25.12.2013 Управління 
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Рало В.І.

16 Доручення від 17.07.2013 б/н щодо організації підготовки
господарського комплексу

28.10.2013 Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

17 Доручення  від  15.03.2013  №  01-16/1841  про  організацію
харчування дітей у навчальних закладах.

20.12.2013 Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович- Звєрєва Є.О.

18 Доручення від 25.12.2012 № 01-15/10370 про додержання
законодавства у сфері заготівлі металобрухту.

20.12.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

19 Доручення  від  30.07.2013  №  01-16/6084  про  проведення
технічного огляду сільськогосподарської техніки.

15.12.2013 Управління 
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Рало В.І.
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20 Доручення від 19.08.2013 № 01-16/6672 про стан обороту

роздрібної торгівлі.
05.10.2013 Управління економічного 

розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

21 Доручення  від  27.08.2013  №  01-16/6901  про  підготовку
навчальних закладів до нового навчального року.

05.12.2013 Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович - Звєрєва Є.О.

22 Доручення  від  16.03.2013  №  2  щодо  упорядкування,
надання  інформаційних  матеріалів  згідно  Переліку
термінових та строкових донесень.

Щомісяця Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

23 Доручення  від  11.04.2013  №  01-16/2687  про  підсумки
введення житла в експлуатацію

Щомісяця до 1
числа

Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.

24 Окреме  доручення  від  13.08.2008  №  01-57/5215  щодо
затверджених тарифів на послуги теплопостачання.

Щодекадно
1, 10, 20 числа

Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

4.7. Розпоряджень голови  райдержадміністрації
1 Від 09.01.2003 № 12 «Про створення комісії з організації і

перевірок обсягів вартості житлово-комунальних послуг».
Щомісяця до

10 числа
Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

2 Від  30.12.2010  №  1125  «Про  стан  охорони  праці  та
проведення атестації робочих місць за умовами праці на
підприємствах Чугуївського району».

26.12.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

3 Від  01.06.2012  № 433 «Про  затвердження  заходів  щодо
усунення  недоліків,  виявлених під час  перевірки роботи
апарату, архівного відділу та відділу доступу до публічної
інформації».

05.01.2013 Організаційний відділ апарату
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

4 Від 03.10.2012 № 883  «Про створення районної  комісії
щодо визначення суб’єктів господарювання району».

20.12.2013 Управління 
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Рало В.І.

5 Від  25.04.2013  №  135  «Про  підготовку  дорожніх
підприємств  району  до  роботи  в  зимових  умовах  2013-
2014 років».

15.11.2013 Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Оніщенко Ю.В.
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6 Від  15.05.2013  №  153  «Про  утворення  робочої  групи  з

питань організаційного забезпечення роз’яснення проекту
Концепції реформування місцевого самоврядування».

25.12.2013 Організаційний відділ апарату
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

7 Від 30.11.2012 № 1143 «Про затвердження плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних актів».

20.12.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

8 Від  20.03.2013  №  65  «Про  забезпечення  належного
протипожежного стану лісових насаджень».

14.10.2013 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С..

9 Від 29.12.2012 № 1270 «Про підсумки призову громадян на
строкову  військову  службу  за  2012  рік  та  заходи  щодо
вдосконалення призову у 2013 році».

10.12.2013 Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії 
з правоохоронними органами
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.

10 Від 11.03.2013 № 55 «Про заходи щодо виконання місцевих
бюджетів у 2013 році»

20.10.2013 Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.

11 Від 05.07.2013 № 216 «Про виконання Указу Президента
України  від 24.05.2013 № 307/2013».  

Щомісяця до 1
числа

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.

12 Від 30.08.2013 № 285 «Про стан розвитку тваринництва у
сільськогосподарських підприємствах району».

25.12.2013 Управління 
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Рало В.І.

13 Від 30.08.2013 № 288 «Про стан ведення архівної справи та
діловодства Чугуївського району».

25.10.2013 Архівний відділ 
райдержадміністрації

Савінова О.О.

14 Від  16.08.2013  № 252 «Про проведення  заходів  в  межах
всеукраїнського  профілактичного  рейду  «Урок»  у  2013
році».

15.10.2013 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

15 Від 29.07.2004 № 328 «Про координаційну раду з питань
детінізації  економіки  Чугуївського  району  при
райдержадміністрації».

15.12.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

30



1 2 3 4 5
16 Від 15.05.2013 № 154 «Про визначення замовником робіт і

одержання  коштів    бюджетів  на  будівництво,
реконструкцію, ремонт доріг району».  

05.10.2013 Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Оніщенко Ю.В.

17 Від 06.05.2003 №183 «Про створення Координаційної ради
з  питань  організації  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  і
учнівської молоді».

25.11.2013 Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

Рябініна І.М.

18 Від  24.11.2011  №  852  «Про  хід  виконання  програми
підвищення енергоефективності  та зменшення споживання
енергоресурсів»

17.12.2013 Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

19 Від  25.04.2013  №  137  «Про  стан  цінової  ситуації  на
продовольчому ринку району».

01.10.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

20 Від  27.03.2013  № 75  «щодо  збереження  та  забезпечення
житлом дітей  -  сиріт  та  дітей  позбавлених  батьківського
піклування».

10.10.2013 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

21 Від  03.05.2006  №241  «Про  вдосконалення  роботи  щодо
подання на державну реєстрацію та перегляду нормативно-
правових актів».

25.10.2013 Юридичний сектор апарату 
райдержадміністрації

Монахова О.О.

22 Від  24.02.2012  №155  «Про  затвердження  районного
комплексного плану заходів із забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих
та хворих на СНІД на 2012-2014 роки». 

15.10.2013 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

23 Від  07.05.2012  №361  «Про  організацію  виконання
Програми зайнятості населення на 2012-2013 роки».

15.10.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

24 Від 03.07.2012 №506 «Про участь у продовольчих ярмарках
м. Харкова та населених пунктах чугуївського району».

01.10.2013 Управління 
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Рало В.І.

25 Від  27.03.2013 № 74 «Про підсумки  виконання  бюджету
району за 2012 рік».

15.10.2013 Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.
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26 Від  20.11.2006  №  773  «Про  створення  районного

інформаційно-консультативного  центру  з  питань
пенсійного реформування».

Щомісяця до
20 числа

Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

27 Від  31.01.2011  №  37  «Про  створення  районної  комісії  з
легалізації  робочих  місць  та  подолання  тіньової
зайнятості».

05.10.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

28 Від  16.07.2012  №532  «Про  створення  робочої  групи  по
введенню житла в експлуатацію».

Щопонеділка Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.

29 Від  30.03.2012  № 237  «Про  стан  виконання  делегованих
повноважень  органами  виконавчої  влади  виконавчим
комітетом  Великобабчанської  сільської  ради,  здійснення
контролю  за  додержанням  вимог  земельного  та
природоохоронного  законодавства,  використанням  і
охороною земель».

25.12.2013 Заступник голови 
райдержадміністрації

Ковальчук В.Г.

30 Від  28.10.2012 № 772 «Про створення районної  комісії  з
визначення  переліку  сільськогосподарських  підприємств,
що претендують на одержання компенсації на проведення
хімічної обробки грунтів».

20.12.2013 Управління агропромислового
розвитку 
райдержадміністрації

Рало В.І.

31 Від  24.09.2003  №  416  «Про  проведення  щорічної
інвентаризації  джерел  іонізуючого  випромінювання  у
районі».

25.12.2013 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

32 Від 29.03.2010 № 297 «Про затвердження Плану районних
заходів  щодо  реалізації  Державної  цільової  соціальної
програми «Молодь України» на 2010-2015 роки».

15.12.2013 Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

Рябініна І.М.

33 Від 23.04.2009 № 258 «Про затвердження районних заходів
щодо підтримки сімей Чугуївського району на 2009-2013
роки».

20.10.2013 Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

Рябініна І.М.
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4.8. Доручень голови  та заступників голови райдержадміністрації

1 Доручення  від  01.08.2006  №  1772-04  щодо  надання
інформації з виплати заробітної плати.

Щомісяця до
28 числа

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації,
управління праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Рало В.І.

Лисянський О.С.

2 Від 08.02.2011 № 448-06  «Про стан створення умов для
безперешкодного  доступу  осіб  з  обмеженою можливістю
до  інфраструктури»

10.12.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

3 Доручення від 05.06.2013 № 02-06/1594 «Про організацію
перевезення населення на садово-городні ділянки».

05.11.2013 Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

4 Протокольні доручення за підсумками зустрічей голови з
активом територіальних громад та населенням району.

Протягом
 кварталу

Сільські, селищні ради, 
структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації

4.9. Інших документів
1 Лист  облдержадміністрації   від  15.08.2012  № 01-66/6394

про надання інформації у сфері європейської інтеграції.
15.10.2013 Управління економічного 

розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

2  Лист облдержадміністрації   від 09.03.2011 № 01-50/1619
щодо  надання  інформації  про  осіб,  звільнених  з  місць
позбавлення  волі,  які  звернулись  по  допомогу  органів
праці.

Щомісяця до
10 числа

Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

3 Лист  облдержадміністрації   від  28.04.2006  №01-59/2088
щодо  аналізу  діяльності  сектору  з  питань  внутрішньої
політики  районної  державної  адміністрації  та  суспільно-
політичної ситуації в районі.

Щоп’ятниці
до 15 00

Відділ внутрішньої 
політики,зв’язків із ЗМІ та 
громадськістю апарату 
райдержадміністрації

Отченашко М.А.

4 Лист  облдержадміністрації   від  17.07.2012  № 01-77/5523
щодо  надання  звітів  про  виконання  планів  основних
заходів за минулий тиждень.

Щоп’ятниці
до 12 00

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

5 Лист  облдержадміністрації   від  09.08.2013  № 01-76/6424
щодо  стану  обговорення  Концепції  реформування
місцевого самоврядування.

Щомісяця до 5
числа

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.
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6 Лист  облдержадміністрації   від  04.03.2013  № 01-53/1561

про опублікування актів законодавства України.
15.12.2013 Організаційний відділ апарату

райдержадміністрації
Штрифанова Н.П.

7 Лист  облдержадміністрації   від  11.05.2011  №01-49/3468
щодо закупівлі телиць у населення. 

Щоп’ятниці Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Рало В.І.

8 Протокол комісії  з  питань  ТБ та  НС  від 14.05.2013 про
стан підготовки дитячих оздоровчих таборів.

25.12.2013 Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

Рябініна І.М.

9 Протокол комісії з питань ТБ та НС про підготовку району
до пропуску осінньо - зимових паводків від 11.04.2013.

25.12.2013 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

10 Лист  облдержадміністрації   від  30.07.2013  № 01-64/6049
щодо готовності до опалювального сезону. 

Щосереди Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

11 Лист облдержадміністрації   від 01.10.2012  № 01-65/7742
щодо релігійної ситуації в Харківській області. 

10.12.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

12 Лист облдержадміністрації  від 11.11.2009 № 01-50/6870 
- надання  інформації  про  суму  заборгованої  заробітної
плати в розрізі підприємств;
-  інформувати  про  погашення  заборгованості  з  виплати
заробітної плати.

Щосереди
до 15 00

Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

13 Лист облдержадміністрації   від 19.12.2012 № 01-63/10137
про розвиток та збереження зелених насаджень.

05.12.2013 Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

14 Лист Чугуївського міськрайонного управління юстиції від
10.11.2010  №  713/06-10  щодо  надання  переліку  актів
голови райдержадміністрації та наказів управлінь, відділів
райдержадміністрації.

Щомісяця до 1
числа

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

15 Лист  облдержадміністрації   від  25.08.2010  №  01-47/5647
щодо погашення заборгованості за послуги зв’язку.

Щомісяця до
10 числа

Відділ фінансово-
господарського забезпечення 
апарату райдержадміністрації

Харківська Ю.О.

16 Лист Чугуївської міжрайонної прокуратури від 10.11.2009
№  941-вих-09  щодо  заборгованості  підприємств
теплокомуненерго та житлово-комунального господарства
з розрахунків за енергоносії.

Щомісяця до 1
числа

Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.
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17 Лист Чугуївської міжрайонної прокуратури від 10.12.11 №

05-27-2592 вих-11 щодо надання переліку розпоряджень з
питань  землекористування  виданих  Чугуївською
райдержадміністрацією.

01.10.2013 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

18 Лист  облдержадміністрації   від  25.06.2009  № 01-54/3718
щодо стану галузі туризму та сфери діяльності курортів.

20.12.2013 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

19 Лист Чугуївської міжрайонної прокуратури від 27.01.2011
№  05-27-202  вих-11  про  надання  інформації  щодо
виконання  заходів  по  зменшенню  споживання  газу  та
електроенергії.

Щомісяця до 3
числа

Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

20 Лист Чугуївської міжрайонної прокуратури від 10.01.2012
№05-27-75вих-12  щодо  додержання  природоохоронного
законодавства.

01.10.2013 Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

21 Лист  облдержадміністрації  від 19.12.2006  № 01-76/6565
щодо надання звітів про результати відряджень державних
службовців за кордон з метою навчання.

23.12.2013 Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

22 Лист Чугуївської міжрайонної прокуратури від 03.03.2007
№ 394-вих-07 про надання інформації щодо неповнолітніх. 

02.10.2013 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

23 Лист Чугуївської міжрайонної прокуратури від 03.01.2012
№  05-27-14  вих-12  щодо  заборгованості  за  оренду
земельних та майнових паїв.

01.10.2013 Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Рало В.І.

24 Лист  Головного управління  державної  служби України  в
Харківській області від 05.12.2011 № 601/ТО1910-11 щодо
професійного  зростання  переможців  та  лауреатів
щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний
службовець».

25.10.2013 Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

25 Лист  Головного управління  державної  служби України  в
Харківській  області  від  03.02.2011  №  99/03-46/3/11  про
зміни облікових даних працюючих державних службовців.

01.10.2013 Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

26 Лист Чугуївської міжрайонної прокуратури від 03.01.2012
№  05-27-13вих-12  про  надання  інформації  щодо
зареєстрованих банківських установ.

Щомісяця до 1
числа

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.
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27 Лист  облдержадміністрації   від  09.07.2010  № 01-60/4464

щодо надання інвестиційних пропозицій.
10.10.2013 Управління економічного 

розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

28 Лист  облдержадміністрації   від  31.03.2011  № 01-72/2299
щодо надання оновленого паспорту району.

05.10.2013 Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

29 Лист  облдержадміністрації   від  26.05.2010  № 01-57/3178
щодо проведення безстрокової  Всеукраїнської  компанії  із
забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах.

05.10.2013 Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

30 Лист  облдержадміністрації   від  02.09.2011  № 01-46/6646
про  вжиті  заходи  щодо  поліпшення  організації  надання
адміністративних послуг.

Щомісяця до 1
числа

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

31 Лист  облдержадміністрації   від  24.02.2011  № 01-72/1364
про надання інформації щодо проведення виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних голів.

Щомісяця до 1
числа

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

32 Лист  облдержадміністрації   від  12.03.2013  № 01-68/1716
щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд
цивільної оборони (цивільного захисту).

05.10.2013 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

33 Лист  облдержадміністрації   від  07.09.2006  № 01-73/4338
щодо надання матеріалів  про діяльність місцевих органів
виконавчої влади.

Щомісяця до 5
числа

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

34 Лист  облдержадміністрації   від  14.09.2010  № 01-76/6526
щодо  надання  інформації  про  якісний  склад  державних
службовців.

01.10.2012 Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

35 Лист  облдержадміністрації   від  14.02.2013  № 01-55/1296
про використання коштів усіх рівнів бюджетів

Щомісяця до 1
числа

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

36 Лист  облдержадміністрації   від  24.06.2009  № 01-75/3677
щодо самочинної  забудови земельних ділянок за  межами
населених пунктів.

05.10.2013 Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Монахова О.О.

37 Лист  облдержадміністрації   від  03.06.2013  № 01-58/4145
щодо  здійснення  заходів  із  створення  безбар’єрного
середовища життєдіяльності.

05.10.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.
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38 Лист  облдержадміністрації   від  09.11.2011  № 01-50/8427

щодо  здійснення  заходів  із  створення  безбар’єрного
середовища життєдіяльності.

05.10.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

39 Рішення Чугуївської районної ради рішення від 24.06.2011
«Про  затвердження  районної  Програми  розвитку  сфери
побутового обслуговування населення Чугуївського району
на 2011-2015 роки».

10.10.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

40 Лист  облдержадміністрації   від  23.02.2011  № 01-49/1298
щодо  нарощування  поголів’я  продуктивної  худоби  в
господарствах району.

01.10.2013 Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Рало В.І.

41 Лист  облдержадміністрації   від  17.02.2009  №  01-62/892
щодо  надання  інформації  про  проведену  роз’яснювальну
роботу  з  питань  запобігання  виникненню  надзвичайних
ситуацій.

20.12.2013 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С..

42 Лист  облдержадміністрації   від  11.04.2007  № 01-56/2136
про забезпечення житлом лікарів.

25.12.2013 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

43 Лист Чугуївської міжрайонної прокуратури від 04.02.2013
№ 05-27-158 вих13 щодо вивчення розпоряджень голови.

Щомісяця до 1
числа

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

44 Лист  облдержадміністрації   від  01.10.2010  № 01-71/6776
щодо  надання  інформації  про  основні  результати
виконання  Загальнодержавної  програми  реформування  і
розвитку  житлово-комунального  господарства  на  2009-
2014 роки.

15.10.2013 Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

45 Лист  облдержадміністрації   від  02.09.2013  № 02-33/1260
щодо  організації  та  проведення  заходів  до  69-ї  річниці
визволення України.

25.10.2013 Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченашко М.А.

46 Лист  облдержадміністрації   від  02.09.2013  № 02-33/1258
про організацію та проведення заходів у зв'язку   з 80-ми
роковинами Голодомору.

20.11.2013 Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченашко М.А.

47 Лист  облдержадміністрації   від  26.05.2011  б/н  про
виконання  заходів  щодо  стабілізації  та  розвитку  галузі
тваринництва.

Щомісяця до 1
числа

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Рало В.І.
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48 Лист  облдержадміністрації   від  01.12.2008  № 01-51/7743

доповідна  записка  щодо  незадовільної  роботи  очисних
споруд.

05.10.2013 Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

49 Лист  облдержадміністрації   від  11.11.2010  № 01-76/7910
про надання інформації щодо призначення та звільнення з
посад керівників.

Щомісяця до 1
числа

Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.В.

50 Лист облдержадміністрації   від 22.11.2011 № 01-114/8735
щодо  надання  звітів  про  роботу  з  питання  забезпечення
доступу до публічної інформації  та наповнення веб-сайту
райдержадміністрації.

Щомісяця до 1
числа

Відділ доступу до публічної 
інформації 
райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

51 Лист  облдержадміністрації   від  02.07.2010  №  3/2010
«Протокольне  рішення  «Про  посилення  заходів  по
профілактиці  сказу  тварин  на  території  Харківської
області».

01.10.2013 Заступник голови 
райдержадміністрації

Ковальчук В.Г.

52 Лист  Управління  паливно-енергетичного  комплексу
облдержадміністрації  від  27.04.2012  №  04-714/1-10/596
щодо  надання  звіту  про  цільове  використання  коштів
бюджетів на будівництво, реконструкцію, ремонт об’єктів
району.  

Щомісяця до 1
числа

Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Оніщенко Ю.В.

53 Лист  Головного  управління  державної  служби  від
15.02.2013  №45/ТО-1920-13  щодо  переліку  вакантних
посад державних службовців.

Щомісяця до 1
числа

Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.В.

54 Лист  облдержадміністрації   від  13.01.2012  №  01-22/237
протокол  наради  з  керівниками  дозвільних  органів  щодо
роботи дозвільних центрів в районах та містах області. 

Щомісяця до 1
числа

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.А.

55 Лист  облдержадміністрації   від  05.04.2012  № 01-64/2601
про надання інформації щодо рішень прийнятих органами
місцевого  самоврядування  про  залучення  замовників
будівництва  до  пайової  участі  у  розвитку  інженерно  –
транспортної  та  соціальної  інфраструктури  населених
пунктів.

10.10.2013 Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.
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56 Лист облдержадміністрації   від 25.07.2012 № 01-122/5834

щодо  забезпечення  винесення  в  натурі  у  містах  і  інших
населених  пунктах  меж  ділянок  існуючих  об’єктів
благоустрою зеленого господарства.

25.10.2013 Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

57 Лист Чугуївського міськрайонного управління юстиції від
06.06.2011  №  03-17/20447  про  надання  звіту  щодо
відрахування від заробітної плати.

05.11.2013 Відділ фінансово-
господарського забезпечення 
апарату райдержадміністрації

Харківська Ю.О.

58 Лист  облдержадміністрації   від  17.09.2012  № 02-23/1108
про заходи, що вживаються з метою реалізації нормативів
мінімального забезпечення кіосками з продажу друкованих
засобів масової інформації.

15.11.2013 Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченашко М.А.

59 Лист  Головного управління  державної  служби України  в
Харківській області від 10.11.2010 № 679/02-09/2/10 щодо
надання  інформації  про  вступників  та  випускників,  які
навчались  у  Харківському  регіональному  інституті
державного управління НАДУ при Президентові  України
та Харківському національному економічному університеті
за  період  з  2006-2010  роки,  їх  працевлаштування,
звільнення чи переведення на інше місце роботи.

20.12.2013 Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.В.

60 Лист  облдержадміністрації   від  21.06.2013  № 01-08/4764
про  створення  необхідних  запасів  місцевих  матеріальних
резервів  для  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних
ситуацій.

01.10.2013 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

61 Лист  облдержадміністрації   від  22.07.2010  № 01-50/4848
про  об’єкти  облаштовані  засобами  безперешкодного
доступу.

25.12.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

62 Лист  облдержадміністрації   від  14.02.2013  № 01-68/1063
рішення  засідання  колегії  з  підбиття  підсумків  єдиної
державної системи цивільного захисту населення.

25.11.2013 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

63 Лист  облдержадміністрації   від  06.08.2013  № 01-58/6321
щодо правової освіти населення.

20.11.2013 Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Монахова О.О.

39



1 2 3 4 5
64 Лист облдержадміністрації  від 08.08.13 № 01-53/6369 про

стан  взаємодії  органів  державної  влади  та  органів
внутрішніх справ.

01.10.2013 Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії 
з правоохоронними органами
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.

65 Лист  облдержадміністрації   від  01.08.13  №  01-62/6161
щодо надання інформації про діяльність закладів культури.

01.10.2013 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

66 Лист облдержадміністрації  від 31.07.13 № 01-68/6102 про
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

25.10.2013
20.12.2013

Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

67 Лист  облдержадміністрації   від  08.07.13  №  01-62/5299
щодо утворення робочих груп з питань оптимізації мережі
закладів культури.

10.10.13 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

68 Лист облдержадміністрації  від 26.06.13 № 01-15/4940 про
стан  погашення  заборгованості  перед  Пенсійним фондом
України.

26.11.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

69 Протокол комісії з питань ТЕБ та НС від 25.12.2012  про
забезпечення заходів з профілактики та боротьби з грипом
та гострими респіраторними захворюваннями.

20.12.2013 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

70 Лист Чугуївської міжрайонної прокуратури від 29.01.2013
№  05-27-131вих13  щодо  надання  інформації  з  питань
протидії «рейдерству».

Щомісяця до 1
числа

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

71 Лист  Чугуївської  міжрайонної  прокуратури  від  01.02.13
№  05-27-162  вих-13  щодо  відшкодування  втрат  с/г
виробництва.

Щомісяця до 1
числа

Заступник голови 
райдержадміністрації

Ковальчук В.Г.

72 Лист  Чугуївської  міжрайонної  прокуратури  від  01.02.13
№ 05-27-156 вих-13 щодо використання земель.

Щомісяця до 1
числа

Заступник голови 
райдержадміністрації

Ковальчук В.Г.

73 Лист  Чугуївської  міжрайонної  прокуратури  від  01.02.13
№ 05-27-159 вих-13 щодо оренди земель.

Щомісяця до 1
числа

Заступник голови 
райдержадміністрації

Ковальчук В.Г.

74 Лист  Чугуївської  міжрайонної  прокуратури  від  01.02.13
№  05-27-157  вих-13  щодо  прийнятих  розпоряджень  із
земельних питань.

Щомісяця до 1
числа

Заступник голови 
райдержадміністрації

Ковальчук В.Г.
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75 Лист Чугуївської міжрайонної прокуратури від 17.01.2013

№  05-27-80  вих-13  щодо  статистичного  спостереження
№ 1 - торги.

Щомісяця до 1
числа

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

76 Лист  облдержадміністрації   від  29.03.2013  №  1-55/2262
щодо надання звіту №1 - торги.

01.10.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

77 Лист  облдержадміністрації   від  06.04.2009  №191  «Про
затвердження  обласних  заходів  щодо  протидії  торгівлі
людьми на 2009-2013 роки».

20.12.2012 Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

Рябініна І.М.

78 Лист  облдержадміністрації   від  12.09.2005  № 01-73/4604
про  основні  заходи  які  буде  проводити
райдержадміністрація.

Щомісяця до
15 числа

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

79 Лист  облдержадміністрації   від  12.12.2012  № 01-61/9907
щодо грантових коштів, залучених на розвиток культури.

Щомісяця до 1
числа

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

80 Лист  облдержадміністрації   від  07.06.2011  № 01-55/4241
щодо надання інформації про заходи в галузі туризму.

Щомісяця до
15 числа

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

81 Лист  облдержадміністрації   від  14.06.2013  № 01-58/4518
щодо  проведення  моніторингу  стану доступності  об'єктів
соціальної інфраструктури.    

15.12.13 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

82 Лист облдержадміністрації   від 20.07.2012 № 01-122/5657
щодо виконання доручення Кабінету Міністрів України.

10.10.13 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

83 Лист  облдержадміністрації   від  03.07.2012  № 01-77/5054
щодо  плану  заходів  райдержадміністрації  на  наступний
тиждень.

Щочетверга 
до 12 00

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

84 Лист облдержадміністрації   від 25.09.12 №01-62/7577 про
проведення роз’яснювальної роботи. 

Щомісяця до 5
числа

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

85 Лист  облдержадміністрації   від  16.05.2013  № 01-64/3594
щодо проведення робіт з ліквідації чагарникової порослі на
території району.

Щочетверга Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

86 Лист  облдержадміністрації   від  20.05.2013  № 01-64/3697
щодо вжиття заходів пов'язаних з використанням коштів на
ремонт доріг.  

Щочетверга Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.
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87 Лист  облдержадміністрації   від  23.11.2007  №01-46/6913

щодо упорядкування обліку юридичних осіб.
Щомісяця до

20 числа
Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

88 Лист облдержадміністрації   від 30.11.2012 № 01-122/9553
план  контролю  за  виконання  розпорядження  КМУ  від
07.11.2012 № 865-р. 

25.12.13 Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович - Звєрєва Є.О.

89 Лист  облдержадміністрації   від  04.04.2013  № 01-53/2462
щодо  контролю за  виконанням  програми  з  профілактики
правопорушень.

08.10.13 Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії 
з правоохоронними органами
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.

90 Лист облдержадміністрації    від 31.10.2012 № 01-61/8675
про зміни у технічному стані клубних закладів.

Щомісяця до 1
числа

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

91 Лист  облдержадміністрації   від  16.02.2011  № 01-57/1115
щодо  виконання  програми  реформування  та  розвитку
житлово-комунального господарства до 2014 року.

20.12.13 Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

92 Лист  облдержадміністрації   від  30.07.2013  № 01-58/6169
щодо  фінансування  громадських  та  інших  робіт
тимчасового характеру

Щомісяця до
25 числа

Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

93 Лист  облдержадміністрації   від  26.07.13  №  01-64/5964
щодо проведення енергозберігаючих заходів.

Щомісяця до
25 числа

Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

94 Лист  облдержадміністрації   від  16.04.2013  № 01-68/2848
щодо  приведення  дій  територіальної  підсистеми  єдиної
державної системи. 

25.12.13 Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

95 Лист  облдержадміністрації   від  08.06.2012  №01-63/4349
щодо розгляду рекомендацій стосовно реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків.

20.12.13 Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

96 Лист  облдержадміністрації   від  28.02.2012  №  01-85/1493
план  заходів  з  реалізації  в  Харківській  обласній
адміністрації  та  районних  державних  адміністраціях
Державної програми щодо запобігання і протидії корупції
на 2011-2015 роки.

Щомісяця до 1
числа 

Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії 
з правоохоронними органами
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.
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97 Лист  облдержадміністрації  від  28.05.2008  №  01-57/3451

надання  інформації  про  проведені  заходи  щодо
стимулювання утворення ОСББ.

Щомісяця до
25 числа

Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

98 Лист  облдержадміністрації  від  09.10.2008  №  01-55/6504
щодо  надання  інформації  про  структурні  підрозділи  з
питань туризму і курортів райдержадміністрації.

25.12.2013 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

99 Лист  облдержадміністрації  від  14.09.2011  №  01-55/6910
щодо стану закладів культури в районі.

25.12.2013 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

100 Лист  облдержадміністрації  від  19.05.2008  №  01-55/3192
про надання інформації щодо участі творчих колективів у
міжнародних фестивалях, конкурсах, святах.

25.12.2013 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

101 Лист  облдержадміністрації  від  05.10.2011  №  01-57/7509
щодо  розробки  схем  оптимізації  роботи  централізованої
системи водопостачання.

25.12.2013 Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва   
райдержадміністрації

Володько І.В.

102 Лист  облдержадміністрації  від  21.11.2012  №  01-86/9319
щодо  розпоряджень,  які  є  на  офіційних  сайтах
райдержадміністрації. 

Щомісяця до 5
числа

Сектор доступу до публічної 
інформації 
райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

103 Лист  Головного  управління  державної  служби  від
06.04.2012  №  116/ТО1910-12  щодо  працевлаштування,
звільнення  чи  переведення  на  інше  місце  роботи
випускників,  які  навчалися за державним замовленням за
спеціальностями галузі знань «Державну управління».

Щомісяця до
15 числа

Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.В.

104 Лист  облдержадміністрації від  01.02.2011  №  01-28/712
щодо  надання  відомостей  про  місце  перебування  голови
райдержадміністрації  на  наступну  добу  та  наступний
тиждень. 

Щоденно,
щоп’ятниці, 

щомісяця 
до 15 числа

Організаційний відділ апарату
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

105 Лист  облдержадміністрації  від  20.06.2012  №  01-79/4670
щодо  подання  звітності  про  стан  кадрової  роботи  в
райдержадміністрації. 

15.12.2013 Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.В.
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106 Лист  Державної  надзвичайної  протиепізоотичної  комісії

при  облдержадміністрації  від  19.07.2013  про  посилення
заходів  щодо  недопущення  занесення  збудника
африканської  чуми  свиней  на  території  Харківської
області.

Щоп’ятниці Заступник голови 
райдержадміністрації

Ковальчук В.Г.

5. Організаційна робота, участь у розробці та розробка програм, заходів райдержадміністрації
1 Організація  та  проведення  районного  свята  до  Дня

українського козацтва.
Жовтень Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації
Кулешова Т.В.

Підготовка пропозицій до проекту бюджету на 2014 рік і
надання проекту рішення про районний бюджет на 2014 рік
для розгляду на сесії районної ради.

Грудень
Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.

2 Проведення  перевірок  бюджетних  установ,  сільських,
селищних  рад  з  питань  стану  дотримання  фінансово-
бюджетної  дисципліни  при  формуванні,  складанні  та
виконанні місцевих бюджетів.

Протягом
кварталу Фінансове управління 

райдержадміністрації
Бурейко Т.М.

3 Проведення  роз’яснювальної  роботи  щодо  порядку
періодичного  уточнення  персональних  даних  Реєстру
виборців.

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Шкода Т.М.

4 Проведення  тематичних  перевірок  апаратом  районної
державної  адміністрації  ходу  виконання  структурними
підрозділами   районної  державної  адміністрації,
виконкомами сільських та селищних рад законів України,
актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів
України,  розпоряджень  та  доручень  голів  обласної  та
районної державних адміністрацій.  

Щомісяця Сектор контролю апарату 
райдержадміністрації

Іванова О.С.

5 Приймання на постійне зберігання документів:
Чугуївської районної ради за 1994-2005 роки;
відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації за
2002-2005 роки;
Чугуївського  районного  центру  соціальних  служб  для
сімей, дітей та молоді за 1998-2005 роки.

Листопад Архівний відділ 
райдержадміністрації

Савінова О.О.
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6 Проведення  комплексного  перевіряння  роботи  служби

діловодства,  експертної  комісії  та  архівного  підрозділу
Чугуївської районної ради.

19.10.2013 Архівний відділ 
райдержадміністрації

Савінова О.О.

7 Організація  роботи  та  контроль  за  підвищенням
кваліфікації  державних  службовців  райдержадміністрації,
осіб,  зарахованих  до  кадрового  резерву  на  посади
державних  службовців,  в  Харківському  регіональному
інституті НАДУ при Президентові України.

Згідно з планом-
графіком

Відділ кадрової роботи  
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

8 Комплексне  вивчення  стилю та  методів  роботи,  надання
практичної  та  методичної  допомоги  управлінням  та
відділам райдержадміністрації:
управління  економічного  розвитку  і   торгівлі;  охорони
здоров’я;
архівний відділ.

24.10.2013
28.11.2013
26.12.2013

Відділи та сектори  апарату  
райдержадміністрації

Ковтун І.Ю.
Штрифанова Н.П.

9 Контроль  за  здійсненням  заходів  щодо  сприяння
організації  призову  громадян  на  строкову  військову
службу.

Жовтень,
листопад 

Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.  

10 Організація  наповнення  на  офіційному  веб-сайті
райдержадміністрації  документів  відповідно  до  Закону
України «Про доступ до публічної інформації», створених
структурними підрозділами райдержадміністрації.

Протягом
кварталу

Сектор забезпечення доступу 
до публічної інформації 
райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

11 Збір  матеріалів  на  селекторні  наради,  що  проводить
облдержадміністрація.

Протягом
кварталу

Відділи апарату 
райдержадміністрації: 
організаційний та загальний

Штрифанова Н.П. 
Герман В.О.

12 Проведення  перевірки  стану  створення  об’єктових
матеріальних  резервів  для  запобігання,  ліквідації  НС
техногенного і природного характеру та їх наслідків.

09-20.10.2013 Сектор  цивільного  захисту
райдержадміністрації

Лучников М.С.

13 Здійснення  контролю  за  накопиченням  підприємствами  і
організаціями  району  засобів  радіаційного  та  хімічного
захисту  для  працюючого  населення  та  особового  складу
формувань на мирний час та особливий період.

09-20.12.2013 Сектор  цивільного  захисту
райдержадміністрації

Лучников М.С.
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14 Організація  проведення  комплексом  водо  підготовки

«Донець»  КП  «Харківводоканал»,  комунальним  закладом
охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня
ім.  М.І.Кононенка»  щорічної  інвентаризації  джерел
іонізуючого випромінювання.

16-20.12.2013 Сектор  цивільного  захисту
райдержадміністрації

Лучников М.С.

15 Оновлення даних паспорту району. До 05.10.2013 Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

16 Підготовка  планів  заходів,  що  проводяться
райдержадміністрацією наступного тижня.

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

17 Організаційне  забезпечення  апаратних  нарад  у  голови
райдержадміністрації  із  заступниками  голови,
начальниками  структурних  підрозділів
райдержадміністрації.

2-й понеділок
щомісяця

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

18 Підготовка  календарних  планів  -  заходів
райдержадміністрації на наступний місяць.

До 20 числа
щомісяця

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

19 Підготовка  проектів  перспективного  плану  (основних
напрямів)  діяльності  райдержадміністрації  на 2014 рік  та
плану роботи райдержадміністрації на І квартал 2014 року.

Грудень Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

20 Підготовка матеріалів для розгляду  на сесіях Чугуївської
районної ради (згідно з планом роботи районної ради).

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату,
відповідні структурні 
підрозділи 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П. 

21 Проведення  внутрішнього  аудиту  діяльності  структурних
підрозділів  райдержадміністрації  відповідно  до  вимог
стандартів ДСТУ ISO серії 9000.

Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

22 Організація проведення нарад голови райдержадміністрації. Протягом
кварталу

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

23 Організаційне  забезпечення  робочих  поїздок  голови
райдержадміністрації до населених пунктів району.

Протягом
кварталу

Відділи апарату 
райдержадміністрації: 
організаційний та загальний

Штрифанова Н.П. 
Герман В.О.

21 Надання  методичної  та  практичної  допомоги  клубним
працівникам  у  доборі  репертуару,  запису  фонограм,
розробці сценаріїв, планів.

Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.
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22 Проведення  аналізу  стану  житлово-комунального

господарства району.
Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

Володько І.В.

23 Контроль  за  виконанням  районної  Програми  зайнятості
населення на 2013 рік.

Протягом
кварталу

Управління праці та 
соціального  захисту 
населення 
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

24 Представлення  інтересів  райдержадміністрації  в  судах
різних інстанцій.

Протягом
кварталу

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Монахова О.О.

25 Надання  допомоги  виробничим  управлінням  житлово-
комунального господарства в їх практичній діяльності.

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

Володько І.В.

26 Цільові  виїзди  у  населені  пункти  району  щодо  надання
практичної допомоги з питання роботи ОСББ.

Протягом
кварталу

Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

Володько І.В.

27 Надання методичної та практичної допомоги виконкомам
сільських,  селищних  рад  з  питань  вдосконалення
вуличного освітлення.

Протягом
кварталу 

Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

28 Надання  методичної  і  практичної  допомоги
сільськогосподарським  підприємствам  району  щодо
заготівлі  кормів  для  худоби,  раціонального  використання
кормів  при  нарощенні  продукції  тваринництва,  протягом
збирання врожаю 2013 року.

Протягом
кварталу

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Рало В.І.

29 Аналіз  виконання  завдань  плану  економічного  і
соціального  розвитку  агропромислового  комплексу
району на 2013 рік.

Щомісяця Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Рало В.І.

30 Організація  виконання  Програми  виробництва  продукції
тваринництва у 2013 році.

Протягом
кварталу

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Рало В.І.

31 Моніторинг виконання ДП «Діпромісто» проектних робіт з
розроблення  Схеми  планування  території  Чугуївського
району.

До закінчення
виконання
зазначених

робіт

Відділ містобудування і 
архітектури управління 
розвитку інфраструктури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.
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6. Робота щодо забезпечення громадських відносин, формування інформаційного простору в районі

1 Підготовка інформаційних матеріалі щодо діяльності сфери
охорони здоров’я для районних засобів масової інформації.

Протягом
кварталу

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

2 Висвітлення  у  засобах  масової  інформації  досягнень
навчальних  закладів  району  щодо  організації  навчання  і
виховання учнів.

Протягом
кварталу

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович - Звєрєва Є.О.

3 Поширення  інформації  серед  населення  та  громадськості
району  щодо  розвитку  та  створення  сімейних  форм
виховання дітей.

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

4 Підготовка  інформації  про  роботу  Консультативного
пункту  з  надання  безкоштовної  правової  допомоги
населенню  району  для  опублікування  на  сторінках
громадсько-інформаційної  газети  Чугуївщини  «Красная
звезда». 

Грудень  Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Монахова О.О.

5 Висвітлення в засобах масової інформації:
питань щодо роботи ОСББ;
інформаційних  матеріалів  щодо  впровадження  заходів
енергозбереження  на  підприємствах,  організаціях  та
установах району;
питань розвитку транспортного обслуговування району; 
питань  щодо  покращання  санітарного  стану   населених
пунктів району;
тарифної політики.

Протягом
кварталу

Відділи житлово-
комунального господарства та 
будівництва, інфраструктури 
райдержадміністрації

Володько І.В.
Онищенко Ю.В.

6 Своєчасне  наповнення  офіційного  веб-сайту
райдержадміністрації.

Щотижня Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченашко М.А.

7 Організація  висвітлення  в  засобах  масової  інформації
заходів, що проводяться райдержадміністрацією.

Протягом
кварталу

Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Шумейко Л.С.

8 Проведення  роботи  з  поширення  інформації  про  право
громадян на соціальний захист і механізм його реалізації.

Протягом
кварталу

Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.
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9 Висвітлення  зведеної  інформації  про  виконання  плану

роботи  райдержадміністрації  за  ІІІ  квартал  2013  року  на
офіційному сайті райдержадміністрації та в засобах масової
інформації.

Листопад Організаційний 
відділ апарату 
райдержадміністр
ації

Штрифанова Н.П.

10 Підготовка  та  оприлюднення  через  засоби  масової
інформації  матеріалів  про  підсумки  виконання  бюджету
району за ІІІ квартал 2013 року.

Жовтень Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.

11 Інформування  населення  через  засоби  масової  інформації
про культурно-масові заходи в районі.

Протягом
кварталу

Відділ культури і 
туризму 
райдержадміністр
ації

Кулешова Т.В.

12 Підготовка  та  оприлюднення  в  Інтернеті  на  веб-сайті
облдержадміністрації  звіту  щодо  проведених  в  районі
торгів (тендерів).

Жовтень Управління економіки 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

13 Проведення  днів  зустрічей  в  трудових  колективах  та  з
активом населених пунктів району.

17.10.2013
21.11.2013
19.12.2013

Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченнашко М.А.

14 Проведення  телефонного  зв’язку  «Пряма  лінія»  з
населенням керівництвом райдержадміністрації.

16.10.2013
20.11.2013
18.12.2013

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

15 Узагальнення  інформації  щодо  обговорення  на  території
району  проекту  Концепції  реформування  місцевого
самоврядування  та  територіальної  організації  влади  в
Україні

Щомісяця до 1
та 10 числа

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

16 Збір та аналіз матеріалів про участь об’єднань громадян у
громадсько-політичних акціях.

Щомісяця Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченнашко М.А.

17 Інформування  населення  району  про  роботу  архівного
відділу райдержадміністрації.

Грудень Архівний відділ 
райдержадміністрації

Савінова О.О.

18 Інформування населення про права громадян, передбачені 
Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Протягом
кварталу

Сектор забезпечення доступу 
до публічної інформації 
райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

7.Наради, засідання комісій, робочих груп, семінари, навчання
1 Організація  та  підготовка  проведення  засідань  колегії 22.10.2013 Організаційний, загальний Ковтун І.Ю.
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райдержадміністрації. 26.11.2013
24.12.2013

відділи апарату 
райдержадміністрації
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2 Нарада  голови  райдержадміністрації  з  заступниками

голови,  керівником  апарату  районної  державної
адміністрації.

Щопонеділка Організаційний відділ апарату 
райдерж-адміністрації разом з 
іншими структурними 
підрозділами 
райдержадміністрації

Ковтун І.Ю.

3 Розширена нарада голови райдержадміністрації за участю
керівників  підприємств,  організацій,  установ,
підприємницьких  структур  щодо  аналізу  соціально-
економічної  ситуації,  заходів,  що  вживаються  щодо  її
поліпшення.

2-й понеділок
щомісяця

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації разом з 
іншими структурними 
підрозділами 
райдержадміністрації

Ковтун І.Ю.

4 Оперативна  робоча  нарада  голови  районної  державної
адміністрації з заступниками голови, керівником апарату,
керівниками структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації, на якій вирішуються поточні питання.

1,3-й понеділок
щомісяця

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації разом з 
іншими структурними 
підрозділами 
райдержадміністрації

Ковтун І.Ю.

5 Організація  та  проведення  засідання  постійно  діючої
комісії  райдержадміністрації  з  питань  розгляду  звернень
громадян.

4-й четвер
місяця

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Герман В.О.

6 Нарада  голови  райдержадміністрації  з  питань  розгляду
звернень громадян та виконавської дисципліни.

1-й вівторок
щомісяця

Загальний відділ, сектор 
контролю апарату 
райдержадміністрації 

Герман В.О.
Іванова О.С.

7 Семінар-нарада  з  сільськими,  селищними  головами,
секретарями місцевих рад.

2-й четвер
щомісяця

Організаційний відділ апарату
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

8 Навчання працівників районної державної адміністрації та
кадрового резерву.

1-й четвер
щомісяця

Організаційний відділ апарату
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

9 Підготовка  та  проведення  засідань  районної   комісії  з
питань  забезпечення  своєчасності  сплати  податків,
внесення  інших  обов’язкових  платежів  та  ефективного
використання бюджетних коштів.

18.10.2013
15.11.2013
20.12.2013

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

10 Засідання  районної  комісії  з  питань  контролю  за
здійсненням операцій з металобрухтом.

20.11.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.
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11 Засідання  Координаційної  групи  з  питань  захисту  прав

споживачів.
02.11.2013 Управління економічного 

розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

12 Семінар-нарада  з  сільськими,  селищними  головами,
секретарями місцевих рад з питання порядку формування
бюджету району на 2014 рік.

Грудень Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.

13 Засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій.

Жовтень,
листопад

Сектор цивільного захисту 
райдержадміністрації

Лучников М.С.

14 Засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини
райдержадміністрації.

Щомісяця Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

15 Засідання  координаційної  ради  з  питань  соціальної
політики.

25.10.2013
29.11.2013
27.12.2013

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

16 Засідання районної тристоронньої соціально – економічної
ради.

05.11.2013 Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

17 Засідання  координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення.

07.11.2013 Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

18 Засідання  районної  конфліктної  комісії  з  питань
призначення  державної  соціальної  допомоги
малозабезпеченим  сім’ям,  надання  населенню  пільг  та
субсидій  для  відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива.

2 рази на
місяць

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

19 Нарада  заступників  голови  райдержадміністрації  з
працівниками підпорядкованих їм структурних підрозділів
райдержадімінстрації.

Згідно з
регламентом

роботи

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Заступники голови 
райдержадміністрації 
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20 Засідання  експертної  комісії  архівного  відділу

райдержадміністрації.
Жовтень,
листопад 

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Савінова О.О.

21 Проведення семінару з відповідальними за діловодство та
архів на підприємствах, в установах та організаціях, які є
джерелами формування Національного архівного фонду.

24.10.2013 Архівний відділ 
райдержадміністрації

Савінова О.О.

22 Організація та проведення засідань районної спостережної
комісії,  ради протидії злочинності і корупції.

Щомісяця Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.  

23 Засідання  координаційної  ради  представників  районних
осередків  політичних  партій  при  голові
райдержадміністрації. 

Листопад Відділ масових комунікацій 
апарату райдержадміністрації

Отченашко М.А.

24 Проведення  «Дня  спеціаліста»  з  фахівцями
сільськогосподарських господарств району.

Щомісяця Управління агропромислового
розвитку 
райдержадміністрації

Рало В.І.

25 Засідання  координаційної  ради  з  питань  забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

22.10.2013 Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

Рябініна І.М.

26 Наради з директорами закладів освіти району. Щомісяця Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.

27 Наради з заступниками директорів закладів освіти району з
навчально-виховної роботи.

Щомісяця Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.

28 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації.

Щомісяця Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

29 Організація практикуму для працівників бібліотек-філій КЗ
«Чугуївська  районні  центральна  бібліотечна  система»  за
темою «Пріоритети планування роботи бібліотек на 2014
рік».

Грудень Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

30 Засідання  міжвідомчої  координаційно-методичної  ради  з
правової освіти населення.

Грудень Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Монахова О.О.

31 Засідання  комісії  з  перегляду  розпоряджень  голови
райдержадміністрації.

Грудень Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Монахова О.О.
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32 Засідання Ради по роботі з кадрами. Грудень Відділ кадрової роботи 

апарату райдержадміністрації
Прядка Т.Ф.

33 Засідання  конкурсної  комісії  щодо  заміщення  вакантних
посад державних службовців.

У міру
необхідності

Відділ кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

34 Засідання  комісії  з  питань  нагород  при
райдержадміністрації та районній раді. 

У міру
необхідності

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації

Штрифанова Н.П.

35 Нарада  з  керівниками  житлово-комунальних  підприємств
району  з  питань  виробничо-економічного  стану  їх
підприємств,  якісного  надання  послуг  населенню  та
своєчасної виплати заробітної плати їх працівникам.

Щопонеділка Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

Володько І.В.

36 Засідання  районної  координаційної  ради  з  екологічних
проблем. 

08.10.2013 Відділ житлово-комунального 
господарства та будівництва
райдержадміністрації

Володько І.В.

37 Організація  та  проведення  засідань  архітектурно-
містобудівної ради при відділі.

Протягом
кварталу 

Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.

38 Засідання  районної  ради  протидії  туберкульозу  та  ВІЛ-
інфекції/СНІДу. 

26.12.2013 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.  

39 Координаційна  рада  з  питань  профілактики  і  боротьби  з
поширенням  алкоголізму,  токсикоманії,  наркоманії,  ВІЛ-
інфекції та СНІДу.

   24.10.2013 Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

40 Проведення  нарад  з  керівниками  агропромислових
підприємств району.

Щомісяця Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Рало В.І.

8. Участь у підготовці та проведенні масових заходів, урочистостей, виставок тощо
1 Дня ветерана. 01.10.2013 Управління праці та 

соціального обслуговування 
населення 
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

2 Фестивалю авторської пісні «Осінній Есхар». 4-6.10.2013 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

3 Дня працівників освіти. 06.10.2013 Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.
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4 Дня юриста. 08.10.2013 Юридичний відділ апарату 

райдержадміністрації
Монахова О.О.

5 Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної 
служби.

13.10.2013 Відділ охорони здоров’я  
райдержадміністрації

Герез Н.М.

6 Дня художника. 13.10.2013 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

7 Дня Українського козацтва. 14.10.2013 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

8 Дня працівників харчової промисловості. 20.10.2013 Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

9 Дня визволення України від фашистських загарбників. 28.10.2013 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

10 Дня автомобіліста і дорожника. 27.10.2013 Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

11 Дня працівника соціальної сфери. 03.11.2013 Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації

Лисянський О.С.  

12 Дня залізничника. 04.11.2013 Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

13 Дня української писемності та мови. 09.11.2013 Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.

14 Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку. 16.11.2013 Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко Ю.В.

15 Дня студента. 17.11.2013 Відділ у справах молоді та 
спорту райдержадміністрації

Рябініна І.М.

16 Дня працівників сільського господарства. 17.11.2013 Управління агро-
промислового розвитку 
райдержадміністрації,
відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Рало В.І.
Кулешова Т.В.

55



1 2 3 4 5
17 Дня скловиробника. 19.11.2013 Управління економічного 

розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

18 Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. 24.11.2013 Відділ внутрішньої політики, 
зв’язків із засобами масової 
інформації та громадськістю 
апарату райдержадміністрації

Отченашко М.А.

19 Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 01.12.2013 Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Рябініна І.В.

20 Дня працівників прокуратури. 01.12.2013 Відділ оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи  та взає-модії
з правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.

21 Міжнародного дня інвалідів. 03.12.2013 Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

22 Міжнародного дня волонтерів. Грудень Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Рябініна І.В.

23 Дня працівників статистики. Грудень Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

24 Дня Збройних Сил України. 06.12.2013 Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи  та взає-модії
з правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.
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25 Дня місцевого самоврядування. 07.12.2013 Організаційний відділ апарату 

райдержадміністрації
Штрифанова Н.П.

26 Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС.

14.12.2013 Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.  

27 Дня працівників суду. 15.12.2013 Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи  та взаємодії 
з правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.

28 Дня міліції. 20.12.2013 Сектор оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи  та взаємодії 
з правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Левченко В.М.

29 Дня енергетика. 22.12.2013 Відділ інфраструктури 
райдержадміністрації

Онищенко І.Ю.

30 Дня працівників архівних установ. 24.12.2013 Архівний відділ 
райдержадміністрації

Савінова О.О.

31 Новорічних свят. Грудень Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

9. Інші заходи
1 Забезпечення  ефективної  роботи  Єдиного  дозвільного

офісу.
Щодня Управління економічного 

розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

2 Проведення  організаційних  заходів  щодо  забезпечення  та
організації роботи центра надання адміністративних послуг
при районній державній адміністрації.

Жовтень,
листопад

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Горовенко М.В.

3 Організація  та  проведення  продовольчих  ярмарків  у
населених пунктах Чугуївського району.

Протягом
кварталу 

Управління економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації 

Горовенко М.В.
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4 Оформлення  книжкових  виставок  у  бібліотеках-філіях

району до державних та знаменних дат.
Протягом
кварталу

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації

Кулешова Т.В.

5 Розгляд та погодження проектно-кошторисної документації
на будівництво об’єктів  містобудування.

Протягом
кварталу

Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.

6 Узгодження  паспортів  розміщення  малих  архітектурних
форм.

Протягом
кварталу

Сектор містобудування і 
архітектури 
райдержадміністрації

Старусьов П.Л.

7 Здійснення  моніторингу  рівня  оплати  праці  підприємств
провідних галузей економіки району.

Щомісяця до
20 числа

Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С. 

8 Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів,
передбачених для надання населенню субсидій.

Протягом
кварталу

Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С. 

9 Проведення  районної  Спартакіади  2013  року  з  масових
видів  спорту  серед  колективів  фізичної  культури
організацій, підприємств, агрофірм, сільських та селищних
рад, спортивних клубів.

Листопад,
грудень

Відділ у справах  молоді та 
спорту райдержадміністрації

Рябініна І.М.

10 Надання  методичної  допомоги  з  питань  інформатизації
структурним підрозділам райдержадміністрації.

Протягом
кварталу

Сектор інформаційно-
компютерного забезпечення 
апарату райдержадміністрації

Стрельник Т.А.

11 Підтримання  в  належному  стані  захисту  інформації  в
комп’ютерній мережі апарату райдержадміністрації.

Протягом
кварталу

Сектор інформаційно-
компютерного забезпечення 
апарату райдержадміністрації

Стрельник Т.А.

12 Подальше  впровадження  системи  електронного
документообігу «FossDoc» в апараті райдержадміністрації.

  Протягом
    кварталу

Сектор інформаційно-
компютерного забезпечення 
апарату райдержадміністрації

Стрельник Т.А.

13 Інвентаризація  програмно-технічних  засобів.  Створення
реєстру  програмно-технічних  засобів.  Поновлення
комп’ютерного парку. 

   Протягом
    кварталу

Сектор інформаційно-
компютерного забезпечення 
апарату райдержадміністрації

Стрельник Т.А.

14 Здійснення  перевірки  стану  виховної  роботи  в
загальноосвітніх та позашкільних закладах району.

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.
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15 Здійснення перевірки додержання вимог законодавства про

працю неповнолітніх на підприємствах.
Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

16 Проведення рейдів-перевірок у населених пунктах району
з  метою  виявлення  неповнолітніх,  схильних  до
правопорушень, бродяжництва та жебракування.

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

17 Проведення співбесід з батьками, які мають намір продати
майно  від  імені  своїх  неповнолітніх  дітей,  з  метою
попередження порушення майнових, житлових прав дітей.

У міру
необхідності

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

18 Проведення на базі  навчальних та позашкільних закладів
району  профілактичних  заходів:  «Днів  правових  знань»,
«Круглих  столів»,  диспутів,  лекцій,  тренінгів  з  питань
попередження   наркоманії,  токсикоманії,  алкоголізму  та
правопорушень серед дітей.

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Сєрокурова Г.О.

19 Проведення районного конкурсу педагогічної майстерності
«Вчитель року - 2014».

Грудень Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.

20 Проведення  районних  змагань  серед  школярів  району
«Шкіряний м’яч».

2, 23 жовтня Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.

21 Районні змагання з легкоатлетичного чотирьохборства. 09.10.2013 Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.

22 Забезпечення проведення поглибленого медичного огляду
дітей,  флюорографічного  обстеження  мешканців  району,
профілактичних оглядів населення району.

Протягом
кварталу

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Герез Н.М.

23 Проведення  перевірок  бюджетних  установ,  що
фінансуються з районного бюджету з питань дотримання
бюджетного законодавства.

Протягом
кварталу

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Бурейко Т.М.

24 Мобілізація  платежів  населення  за  житлово-комунальні
послуги та спожиті енергоносії.

Протягом
кварталу

Відділи житлово-
комунального господарства та 
будівництва, інфраструктури 
райдержадміністрації

Володько В.І.
Онищенко Ю.В.

25 Підготовка звернень до відповідних органів, організацій та
установ щодо уточнення персональних даних виборців.

Протягом
кварталу

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації

Шкода Т.М.
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26 Продовження  роботи  по  створенню  та  підтримки  в

актуальному стані  Єдиного державного автоматизованого
реєстру  осіб,  які  мають  право  на  пільги  та  заповнення
особових карток на кожного пільговика.

Протягом
кварталу

Управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.

27 Підготовка та видача архівних довідок, копій та витягів з
документів.

Протягом
кварталу

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Савінова О.О.

28 Забезпечення роботи Консультативного пункту з надання
безкоштовної правової допомоги населенню району.

За окремим
графіком

Юридичний відділ апарату 
райдержадміністрації

Монахова О.О.

29 Проведення  моніторингу якісного  наповнення  офіційного
веб-сайту  райдержадміністрації  в  частині  забезпечення
доступу до публічної інформації.

Протягом
кварталу

Сектор забезпечення доступу 
до публічної інформації 
райдержадміністрації

Прядка Т.Ф.

30 Проведення конкурсу-фестивалю серед учнів ораторського
мистецтва «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь віка!».

Жовтень Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.

31 Районний  етап  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН.

Грудень Відділ освіти 
райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.

32 Новорічні ранки та вечори в навчальних закладах району та
будинках культури.

Грудень Відділи освіти, культури і 
туризму райдержадміністрації

Ляхович-Звєрєва Є.О.
Кулешова Т.В.

Заступник  керівника  апарату,  началь-
ник  організаційного  відділу  апарату
районної державної адміністрації

                                                                                           Н.П. ШТРИФАНОВА

Цибульнік 2 32 70
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