
чугу!вськА РАйоннА двРх{АвнА Адм|н1стРАц1я
хАРк1всько! оБлАст1

РозпоРяд}кшння

,!л }'\ д1д&к,о *п!] 
}ок'8

9уц|в

||ро 3атверд)кен}!я плашу роботи
9уц!всько[ районпло| дерэкавно|
адм!н|страц!| )(арк!всько[ област!
на 1 квартал2022 року

3|дпов|дно до статей 6, з9 3акону 9кра|ни <|{ро м|сцев1 дерхсавн1

адм1н|страц||>>, Регламенту 9уц|всько{ районно| дер)кавно| адм|н|страц||

{арк|всько? област|, 3атвердх{еного розпоряд)кенням голови районно|
державно| адм|н|страц1| в1д 04.03 .2021]\ъ 38 (з! зм|нами):

1. 3атвер дити план роботи 9угу|всько| районно| деря{авно| адм|н|страц||

)(арк|всько] област1 на 1 квартал 2022 року (лолаеться).
2. 1{ер|вникам структурних п1дрозд|л|в районно| дер}кавно] адм|н|страц1|

забезпечити виконання зазначеного плану.
3.1{онтроль за виконанням розпорядження

3аступника, заступник|в годови (зг|дно з розпод|лом
а||арату районно| деря{авно| адм!н| страц||.

[1ерпший 3аступ|!ик голови
райогпно[ дерэкавтпо[ адм|н!страц!!

ш }|[0

покласти на пер|пого
обов'язк!в) та кер|вника

(остянтин (Ф3"[!1т!н
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№ 
з/п Назва заходу Дата 

проведення Готують матеріали Відповідальний 
за підготовку 

 

1 2 3 4 5 
1. Питання для розгляду на колегії районної державної адміністрації 

Протокольний розгляд питань: 
1.  Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 

Чугуївській районній державній адміністрації Харківської 
області за 2021 рік 

22.02.2022 Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації 

Любов Кіянська 

2.  Про стан роботи з персоналом, забезпечення дотримання 
законодавства про державну службу у Чугуївській 
районній державній адміністрації Харківської області               
у 2021 році 

22.02.2022 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

3.  Про підсумки роботи з контрольними документами у 
Чугуївській районній державній адміністрації Харківської 
області у 2021 році та заходи щодо поліпшення 
виконавської дисципліни 

22.02.2022 Відділ документального 
забезпечення та контролю 
апарату райдержадміністрації 

Олена Горлачова 

2. Питання для розгляду в робочому порядку 
а) підготовка проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації 

1.  Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 
Чугуївській районній державній адміністрації Харківської 
області за 2021 рік 

Лютий Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації 

Любов Кіянська 

2.  Про стан роботи з персоналом, забезпечення дотримання 
законодавства про державну службу у Чугуївській 
районній державній адміністрації Харківської області               
у 2021 році 

Лютий Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

3.  Про підсумки роботи з контрольними документами у 
Чугуївській районній державній адміністрації Харківської 
області у 2021 році та заходи щодо поліпшення 
виконавської дисципліни 

Лютий Відділ документального 
забезпечення та контролю 
апарату райдержадміністрації 

Олена Горлачова 

4.  Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих 
зборів з формування нового складу громадської ради при 
Чугуївській районній державній адміністрації 

Лютий Відділ інформаційної діяльності  
та комунікацій з громадськістю 
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 
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5.  Про перевірку ведення військового обліку на території 

Чугуївського району у 2022 році  
18.01.2022 Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії  
з правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников 

6.  Про затвердження плану роботи районної державної 
адміністрації на ІІ квартал 2022 року 

До 25.03.2022 Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 

7.  Про затвердження графіків чергування в районній 
державній адміністрації та районній раді у вихідні та 
святкові дні  

До 25.01.2022 
До 25.02.2022 
До 25.03.2022 

Відділ документального 
забезпечення та контролю  
апарату райдержадміністрації 

Олена Горлачова 

8.  Про затвердження графіка відпусток працівників районної 
державної адміністрації, суб’єктом призначення яких               
є голова районної державної адміністрації, на 2022 рік 

До 05.01.2022 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

9.  У сфері екологічної безпеки, поводження з відходами, 
небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та 
агрохімікатами, оцінки впливу на довкілля  

Протягом 
кварталу 

Відділ захисту довкілля  
та природокористування 
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 

10.  Про передачу дитини на виховання до прийомної сім’ї, 
дитячого будинку сімейного типу 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

11.  Про визначення юридичного статусу дитини-сироти та 
дитини, позбавленої батьківського піклування  

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

12.  Про здійснення правочинів батьками від імені та в 
інтересах неповнолітніх дітей 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

13.  Про тимчасове влаштування дітей до державних закладів 
на повне державне утримання  

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

14.  Про створення прийомної сім’ї, дитячого будинку 
сімейного типу 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

15.  Про призначення на посаду та звільнення з посади, 
переведення (просування по службі) працівників районної 
державної адміністрації  

У міру 
необхідності 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

16.  Про надання щорічних, додаткових, соціальних відпусток, 
відпусток у зв’язку з навчанням працівникам районної 
державної адміністрації 

За окремим 
графіком  

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

17.  Про відрядження працівників районної державної 
адміністрації 

У міру 
необхідності 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
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18.  Про встановлення надбавки за вислугу років на державній 

службі працівникам районної державної адміністрації 
У міру 

необхідності 
Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

19.  Про стимулюючі виплати працівникам районної державної 
адміністрації 

У міру 
необхідності 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

20.  Про оголошення та проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби 

У міру 
необхідності 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

21.  Про присвоєння рангів державним службовцям районної 
державної адміністрації 

У міру 
необхідності 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

22.  Про підвищення кваліфікації працівників районної 
державної адміністрації 

За окремим 
розпорядженням/ 

листом 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

23.  Про нагородження відзнаками районної державної 
адміністрації та районної ради 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

24.  Про оформлення допуску визначеним посадовим                  
особам щодо роботи з документами, які мають обмежений 
доступ до інформації. Підготовка проєктів розпоряджень 
стосовно роботи з документами службового           
користування 

Протягом 
кварталу 

Головний спеціаліст з режимно-
секретної роботи апарату 
райдержадміністрації 

Володимир Мединцев 

25.  Про внесення змін до складів консультативних, дорадчих 
та інших допоміжних органів, створених при районній 
державній адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації 

Керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації 

б) вивчення питань із подальшим інформуванням керівництва районної державної адміністрації 
1.  Про наявність вакантних посад в районній державній 

адміністрації 
До 01.01.2022 
До 01.02.2022 
До 01.03.2022 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

2.  Аналіз якісного складу державних службовців районної 
державної адміністрації 

До 01.01.2022 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

3.  Про процес реорганізації районних державних 
адміністрацій, що припиняються 

До 01.01.2022 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

4.  Звіт про кількісний склад державних службовців районної 
державної адміністрації 

До 05.01.2022 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
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5.  Про перебіг перевірки, передбаченої Законом України 

«Про очищення влади» 
До 10.01.2022 
До 10.02.2022 
До 10.03.2022 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

6.  Про виконання заходів із запобігання і протидії корупції  До 03.01.2022 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

7.  Звіт про результати моніторингу інформації про публічні 
закупівлі 

До 20.01.2022 
До 20.02.2022 
До 20.03.2022 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

8.  Звіт про чисельність працюючих та заброньованих 
військовозобов’язаних працівників районної державної 
адміністрації  

До 02.02.2022 Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

9.  Аналіз роботи із запитами на публічну інформацію,                 
що надходять до районної державної адміністрації               
за ІV квартал 2021 року 

До 05.01.2022 Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

10.  Аналіз виконання вимог Закону України «Про доступ             
до публічної інформації» структурними підрозділами 
районної державної адміністрації за ІV квартал 2021 року 

До 10.01.2022 Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

11.  Аналіз звернень громадян, які надійшли на адресу 
районної державної адміністрації за 2021 рік 

До 15.01.2022 Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

12.  Аналіз стану виконавської дисципліни у структурних 
підрозділах районної державної адміністрації за ІІ півріччя 
2021 року 

До 20.01.2022 Відділ документального 
забезпечення та контролю апарату 
райдержадміністрації 

Олена Горлачова 

13.  Аналіз документообігу у районній державній адміністрації           
за 2021 року 

До 20.01.2022 Відділ документального 
забезпечення та контролю апарату 
райдержадміністрації 

Олена Горлачова 

14.  Звіт про діяльність консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів, утворених при районній державній 
адміністрації 

До 20.01.2022 Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 
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15.  Звіт про виконання плану роботи районної державної 

адміністрації на ІV квартал 2021 року 
До 20.01.2022 Сектор з питань організаційної 

роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 

16.  Звіт про виконання Перспективного плану (основних 
напрямів) діяльності Чугуївської районної державної 
адміністрації Харківської області на 2021 рік 

До 25.01.2022 Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 

17.  Звіт про виконання плану роботи районної державної 
адміністрації за грудень 2021 року, січень та лютий             
2022 року 

05.01.2022 
05.02.2022 
05.03.2022 

Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 

18.  Підготовка переліку розпоряджень голови районної 
державної адміністрації до Східного міжрегіонального  
управління Міністерства юстиції (м. Харків) 

До 05.01.2022 
До 05.02.2022 
До 05.03.2022 

Відділ документального 
забезпечення та контролю апарату 
райдержадміністрації 

Олена Горлачова 

19.  Про стан підліткової злочинності у районі за підсумками             
ІV кварталу 2021 року 

До 14.01.2022 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

20.  Про виконання постанови Кабінету Міністрів України                   
від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження порядку 
контролю за здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень органів 
виконавчої влади» (із змінами) органами місцевого 
самоврядування у ІI півріччі 2021 року 

До 05.01.2022 Відділ забезпечення взаємодії  
з органами місцевого 
самоврядування 
райдержадміністрації 

Тетяна Кулешова 

21.  Підготовка узагальненої інформації про виконання 
районною державною адміністрацією делегованих 
районною радою повноважень відповідно до рішення 
районної ради від 24.12.2020 року «Про делегування 
повноважень районної ради районній державній 
адміністрації» 

До 20.01.2022 Відділ забезпечення взаємодії  
з органами місцевого 
самоврядування 
райдержадміністрації 

Тетяна Кулешова 

22.  Про стан дотримання чинного законодавства керівниками 
структурних підрозділів районної державної адміністрації 
при виданні наказів у ІV кварталі 2021 року 

До 25.01.2022 Відділ правового забезпечення 
апарату райдержадміністрації 

Іван Скупченко 

23.  Про стан дотримання чинного законодавства при 
прийнятті рішень виконкомів місцевих рад (у частині 
делегованих повноважень) у ІV кварталі 2021 року 

До 25.01.2022 Відділ правового забезпечення 
апарату райдержадміністрації 

Іван Скупченко 
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24.  Про вжиття керівниками підприємств, установ і 

організацій району заходів спрямованих на запобігання 
гідрологічних прісноводних надзвичайних ситуацій, на 
безаварійний пропуск льодоходу і весняної повені                            
у 2022 році 

До 16.03.2022 Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников 

25.  Проведення комплексної оцінки цінової ситуації на 
споживчому ринку району 

Щодекадно Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

26.  Аналіз щодо дислокації підприємств промисловості, 
торгівлі, громадського харчування та побутового 
обслуговування населення району 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

27.  Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та інвестиційного 
клімату району 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

28.  Моніторинг потреби сільськогосподарських підприємств 
району в пально-мастильних матеріалах для виконання 
комплексу весняно-польових робіт у 2022 році 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

29.  Аналіз стану галузі тваринництва та агропромислового 
комплексу району  

Щомісяця Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова  

30.  Про стан діяльності транспортних підприємств району  Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько  

31.  Про стан проходження опалювального періоду                           
2021-2022 років на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

32.  Про стан транспортного обслуговування та надання послуг 
зв’язку 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько 
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33.  Моніторинг цін на основні продукти харчування на 

підприємствах торгівлі району 
Щодня Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

34.  Про рівень оплати праці на підприємствах, в установах та 
організаціях району 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

35.  Моніторинг стану вакцинації COVID-19 населення у 
розрізі населених пунктів району  

Щодня Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

36.  Моніторинг забезпеченості лікарень, задіяних у боротьбі 
із захворюванням на COVID-19 

Щодня Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

37.  Аналіз ситуації в інформаційному просторі шляхом 
моніторингу інтернет-ресурсів та засобів масової 
інформації 

Щодня Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

38.  Моніторинг резонансних подій, акцій протесту, фактів 
підбурювання населення до масових заходів та інших 
провокаційних дій 

Щодня Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

39.  Про стан введення житла в експлуатацію на території 
району 

Щомісяця Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

40.  Аналіз виконання районного бюджету Чугуївського 
району на 2021 рік  

Січень Відділ фінансів 
райдержадміністрації 

Оксана Літвінова  

41.  Підготовка пропозицій щодо внесення змін до районного 
бюджету Чугуївського району на 2022 рік та подання 
необхідних матеріалів для розгляду на сесіях районної 
ради 

Протягом 
кварталу 

Відділ фінансів 
райдержадміністрації 

Оксана Літвінова 

42.  Аналіз забезпеченості видатків на заробітну плату та 
енергоносії бюджетних установ району та місцевих 
бюджетів 

Протягом 
кварталу 

Відділ фінансів 
райдержадміністрації 

Оксана Літвінова 

43.  Здійснення повноважень на виконання Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо оптимізації мережі та функціонування центрів 
надання адміністративних послуг та удосконалення 
доступу до адміністративних послуг, які надаються в 
електронній формі» 

Протягом 
кварталу 

Відділ цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і 
цифровізації та організації 
діяльності центрів надання  
адміністративних послуг 
райдержадміністрації 

Марина Горовенко 
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44.  Моніторинг стану забезпечення публічного порядку та 

безпеки, криміногенної ситуації  у районі 
Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников 

45.  Про виконання Плану захисту інформації в 
автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі 
«Державний реєстр виборців» 

Протягом 
кварталу 

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації 

Денис Локайчук 

46.  Про стан передавання документів юридичних осіб 
(сільських, селищних рад), що реорганізуються відповідно 
до Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» з урахуванням рекомендацій 
Державної архівної служби України 

Протягом 
кварталу 

Архівний відділ 
райдержадміністрації 

Олена Сіренко 

47.  Про стан організації діловодства та архівного зберігання 
документів в установах та організаціях, що перебувають у 
зоні комплектування архівного відділу районної державної 
адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Архівний відділ 
райдержадміністрації 

Олена Сіренко 

48.  Аналіз суспільно-політичної ситуації в районі Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

49.  Аналіз висвітлення діяльності районної державної 
адміністрації у місцевих засобах масової інформації та на 
офіційному вебсайті районної державної адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

3. Вивчення роботи виконавчих органів міських, селищних рад (із питань виконання делегованих повноважень 
органів виконавчої влади), надання практичної допомоги, взаємодія з органами місцевого самоврядування 

1. Участь у роботі постійних комісій та пленарних засіданнях 
Чугуївської районної ради 

За окремим 
графіком 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації 

Керівники структурних  
підрозділів 
райдержадміністрації 

2. Організація виконання Плану контролю за здійсненням 
органами місцевого самоврядування Чугуївського району 
делегованих повноважень органів виконавчої влади                     
на 2022 рік 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування 
райдержадміністрації 

Тетяна Кулешова 
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3. Надання практичної та методичної допомоги виконкомам 

місцевих рад з питань виконання делегованих 
повноважень органів виконавчої влади 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення взаємодії  
з органами місцевого 
самоврядування 
райдержадміністрації 

Тетяна Кулешова, 
керівники структурних  
підрозділів 
райдержадміністрації 

4. Організація виїзду комісії з проведення перевірки 
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої 
влади до виконкомів місцевих рад 

За окремим 
планом 

Відділ забезпечення взаємодії  
з органами місцевого 
самоврядування 
райдержадміністрації 

Тетяна Кулешова 

5. Аналіз виконання виконкомами міських, селищних рад 
району делегованих повноважень органів виконавчої влади 
у відповідній сфері згідно з Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»  

За окремим 
планом 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації 
 

Керівники структурних  
підрозділів 
райдержадміністрації 

6. Проведення перевірок здійснення делегованих 
повноважень органів виконавчої влади виконкомами 
міських, селищних рад у частині забезпечення законності, 
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 
громадян 

Протягом  
кварталу 

Відділ правового забезпечення 
апарату райдержадміністрації 

Іван Скупченко 

7. Виїзди до населених пунктів району з метою обстеження 
умов проживання родин патронатних вихователів, 
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 

Щовівторка Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 
 

Олена Альхімович 
 

8. Проведення перевірок місцевих рад з питань дотримання 
бюджетного законодавства, надання практичної і 
методичної допомоги з питань виконання бюджету 

Протягом 
кварталу 

Відділ фінансів 
райдержадміністрації 

Оксана Літвінова 

9. Моніторинг стану розроблення комплексних планів 
просторового розвитку територій територіальних громад 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

10. Надання методичної допомоги органам місцевого 
самоврядування у галузі будівництва 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

11. Робота із забудовниками та органами місцевого 
самоврядування щодо введення житла в експлуатацію 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

12. Надання методичної допомоги виконкомам міських, 
селищних рад з питань роботи з персоналом 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
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13. Надання методичної допомоги виконкомам міських, 

селищних рад з питань доступу до публічної інформації 
Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

14. Організація особистих прийомів громадян керівництвом 
районної державної адміністрації у населених пунктах 
району 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

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

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

16. Організація участі керівництва районної державної 
адміністрації, керівників структурних підрозділів районної 
державної адміністрації у засіданнях виконкомів, сесіях 
місцевих рад 

За окремими 
графіками 

Відділ забезпечення взаємодії  
з органами місцевого 
самоврядування 
райдержадміністрації 

Тетяна Кулешова 

17. Надання методичної допомоги виконкомам міських, 
селищних рад у сфері надання соціальних послуг 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський  

18. Здійснення контролю відповідно до чинного законодавства 
за цільовим використанням коштів, спрямованих на 
надання державної соціальної допомоги та інших видів 
соціальної підтримки, передбачених законодавством 
України 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський  

19. Моніторинг пропозицій виконавчих комітетів селищних 
рад та транспортних підприємств району щодо 
транспортного обслуговування 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

20. Надання методичної і практичної допомоги виконкомам 
міських, селищних рад щодо усиновлення дітей; захисту 
житлових та майнових прав дітей 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 
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21. Здійснення контролю за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів 
виконавчої влади щодо організаційного забезпечення 
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг 

Протягом 
кварталу 

Відділ цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і 
цифровізації та організації 
діяльності центрів надання  
адміністративних послуг 
райдержадміністрації 

Марина Горовенко 

22. Залучення органів місцевого самоврядування до 
запровадження проєктів, які реалізують на Єдиному 
порталі державних послуг «Дія» 

Протягом  
кварталу 

Відділ цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і 
цифровізації та організації 
діяльності центрів надання  
адміністративних послуг 
райдержадміністрації 

Марина Горовенко 

23. Моніторинг проведення продовольчих ярмарків на 
території району та участі підприємств району в 
ярмаркових заходах області 

Протягом  
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

24. Організація проведення у населених пунктах району 
щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» 

21-31.03.2022 Відділ захисту довкілля  
та природокористування 
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 

25. Методична і практична допомога міським, селищним 
радам, які надають відомості про найменування нових та 
перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, 
провулків, кварталів, кутків тощо) відповідно до ст. 22 
Закону України «Про Державний реєстр виборців» 

Протягом  
кварталу 

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації 

Денис Локайчук 

26. Надання організаційно-методичної допомоги особам, 
відповідальним за роботу з документами Трудового архіву    
місцевих рад 

Протягом 
кварталу 

Архівний відділ 
райдержадміністрації 

Олена Сіренко 

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

1.  «Про місцеві державні адміністрації». 
Забезпечення неухильного виконання вимог закону 

Протягом 
кварталу 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації 

Перший заступник, 
заступники голови, 
керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації 



13 

 

1 2 3 4 5 
2.  «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності 
органів місцевого самоврядування і районних державних 
адміністрацій». 
Забезпечення неухильного виконання вимог закону 

Протягом 
кварталу 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації 

Перший заступник, 
заступники голови, 
керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації 

3.  «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної». 
Забезпечення неухильного виконання вимог закону 

Протягом 
кварталу 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації 

Перший заступник, 
заступники голови, 
керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації 

4.  «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Організація роботи щодо взаємодії з органами місцевого 
самоврядування, надання методичної та практичної 
допомоги у реалізації делегованих повноважень органів 
виконавчої влади 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення взаємодії  
з органами місцевого 
самоврядування 
райдержадміністрації 

Тетяна Кулешова 

5.  «Про державний бюджет України на 2022 рік». 
Забезпечення виконання районного бюджету у 2022 році 

Протягом 
кварталу 

Відділ фінансів 
райдержадміністрації 

Оксана Літвінова  

6.  «Про публічні закупівлі». 
Забезпечення неухильного виконання вимог закону 

Протягом 
кварталу 

Відділ фінансів 
райдержадміністрації 

Оксана Літвінова 

7.  «Про державну службу». 
Забезпечення виконання вимог закону щодо створення 
правових, організаційних умов реалізації права на 
державну службу 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

8.  «Про відпустки». 
Забезпечення гарантії права на відпустки працівників 
районної державної адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

9.  «Про запобігання корупції». 
Здійснення заходів щодо недопущення корупційних 
правопорушень державними службовцями 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

10.  «Про очищення влади». 
Забезпечення неухильного виконання вимог закону 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом  
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
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11.  «Про звернення громадян». 

Організація та проведення особистих прийомів громадян 
та прийомів за місцем проживання керівництвом районної 
державної адміністрації, організація розгляду звернень 
громадян 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

12.  «Про захист персональних даних». 
Реєстрація інформації (у разі необхідності) з обмеженим 
доступом 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

13.  «Про інформацію». 
Виконання вимог закону щодо надання інформації 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

14.  «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування в Україні 
засобами масової інформації». 
Забезпечення висвітлення діяльності районної державної 
адміністрації, задоволення інформаційних потреб 
фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу 
юридичної особи  

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

15.  «Про доступ до публічної інформації». 
Виконання вимог закону щодо надання інформації 

Протягом 
кварталу 

Структурні підрозділи  
райдержадміністрації 

Керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації 

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

Протягом 
кварталу 

Відділ правового забезпечення  
апарату райдержадміністрації 

Іван Скупченко 

17.  «Про громадські об’єднання». 
Забезпечення неухильного виконання вимог закону 

Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

18.  «Про політичні партії в Україні». 
Забезпечення неухильного виконання вимог закону 

Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 
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19.  «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні 
засобами масової інформації». 
Забезпечення висвітлення діяльності районної державної 
адміністрації, задоволення інформаційних потреб 
населення та об’єднань громадян 

Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю  
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

20.  «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію». 
Здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників, 
бронювання військовозобов’язаних у районній державній 
адміністрації 
 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату спільно з головним 
спеціалістом з мобілізаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Тетяна Прядка, 
Олег Мураховський 

21.  «Про військовий обов’язок і військову службу». 
Здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників, 
бронювання військовозобов’язаних у районній державній 
адміністрації 
 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату спільно з головним 
спеціалістом з мобілізаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Тетяна Прядка, 
Олег Мураховський 

22.  «Про альтернативну (невійськову) службу». 
Направлення громадян на проходження альтернативної 
(невійськової) служби  

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення районної державної 
адміністрації  

Олександр Лисянський 

23.  «Про оборону України». 
Забезпечення неухильного виконання вимог закону  

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату спільно з відділом 
оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Тетяна Прядка, 
Микола Лучников 

24.  «Про державний кордон». 
Забезпечення дотримання прикордонного режиму на 
території Чугуївського району 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников 

25.  «Про державну таємницю». 
Здійснення заходів щодо забезпечення охорони державної 
таємниці 

Протягом 
кварталу 

Головний спеціаліст з режимно-
секретної роботи апарату 
райдержадміністрації 

Володимир Мединцев 
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26.  «Про Державний реєстр виборців». 

Організація періодичного уточнення персональних даних 
реєстру виборців 

Протягом 
кварталу 

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації 

Денис Локайчук 

27.  «Про охорону праці». 
Здійснення перевірок підприємств, організацій та установ 
району з питань додержання законодавства про охорону 
праці 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

28.  «Про оплату праці». 
Здійснення перевірок підприємств, організацій та установ 
району з питань додержання законодавства про оплату 
праці 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

29.  «Про державну допомогу сiм’ям з дітьми». 
Призначення та виплата допомог по вагітності та пологам, 
одноразової допомоги при народженні дитини, одинокої 
матері, допомоги на дітей, які перебувають під опікою та 
піклуванням, допомоги по догляду за дитиною до 
досягнення нею 3-річного віку 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

30.  «Про основи соціальної захищеності осіб з iнвалiдністю           
в Українi». 
Забезпечення необхідних умов, які дають можливість 
особам з інвалідністю вести повноцінний спосіб життя 
згідно з індивідуальними здібностями та інтересами 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

31.  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування». 
Проведення щомісячних перевірок щодо додержання 
вимог законодавства під час призначення пенсій 
Чугуївським відділом обслуговування громадян 
(Сервісним центром) управління обслуговування громадян 
Головного управління Пенсійного фонду України 
Харківської області 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

32.  «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям». 
Призначення державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям відповідно до закону 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 
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33.  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту». 
Встановлення статусу особам, на яких поширюється 
чинність закону та надання відповідних пільг 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

34.  «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю 
з дитинства та дітям з інвалідністю». 
Реалізація права на державну соціальну допомогу 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

35.  «Про соціальний захист дітей війни». 
Встановлення правового статусу дітей-війни, надання 
відповідних пільг 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

36.  «Про основи законодавства України про охорону 
здоров’я». 
Забезпечення виконання вимог закону на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

37.  «Про фізичну культуру і спорт». 
Забезпечення виконання вимог закону на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

38.  «Про оздоровлення та відпочинок дітей». 
Забезпечення дітей району, які потребують соціальної 
уваги та підтримки, безкоштовними путівками на 
оздоровлення 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

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

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 
 

40.  «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей». 
Реалізація державної політики у сфері усиновлення та 
захисту прав дітей 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 
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41.  «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування». 
Ведення банку даних на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також на підлітків, які 
перебувають на профілактичному обліку 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 
 

Олена Альхімович 
 

42.  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення відповідальності за порушення 
законодавства про захист персональних даних». 
Забезпечення заходів щодо нерозголошення персональних 
даних кандидатів в усиновлювачі, опікунів/піклувальників, 
дітей, які перебувають на обліку служби та осіб, які 
звертаються до служби у справах дітей 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 
 

Олена Альхімович 
 

43.  «Про освіту». 
Реалізація державної політики щодо забезпечення права на 
безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти 
відповідно до стандартів освіти 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

44.  «Про повну загальну середню освіту». 
Забезпечення виконання вимог закону на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

45.  «Про позашкільну освіту». 
Забезпечення виконання вимог закону на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

46.  «Про дошкільну освіту». 
Реалізація державної політики у створенні належних умов 
для здобуття дошкільної освіти 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

47.  «Основи законодавства України про охорону здоров’я». 
Забезпечення правових, організаційних, економічних та 
соціальних засад охорони здоров’я у лікувальних закладах 
району 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 
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48.  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення». 
Організація навчальних та виховних процесів у закладах 
освіти району з врахуванням санітарних норм, здійснення 
заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я, 
гігієнічне виховання відповідних груп населення та 
вивчення ними основ гігієни 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

49.  «Про захист населення від інфекційних хвороб». 
Забезпечення виконання вимог закону на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

50.  «Про музеї та музейну справу». 
Сприяння розвитку сфери музейної справи  

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

51.  «Про житлово-комунальні послуги». 
Реалізація державної політики щодо надання споживачам 
якісних житлово-комунальних послуг у повному обсязі 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

52.  «Про автомобільні дороги». 
Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх 
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання на 
території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

53.  «Про дорожній рух». 
Забезпечення безперебійного і безпечного руху 
автотранспорту на автомобільних дорогах у межах району 
протягом зимового періоду 2021-2022 років 

Січень, лютий Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

54.  «Про благоустрій населених пунктів». 
Реалізація державної політики щодо надання якісних 
послуг з благоустрою у повному обсязі 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

55.  «Про теплопостачання». 
Реалізація державної політики щодо надання споживачам 
якісних послуг з теплопостачання 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури  
райдержадміністрації 

Ірина Володько 
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56.  «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку». 
Здійснення контролю за додержанням житлового 
законодавства на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

57.  «Про національну безпеку України». 
Реалізація основних засад державної політики, що 
гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину 
захист від загроз 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников 
 

58.  «Про регулювання містобудівної діяльності». 
Реалізація державної політики щодо сталого розвитку 
територій з урахуванням державних, громадських та 
приватних інтересів 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 
 

Валентина Таванець 

59.  «Про охорону культурної спадщини». 
Врегулювання правових, організаційних, соціальних та 
економічних відносин у сфері охорони культурної 
спадщини з метою її збереження, використання об’єктів 
культурної спадщини у суспільному житті 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури, відділ освіти, 
охорони здоров’я, культури, 
спорту райдержадміністрації 
 

Валентина Таванець, 
Валерія Райлян 

60.  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо планування використання земель». 
Забезпечення вимог закону на території району 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 
 

Валентина Таванець 

61.  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення порядку надання адміністративних 
послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва».  
Надання послуг населенню району через Єдину державну 
електронну систему у сфері будівництва 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 
 

Валентина Таванець 

62.  «Про архітектурну діяльність». 
Організація розроблення всіх складових частин проєктів з 
планування та благоустрою територій, будівництва 
будівель і споруд на території району 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 
 

Валентина Таванець 

63.  «Про управління об’єктами державної власності». 
Реалізація правових основ управління об’єктами державної 
власності 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку  
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 
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64.  «Про оренду землі». 

Моніторинг стану виплати орендної плати 
сільськогосподарськими підприємствами району 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку  
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

65.  «Про інвестиційну діяльність». 
Моніторинг загального обсягу прямих іноземних 
інвестицій, залучених в економіку району 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку  
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

66.  «Про державно-приватне партнерство». 
Реалізація організаційно-правових засад взаємодії 
державних партнерів з приватними партнерами та 
основних принципів державно-приватного партнерства на 
договірній основі 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку  
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

67.  «Про зовнішньоекономічну діяльність». 
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
району 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку  
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

68.  «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із 
значними інвестиціями в Україні». 
Забезпечення підтримки інвестиційних проєктів з метою 
створення сприятливих умов для залучення значних 
інвестицій (внутрішніх і зовнішніх), стимулювання 
економічного розвитку району 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку  
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

69.  «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності». 
Надання консультаційної допомоги виконкомам міських, 
селищних рад щодо розробки регуляторних актів та видачі 
дозвільних документів 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку  
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

70.  «Про насіння і садівний матеріал». 
Забезпечення вимог закону на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку  
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

71.  «Про адміністративні послуги». 
Здійснення контролю за виконанням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень органів 
виконавчої влади щодо організаційного забезпечення 
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг 

Протягом 
кварталу 

Відділ цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і 
цифровізації та організації 
діяльності центрів надання 
адміністративних послуг 
райдержадміністрації 

Марина Горовенко 
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72.  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації мережі та функціонування центрів 
надання адміністративних послуг та удосконалення 
доступу до адміністративних послуг, які надаються в 
електронній формі». 
Організація діяльності центрів надання адміністративних 
послуг району 

Протягом 
кварталу 

Відділ цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і 
цифровізації та організації 
діяльності центрів надання 
адміністративних послуг 
райдержадміністрації 

Марина Горовенко 

73.  «Про електронні документи та електронний 
документообіг». 
Проведення  роз’яснювальної роботи з відповідальними за 
ведення діловодства та архіву на підприємствах, в 
установах та організаціях району щодо основних 
організаційно-правових засад електронного 
документообігу та використання електронних документів 

Протягом 
кварталу 

Відділ документального 
забезпечення та контролю апарату 
райдержадміністрації; 
архівний відділ 
райдержадміністрації 

Олена Горлачова, 
Олена Сіренко 

74.  «Про доступ до архівів репресивних органів                       
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років». 
Забезпечення прав громадян на доступ до архівної 
інформації репресивних органів 

Протягом 
кварталу 

Архівний відділ 
райдержадміністрації 

Олена Сіренко 

75.  «Про Національний архівний фонд та архівні установи». 
Проведення  роз’яснювальної роботи з відповідальними за 
ведення архіву на підприємствах, в установах та 
організаціях району щодо формування, обліку, зберігання і 
використання Національного архівного фонду 

Протягом 
кварталу 

Архівний відділ 
райдержадміністрації 

Олена Сіренко 

4.2. Указів, розпоряджень та доручень Президента України 
1. Указу від 31.05.2018 №156/2018 «Про невідкладні заходи 

щодо зміцнення державного статусу української мови та 
сприяння створенню єдиного культурного простору 
України». 
Забезпечення неухильного виконання вимог Указу 

Протягом 
кварталу 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації 

Перший заступник, 
заступники голови, 
керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації 
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2. Указу від 19.02.2002 № 155/2002 «Про порядок організації 

та здійснення контролю за виконанням указів, 
розпоряджень і доручень Президента України». 
Забезпечення виконання вимог Положення про порядок  
організації та здійснення контролю за виконанням указів,  
розпоряджень і доручень Президента України 

Протягом 
кварталу  

Відділ документального 
забезпечення та контролю апарату 
райдержадміністрації 

Олена Горлачова 

3. Указу від 26.07.2005 № 1132/2005 «Питання контролю за 
виконанням указів, розпоряджень, доручень Президента 
України». 
Виконання порядку організації та здійснення контролю за 
виконанням указів, розпоряджень, доручень Президента 
України 

Протягом 
кварталу  

Відділ документального 
забезпечення та контролю 
апарату райдержадміністрації 

Олена Горлачова 

4. Указу від 11.09.2021 № 466/2021 «Про деякі заходи щодо 
соціального захисту ветеранів війни, сімей загиблих, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України». 
Забезпечення соціальних гарантій ветеранів війни, сімей 
загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

5. Указ від 06.12.2005 № 1694/2005 «Про невідкладні заходи 
щодо реформування системи охорони здоров’я 
населення». 
Забезпечення ефективного розвитку системи охорони  
здоров’я на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

6. Указу від 12.01.2018 № 5/2018 «Про першочергові заходи 
щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа». 
Забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб 
з їх числа 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 
 

Олена Альхімович 
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7. Указу від 05.05.2008 № 411/2008 «Про заходи щодо 

забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей». 
Забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей, 
реалізації прав дітей на охорону здоров’я, освіту, 
соціальний захист та гармонійний розвиток 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 
 

Олена Альхімович 
 

8. Указу від 07.06.2021 № 228/2021 «Про деякі заходи щодо 
збереження та відтворення лісів». 
Організація роботи групи для проведення інвентаризації 
лісових ресурсів, водних об’єктів на території 
Чугуївського району Харківської області 

Протягом 
кварталу 

Відділ захисту довкілля  
та природокористування 
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 

9. Указу від 03.12.2020 № 533/2020 «Про забезпечення 
створення безбар’єрного простору в Україні». 
Забезпечення рівних можливостей для всіх суспільних 
груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, літніх людей, 
молоді, жінок, а також батьків малолітніх дітей та дітей з 
інвалідністю 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури районної державної 
адміністрації 

Валентина Таванець 

10. Указу від 19.03.2021 № 104/2021 про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 19.03.2021 
«Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на 
території України». 
Забезпечення виконання вимог Указу на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников 
 

11. Указу від 26.02.2016 № 68/2016 «Про сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні». 
Забезпечення виконання вимог Указу на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю  
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

12. Указу від 06.06.2000 № 767/2000 «Про заходи щодо 
забезпечення формування та функціонування аграрного 
ринку». 
Сприяння розвитку підприємництва в аграрному  
секторі економіки у районі 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку  
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

13. Указу від 12.03.2003 № 102/2003 «Про концепцію державної 
промислової політики». 
Аналіз діяльності промислового комплексу району в 
розрізі промислових підприємств району 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку  
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 
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14. Указу від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення 

органами виконавчої влади доступу до публічної 
інформації». 
Здійснення обов’язкової реєстрації в системі обліку 
документів та надання доступу до них за запитами, 
оприлюднення зазначеної інформації на офіційному 
вебсайті районної державної адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

15. Указу від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування». 
Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні 
за місцем проживання особистих питань громадян 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

16. Указу від 27.09.1999 № 1229 «Про Положення про 
технічний захист інформації в Україні». 
Забезпечення правових та організаційних засад технічного 
захисту важливої для держави, суспільства і особи 
інформації, охорона якої забезпечується державою 
відповідно до законодавства 

Протягом 
кварталу 

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації  

Денис Локайчук 

4.3. Постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України 
1. постанови від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів». 
Забезпечення дотримання вимог при виконанні районного 
бюджету Чугуївського району на 2022 рік 

Протягом 
кварталу 

Відділ фінансів 
райдержадміністрації  

Оксана Літвінова 

2. постанови від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження 
Порядку використання коштів резервного фонду 
бюджету». 
Забезпечення виконання порядку використання коштів 
резервного фонду бюджету 

Протягом 
кварталу 

Відділ фінансів 
райдержадміністрації  

Оксана Літвінова 

3. постанови від 18.12.2013 № 939 «Порядок організації та 
забезпечення режиму секретності в державних органах». 
Неухильне виконання норм положень постанови 

Протягом 
кварталу 

Головний спеціаліст з режимно-
секретної роботи апарату 
райдержадміністрації 

Володимир Мединцев  
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4. постанови від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження 

Порядку контролю за здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень органів 
виконавчої влади». 
Організація контролю за здійсненням міськими, 
селищними радами району делегованих повноважень 
органів виконавчої влади 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення взаємодії  
з органами місцевого 
самоврядування 
райдержадміністрації 

Тетяна Кулешова 

5. постанови від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» в 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та 
місцевих органах виконавчої влади». 
Забезпечення реалізації права на доступ до інформації за 
інформаційним запитом 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

6. постанови від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження 
граничних норм витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію». 
Дотримання граничних норм витрат на копіювання або 
друк документів, що надаються за запитом на інформацію, 
при затвердженні фактичних витрат 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

7. постанови від 07.09.2011 № 938 «Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань 
доступу до інформації». 
Виконання вимог постанови з питань забезпечення 
доступу до публічної інформації 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

8. постанови від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи обліку 
публічної інформації». 
Виконання загальних вимог щодо забезпечення 
збереження та доступу до публічної інформації шляхом 
створення, функціонування і ведення системи обліку 
публічної інформації, в якій реєструються документи, що 
перебувають у районній державній адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  
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9. постанови від 04.01.2002 № 03 «Про Порядок 

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 
діяльність органів виконавчої влади». 
Забезпечення прозорості та відкритості діяльності 
районної державної адміністрації через оприлюднення у 
мережі Інтернет документів, що містять публічну 
інформацію 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

10. постанови від 24.09.2008 № 858 «Про застосування 
Класифікатору звернень громадян». 
Забезпечення виконання положень постанови 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

11. постанови від 24.06.2009 № 630 «Про затвердження 
Методики оцінювання рівня організації роботи із 
зверненнями громадян в органах виконавчої влади». 
Забезпечення виконання положень постанови 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

12. постанови від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики». 
Забезпечення виконання вимог цієї постанови у взаємодії 
влади з громадськістю 

Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю  
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

13. постанови від 27.07.1998 № 1147 «Про прикордонний 
режим». 
Забезпечення виконання вимог постанови на території 
району 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 
 

14. постанови від 03.08.1998 № 1199 «Про контрольовані 
прикордонні райони». 
Забезпечення виконання вимог постанови на території 
району 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 
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15. постанови від 23.10.2013 № 819 «Про затвердження 

Порядку проведення навчання керівного складу та 
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією                     
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту». 
Забезпечення навчання керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 
заходів з питань цивільного захисту, підприємств, установ 
і організацій району на курсах навчально-методичного 
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Харківської області 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 
 

16. постанови від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження 
Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення 
або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру». 
Організація заходів з обстеження будівель, споруд для 
прийняття евакуйованого населення у населених пунктах 
району 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 
 

17. постанови від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами). 
Організація проведення карантинних заходів на території 
району 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 
 

18. постанови від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»            
(із змінами). 
Забезпечення виконання положень постанови  

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 
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19. постанови від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження 

Положення про організацію оповіщення про загрозу 
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та 
зв’язку у сфері цивільного захисту». 
Уточнення інформаційних повідомлень до населення 
району за встановленими сигналами оповіщення 
цивільного захисту мирного часу 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 
 

20. постанови від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження 
Порядку створення та використання матеріальних резервів 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій». 
Здійснення моніторингу за накопиченням, зберіганням та 
використанням матеріальних резервів 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 
 

21. постанови від 09.10.2013 № 787 «Про затвердження 
Порядку утворення, завдання та функції формувань 
цивільного захисту». 
Уточнення сил (складу формувань) районних 
спеціалізованих служб цивільного захисту 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 
 

22. постанови від 06.06.2013 № 444 «Про затвердження 
Порядку здійснення навчання населення діям у 
надзвичайних ситуаціях». 
Моніторинг стану удосконалення та оновлення навчальної 
матеріальної бази та інформаційно-довідкових куточків 
існуючої мережі консультаційних пунктів, створені при 
міських, селищних радах 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 
 

23. постанови від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження 
Порядку організації та ведення військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних». 
Забезпечення виконання положень постанови 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату спільно з головним 
спеціалістом з мобілізаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Тетяна Прядка, 
Олег Мураховський 
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24. постанови від 15.09.2021 № 857 «Про затвердження 

Порядку організації інклюзивного навчання у закладах 
загальної середньої освіти». 
Забезпечення реалізації державної політики у сфері 
інклюзивного навчання 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

25. постанови від 04.11.2020 № 1089 «Про затвердження 
Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 
2028 року». 
Забезпечення виконання положень постанови 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

26. постанови від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження 
Державного стандарту початкової освіти». 
Забезпечення виконання положень постанови 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

27. постанови від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження 
Порядку організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах». 
Реалізація державної політики у сфері інклюзивної освіти 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

28. постанови від 17.03.2017 № 152 «Про забезпечення 
доступності лікарських засобів». 
Здійснення контролю за реалізацією Урядової програми 
«Доступні ліки» на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

29. розпорядження від 13.01.2021 № 131-р «Про затвердження 
плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку 
природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до               
2027 року». 
Реалізація державної політики з питань організації 
освітнього процесу 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

30. розпорядження від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження 
плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження 
Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа». 
Моніторинг реалізації заходів на території району у 
процесі реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа»  

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 
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31. постанови від 07.02.2018 № 107 «Про Порядок 

використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для підтримки галузі тваринництва». 
Надання методичної допомоги сільськогосподарським 
підприємствам для підтримки галузі тваринництва 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку  
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

32. постанови від 22.09.2021 № 1008 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для державної підтримки виробників 
картоплі»  

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку  
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

33. постанови від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги». 
Формування даних та внесення їх до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

34. постанови від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо 
переміщених осіб». 
Здійснення обліку внутрішньо переміщених осіб на 
території району 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

35. постанови від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження 
Порядку забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та 
інших окремих категорій населення, і виплати грошової 
компенсації вартості за самостійно придбані технічні та 
інші засоби реабілітації, переліків таких засобів». 
Забезпечення виконання вимог постанови на території 
району 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

36. постанови від 19.05.2021 № 505 «Деякі питання 
призначення житлових субсидій». 
Розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на 
наступний період домогосподарствам 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

37. розпорядження від 07.04.2021 № 285-р «Про затвердження 
Національного плану дій з реалізації Конвенції про права 
осіб з інвалідністю на період до 2025 року». 
Забезпечення виконання плану на території равйону 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 
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38. постанови від 27.06.2003 № 976 «Про затвердження 

Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та 
внесення поточних платежів за житлово-комунальні 
послуги». 
Забезпечення виконання вимог постанови на території 
району 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

39. постанови від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження 
Правил надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення та 
типового договору про надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення». 
Регулювання відносини між суб’єктом господарювання, 
предметом діяльності якого є надання житлово-
комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, 
яка отримує або має намір отримувати послуги з 
централізованого опалення, постачання холодної та 
гарячої води і водовідведення  

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

40. постанови від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення 
державних соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування». 
Забезпечення державних соціальних гарантій у сфері 
житлово-комунального обслуговування 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

41. постанови від 18.02.1997 № 176 «Про затвердження правил 
надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту». 
Забезпечення виконання правил надання послуг   
пасажирського автомобільного транспорту 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

42. постанови від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження 
Правил надання послуг з поводження з побутовими 
відходами». 
Здійснення контролю за якістю надання послуг з вивезення 
побутових відходів та забезпечення виконання вимог 
постанови на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько 
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43. розпорядження від 26.09.2018 № 688-р «Про затвердження 

плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з 
питань здорового та активного довголіття населення на 
період до 2022 року». 
Реалізація плану заходів на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

44. розпорядження від 21.03.2021 № 443 «Про затвердження 
Національного плану дій з охорони навколишнього 
природного середовища на період до 2025 року». 
Забезпечення виконання вимог розпорядження на 
території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ захисту довкілля та 
природокористування  
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 

45. постанови від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження 
переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів». 
Здійснення контролю та забезпечення виконання вимог 
постанови на території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ захисту довкілля та 
природокористування  
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 

46. постанови від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний 
кадастр». 
Ведення та надання інформації з містобудівного кадастру 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

47. постанови від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження 
порядку розроблення, оновлення, внесення змін та 
затвердження містобудівної документації». 
Забезпечення механізму розроблення, оновлення, внесення 
змін та затвердження містобудівної документації на 
місцевому рівні: комплексного плану просторового 
розвитку території територіальної громади, генерального 
плану населеного пункту 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

48. постанови від 23.06.2021 № 681 «Деякі питання 
забезпечення функціонування Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва». 
Надання послуг у сфері будівництва з використанням 
електронної системи 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 
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49. постанови від 01.07.2020 № 559 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо запровадження перщої 
черги Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва». 
Забезпечення вимог постанови на території району 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

50. постанови від 26.05.2021 № 537 «Про затвердження 
Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня 
безбар’рності об’єктів фізичного оточення і послуг для 
осіб з інвалідністю». 
Моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів 
фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

51. постанови від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення 
проєктів містобудівної документації на місцевому рівні». 
Забезпечення виконання порядку проведення громадських 
слухань, ознайомлення громадян із розробленою 
проєктною документацією 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

52. постанови від 25.05.2011 № 548 «Про затвердження 
Порядку проведення експертизи містобудівної 
документації». 
Розроблення схеми планування Чугуївського району 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

53. постанови від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів». 
Здійснення видачі будівельних паспортів забудови 
земельних ділянок 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

54. постанови від 07.06.2017 № 406 «Про затвердження 
переліку будівельних робіт, які потребують документів, 
що дають право на їх виконання, та після закінчення яких 
об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію». 
Виконання вимог до розроблення містобудівної 
документації 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 
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55. постанови від 27.11.2019 № 980 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для надання пільгового 
довгострокового державного кредиту внутрішньо 
переміщеним особам, учасникам проведення 
антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам 
проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання 
житла». 
Підготовка клопотань на оформлення кредитів на 
будівництво та придбання житла 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

56. розпорядження від 14.04.2021 № 366-р «Про схвалення 
Національної стратегії із створення безбар’єрного 
простору в Україні на період до 2030 року». 
Реалізація заходів стратегії на території району 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

57. постанови від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження 
Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої 
влади». 
Проведення гендерної та антидискримінаційної експертизи 
проєктів розпоряджень голови районної державної 
адміністрації, які подаються на державну реєстрацію 
структурними підрозділами районної державної 
адміністрації до Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Харків) у порядку, визначеному 
Міністерством юстиції України 

Протягом 
кварталу 

Відділ правового забезпечення 
апарату райдержадміністрації 

Іван Скупченко 

58. постанови від 08.08.2007 № 1004 «Про проведення 
експертизи цінності документів». 
Організація роботи експертної комісії архівного відділу 
районної державної адміністрації  

Протягом 
кварталу  

Архівний відділ 
райдержадміністрації  

Олена Сіренко 

59. постанови від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання 
управлінської діяльності». 
Проведення роз’яснювальної роботи щодо документування 
управлінської документації та організації роботи з 
документами 

Протягом 
кварталу 

Відділ документального 
забезпечення та контролю апарату, 
архівний відділ 
райдержадміністрації  

Олена Горлачова, 
Олена Сіренко  
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60. постанови від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження 

Порядку обчислення стажу державної служби». 
Забезпечення виконання положень постанови 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
 

61. постанови від 20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння 
рангів державних службовців та співвідношення між 
рангами державних службовців і рангами посадових осіб 
місцевого самоврядування, військовими званнями, 
дипломатичними рангами та іншими спеціальними 
званнями». 
Забезпечення виконання положень постанови 

У разі 
необхідності 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
 

62. постанови від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації 
Закону України «Про очищення влади». 
Забезпечення перевірки достовірності відомостей щодо 
незастосування/застосування заборон; оформлення запитів 
та направлення їх до органів перевірки; надсилання 
повідомлення про початок проходження перевірки; 
забезпечення розміщення на офіційному вебсайті районної 
державної адміністрації відповідних матеріалів 

У разі 
необхідності 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
 

63. постанови від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби». 
Дотримання вимог постанови 

У разі 
необхідності 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
 

64. постанови від 20.04.2016 № 304 «Про умови оплати праці 
посадових осіб, керівників та керівних працівників 
окремих державних органів, на яких не поширюється дія 
Закону України «Про державну службу». 
Дотримання вимог постанови 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
 

65. постанови від 06.02.2019 № 106 «Про затвердження 
Положення про систему професійного навчання державних 
службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад». 
Дотримання вимог постанови 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
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66. постанови від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження 

Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, 
які претендують на зайняття посад, які передбачають 
зайняття відповідального або особливо відповідального 
становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком,           
і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України». 
Організація перевірки стосовно осіб, які претендують на 
зайняття посад 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
 

67. постанови від 23.08.2017 № 640 «Про затвердження 
Порядку проведення оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців». 
Координація та супровід процесу моніторингу виконання 
та перегляду (уточнення) завдань і ключових показників 
результативності, ефективності та якості службової 
діяльності державних службовців, які займають посади 
державної служби категорій «Б» і «В». 
Забезпечення складання індивідуальної програми 
підвищення рівня професійної компетентності державного 
службовця, який займає посаду державної служби 
категорії «Б» або «В» (у міру необхідності) 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
 

68. постанови від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів». 
Дотримання вимог постанови при застосуванні 
стимулюючих виплат державним службовцям 

Протягом 
кварталу 

Відділ бухгалтерського обліку та 
господарського забезпечення 
апарату райдержадміністрації 

Марія Жуга 
 

69. постанови від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання 
здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних 
коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти». 
Забезпечення ефективного, результативного і цільового 
використання бюджетних коштів 

Протягом 
кварталу 

Відділ бухгалтерського обліку та 
господарського забезпечення 
апарату райдержадміністрації 

Марія Жуга 
 

70. постанови від 29.12.2019 № 1112 «Про умови оплати праці 
працівників державних органів, на яких не поширюється 
дія Закону України «Про державну службу». 
Дотримання вимог постанови в частині умов оплати праці 
працівникам, які здійснюють функції обслуговування 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
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71. постанови від 29.03.2006 № 373 «Про затвердження 

Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, 
телекомунікаційних та  інформаційно-телекомунікаційних 
системах». 
Організація та проведення робіт із захисту інформації у 
районній державній адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації  

Денис Локайчук 

72. постанови від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження 
Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 
органами реєстрації інформації до Єдиного державного 
демографічного реєстру». 
Отримання від органів реєстрації відомостей періодичного 
поновлення персональних даних Державного реєстру 
виборців 

Щомісяця Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації  

Денис Локайчук 

73. постанови від 26.05.2021 № 615 «Деякі питання 
забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих 
групових будинків». 
Реалізація державної політики з метою забезпечення дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 
їх числа житлом  

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

74. постанови від 04.07.2017 № 465 «Деякі питання здійснення 
наставництва над дитиною». 
Забезпечення впровадження послуги наставництва над 
дитиною, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для 
дітей 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

75. постанови від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини». 
Забезпечення виконання положень постанови 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 
 

76. постанови від 01.06.2020 № 475 «Деякі питання 
провадження діяльності з усиновлення дітей». 
Ведення обліку громадян, які бажають усиновити дитину 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 
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77. постанови від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження 

Положення про дитячий будинок сімейного типу». 
Забезпечення виконання положень постанови 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

78. постанови від 26.06.2019 № 552 «Деякі питання виплати 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у 
тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за 
дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих 
групових будинків». 
Забезпечення виконання положень постанови 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

79. розпорядження від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну 
стратегію реформування системи інституційного догляду 
та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів         
з реалізації І етапу». 
Забезпечення виконання вимог розпорядження 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

80. постанови від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження 
Порядку провадження діяльності з усиновлення та 
здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених 
дітей». 
Організаційне забезпечення влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

81. постанови від 30.01.2019 № 56 «Деякі питання цифрового 
розвитку». 
Забезпечення реалізації державної політики у сферах 
електронної демократії, розвитку інформаційного 
суспільства та цифрового розвитку у районі 

Протягом 
кварталу 

Відділ цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і 
цифровізації та організації 
діяльності центрів надання 
адміністративних послуг 
райдержадміністрації 

Марина Горовенко 

 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF
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4.4. Розпоряджень голови обласної державної адміністрації 

1.  від 06.09.2016 № 387 «Про організацію контролю за 
здійсненням органами місцевого самоврядування області 
делегованих повноважень органів виконавчої влади» 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення взаємодії  
з органами місцевого 
самоврядування 
райдержадміністрації 

Тетяна Кулешова 

2.  від 20.02.2008 № 77 «Про організацію виконання Указу 
Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування» 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації 

Любов Кіянська 

3.  від 20.03.2012 № 136 «Про заходи щодо забезпечення 
відкритості у діяльності обласної та районних державних 
адміністрацій» 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації 

Любов Кіянська 

4.  від 19.04.2021 № 260 «Про затвердження плану заходів на 
2021 рік щодо наповнення місцевих бюджетів області 
економного і раціонального використання бюджетних 
коштів у процесі виконання місцевих бюджетів» 

10.01.2022 Відділ фінансів 
райдержадміністрації  

Оксана Літвінова 

5.  від 15.04.2021 № 211 «Про деякі питання державної 
реєстрації та перегляду нормативно-правових актів» 

04.01.2022 
04.02.2022 
04.03.2022 

Відділ документального 
забезпечення та контролю апарату 
райдержадміністрації 

Олена Горлачова 

6.  від 01.11.2021 № 539 «Про додаткові заходи щодо 
забезпечення дотримання прикордонного режиму в межах 
території Харківської області» 
 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  

7.  від 02.02.2015 № 52 «Про організацію навчання населення 
діям у надзвичайних ситуаціях» 

18.03.2022 Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  
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8.  від 30.05.2018 № 404 «Про порядок організації 

радіаційного та хімічного спостереження в містах і 
районах області» 

25.03.2022 Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 

9.  від 11.05.2018 № 327 «Про здійснення шефства над 
військовими частинами Збройних Сил України та 
Національної гвардії України» 

20.01.2022 
 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 

10.  від 12.10.2021 № 513 «Про заходи щодо безаварійного 
пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і 
весняної повені в Харківській області у 2021-2022 роках» 

23.02.2022, 
16.03.2022 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 

11.  від 19.05.2016 № 197 «Про створення (поповнення, 
утримання) матеріальних резервів для запобігання                     
і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» 

15.03.2022 Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами  
райдержадміністрації 

Микола Лучников 

12.  від 04.03.2021 № 91 «Про затвердження Плану заходів 
щодо створення в Харківській області безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення на 2021-2025 роки» 

05.01.2022 Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

13.  від 05.08.2021 № 432 «Про заходи щодо виконання 
Територіальної угоди між Харківською обласною 
державною адміністрацією, Харківською обласною радою, 
Спільними представницькими органами сторін 
роботодавців та профспілок Харківської області на                      
2021-2023 роки» 

05.01.2022 Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

14.  від 25.01.2019 № 10 «Про затвердження обласного плану 
заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань 
здорового та активного довголіття населення на період до 
2022 року» 

25.01.2022  Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 
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15.  від 11.11.2021 № 560 «Про затвердження заходів в 

Харківській області на 2021-2022 роки з реалізації 
Національної стратегії із створення безбар’єрного 
простору в Україні на період до 2030 року» 

03.01.2022 Сектор містобудування та 
архітектури спільно з управлінням 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації 

Валентина Таванець, 
Олександр Лисянський 

16.  від 31.05.2021 № 346 «Про заходи щодо виконання 
Національного плану дій з реалізації Конвенції про права 
осіб з інвалідністю на період до 2025 року» 

10.01.2022 Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

17.  від 02.11.2021 № 544 «Про утворення комісії щодо 
розподілу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на розроблення комплексних планів 
просторового розвитку територій територіальних громад» 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

18.  від 30.07.2021 № 422 «Про створення регіональної комісії 
з інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів 
державної власності та комунальної власності, що 
знаходяться на території територіальних громад 
Харківської області» 

Протягом 
кварталу 

Відділ захисту довкілля  
та природокористування 
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 

19.  від 12.03.2016 № 78 «Про стан цінової ситуації на 
споживчому ринку області» 

05.01.2022 
 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

20.  від 03.06.2008 № 323 «Про систему комплексної оцінки 
цінової ситуації на споживчому ринку області» 
 

Щомісячно, 
05,15,25 

числа 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  

Тетяна Качалова  

21.  від 03.12.2018 № 638 «Про забезпечення реалізації 
державної регуляторної політики в Харківській області» 

05.01.2022 
 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

22.  від 27.06.2013 № 231 «Про ефективність залучення, 
використання та моніторингу міжнародної технічної 
допомоги на території Харківської області» 

10.01.2022 Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

23.  від 26.01.2010 № 24 «Про затвердження заходів з 
профілактики правопорушень рецидивної злочинності             
та злочинів, вчинених неповнолітніми» 

10.01.2022 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 
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24.  від 23.07.2009 № 409 «Про забезпечення якості утворення 

та діяльності прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу» 

25.03.2022 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

25.  від 31.12.2003 № 487 «Про забезпечення дотримання вимог 
законодавства з питань правової охорони комп’ютерних 
програм» 

25.03.2022 Відділ цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і 
цифровізації та організації 
діяльності центрів надання 
адміністративних послуг районної 
державної адміністрації 

Марина Горовенко 

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

Щочетверга, 
щомісяця 

 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  

Тетяна Качалова  

4.5. Розпоряджень голови районної державної адміністрації 
1. від 25.11.2016 № 447 «Про заходи щодо забезпечення 

відкритості у діяльності районної державної адміністрації» 
Протягом 
кварталу 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації 

Керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації 

2. від 03.07.2012 № 506 «Про участь у продовольчих 
ярмарках м. Харкова та населених пунктах Чугуївського 
району» 

03.01.2022 Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  

Тетяна Качалова  

3. від 27.10.2017 № 358 «Про стан цінової ситуації на 
продовольчому ринку Чугуївського району» 

03.01.2021 Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  

Тетяна Качалова  

4. від 12.03.2020 № 80 «Про запобігання поширенню на 
території Чугуївського району ороно вірусу COVID-19» 
 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

6. від 27.11.2009 № 772 «Про стан соціального захисту 
інвалідів в частині створення умов для безперешкодного 
доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до 
об’єктів соціальної інфраструктури і транспортних засобів 
в Чугуївському районі» 

15.01.2022 Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

7. від 11.10.2021 № 272 «Про заходи з питань соціального 
захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, в осінньо-зимовий період                                
2021-2022 років» 

31.03.2022 Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 
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8. від 17.11.2021 № 302 «Про заходи щодо безаварійного 

пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу  
і весняної повені в районі у 2021-2022 роках» 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  

9. від 23.11.2018 № 450 «Про утворення територіальних 
формувань цивільного захисту» 

До 18.03.2022 Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  

12. від 12.11.2015 № 490 «Про створення місцевого 
матеріального резерву для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій» 

До 31.03.2022 Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  

13. від 03.12.2021 № 319 «Про додаткові заходи щодо 
забезпечення дотримання прикордонного режиму в межах 
території Чугнуївського району Харківської області» 
 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  

14. від 17.09.2021 № 247 «Про створення робочої групи для 
проведення інвентаризації лісових ресурсів на території 
Чугуївського району Харківської області» 

Протягом 
кварталу 

Відділ захисту довкілля  
та природокористування 
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 

16. від 29.02.2008 № 268 «Про організацію виконання Указу 
Президента України від 7 лютого 2008 року №  109/2008 
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування» 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

17. від 11.05.2018 № 178 «Про затвердження Порядку 
проведення особистого прийому громадян посадовими 
особами Чугуївської районної державної адміністрації 
Харківської області» 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

18. від 21.05.2021 № 116 «Про затвердження Графіка передачі 
публічної інформації структурними підрозділами районної 
державної адміністрації та її апаратом» 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  
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19. від 17.10.2011 № 743 «Про затвердження Порядку 

складання, подання та розгляду запитів на інформацію, 
розпорядником якої є Чугуївська районна державна 
адміністрація», зареєстрованого Чугуївським 
міськрайонним управлінням юстиції Харківської області 
21 жовтня 2011 р. за № 4/87 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації 

Любов Кіянська 

20. від 02.07.2012 № 504 «Про Систему обліку публічної 
інформації, розпорядником якої є районна державна 
адміністрація»  

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації 

Любов Кіянська 

21. від 01.06.2021 № 135 «Про організацію контролю за 
здійсненням органами місцевого самоврядування району 
делегованих повноважень органів виконавчої влади» 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення взаємодії  
з органами місцевого 
самоврядування 
райдержадміністрації 

Тетяна Кулешова 

22. від 21.12.2021 № 337 «Про затвердження Плану контролю 
за здійсненням органами місцевого самоврядування 
Чугуївського району делегованих повноважень органів 
виконавчої влади на 2022 рік» 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення взаємодії  
з органами місцевого 
самоврядування 
райдержадміністрації 

Тетяна Кулешова   

23. Від 12.08.2021 № 220 «Про стан реалізації державної 
політики у сфері запобігання корупції у Чугуївській 
районній державній адміністрації» 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 

24. від 22.06.2021 № 157 «Про внесення змін до 
розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 18 грудня 2020 року № 364» 

Протягом 
кварталу 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації 

Керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації 

4.6. Інших документів 
1.  протокольних доручень голови районної державної 

адміністрації за підсумками оперативних нарад голови 
районної державної адміністрації з першим заступником, 
заступниками голови, керівником апарату, керівниками 
структурних підрозділів районної державної адміністрації, 
підприємств, установ та організацій району  

Щотижня Структурні підрозділи 
райдержадміністрації 

Керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації 

2.  рішення районної ради від 22.12.2021 року «Про 
затвердження районного бюджету Чугуївського району на 
2022 рік» 

Протягом 
кварталу 

Відділ фінансів 
райдержадміністрації 

Оксана Літвінова 
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3.  рішення районної ради від 09.12.2021 року «Про 

затвердження Програми фінансового забезпечення 
функціонування Чугуївської районної державної 
адміністрації Харківської області для реалізації 
повноважень, делегованих їй Чугуївською районною 
радою, на 2022 рік» 

Протягом 
кварталу 

Відділ бухгалтерського обліку              
та господарського забезпечення 
апарату райдержадміністрації 

Марія Жуга 

4.  рішення районної ради від 09.12.2021 року «Про 
затвердження Програми фінансового забезпечення 
відзначення свят та проведення заходів у Чугуївському 
районі на 2022 рік» 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

5.  рішення районної ради від 22.12.2021 року «Про 
затвердження Програми розвитку архівної справи в 
Чугуївському районі на 2022-2024 роки» 

І квартал Архівний відділ 
райдержадміністрації 

Олена Сіренко 

5. Організаційна робота, участь у розробці та розроблення програм, заходів районної державної адміністрації 
1.  Підготовка матеріалів для розгляду на пленарних 

засіданнях районної ради щодо внесення змін до 
районного бюджету на 2022 рік 

Протягом 
кварталу 

Відділ фінансів 
райдержадміністрації 

Оксана Літвінова  

2.  Підготовка матеріалів для розгляду на пленарних 
засіданнях районної ради щодо внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку Чугуївського району  
на 2022 рік 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  

Тетяна Качалова  

3.  Підготовка звіту голови районної державної адміністрації 
за 2021 рік про виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку, бюджету та 
делегованих районною радою повноважень 

Січень Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  

Тетяна Качалова  

4.  Розроблення Програми економічного і соціального 
розвитку Чугуївського району на 2022 рік 

Січень  Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
районної державної адміністрації 

Тетяна Качалова 

5.  Розроблення Програми територіальної оборони 
Чугуївського району Харківської області на                    
2022-2023 роки 

Січень Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
районної державної адміністрації  

Микола Лучников 
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6.  Оновлення даних Паспорту Чугуївського району станом      

на 01.01.2022 року 
До 10.01.2022 Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 
Керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації 

7.  Організація заходів з проведення публічного звіту голови 
районної державної адміністрації 

До 24.02.2022 Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 

8.  Розроблення плану роботи районної державної 
адміністрації на ІІ квартал 2022 року 

До 25.03.2022 Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 

9.  Розроблення плану основних заходів районної державної 
адміністрації та календарних планів на лютий та березень 
2022 року 

До 20.02.2022, 
20.03.2022 

Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 

10.  Розроблення плану навчань працівників районної 
державної адміністрації на ІІ квартал 2022 року 

До 20.03.2022 Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 

11.  Розроблення Графіка чергування в районній державній 
адміністрації та районній раді у вихідні та святкові дні  

Щомісяця Відділ документального 
забезпечення та контролю апарату 
райдержадміністрації 

Олена Горлачова 

12.  Комплексне вивчення стилю та методів роботи, надання 
практичної та методичної допомоги структурним 
підрозділам районної державної адміністрації 

За окремим 
графіком 

Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 

13.  Організація підготовки матеріалів для розгляду на сесіях 
Чугуївської районної ради згідно з планом роботи 
районної ради на 2022 рік 

Протягом 
кварталу  

Сектор з питань організаційної 
роботи апарату, відповідні 
структурні підрозділи 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова, 
керівники відповідних  
структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації 

14.  Організаційне забезпечення проведення нарад під 
головуванням голови районної державної адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова  

15.  Організаційне забезпечення участі керівництва районної 
державної адміністрації у селекторних нарадах,                  
відеоконференціях обласної державної адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова  



48 

 

1 2 3 4 5 
16.  Виконання Плану заходів з увічнення пам’яті захисників 

України у Харківській області на період до 2025 року на 
території району 

Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю  
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

17.  Проведення перевірок роботи архівних підрозділів, служб 
діловодства та експертних комісій юридичних осіб-джерел 
формування Національного архівного фонду, що 
перебувають у зоні комплектування архівного відділу 
районної державної адміністрації  

Протягом 
кварталу 

Архівний відділ 
райдержадміністрації 

Олена Сіренко 

18.  Організація державного обліку документів Національного 
архівного фонду 

Протягом 
кварталу 

Архівний відділ 
райдержадміністрації 

Олена Сіренко 

19.  Приймання на постійне зберігання документів 
Національного архівного фонду  

Протягом 
кварталу 

Архівний відділ 
райдержадміністрації 

Олена Сіренко 

20.  Розроблення схеми планування території Чугуївського 
району 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

21.  Виїзди на об’єкти реконструкції, будівництва або ремонту 
з метою здійснення контролю за станом їх реалізації у 
рамках програми Президента України «Велике 
будівництво»  

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

22.  Здійснення обліку рекламних засобів, розміщених у межах 
та поза межами населених пунктів району 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

23.  Проведення перевірки, передбаченої Законом України 
«Про очищення влади» 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
 

24.  Проведення перевірки, передбаченої Законом України 
«Про запобігання корупції» 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом  
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
 

25.  Організація роботи щодо своєчасного заповнення всіма 
державними службовцями районної державної 
адміністрації на офіційному вебсайті Національного 
агентства з питань запобігання корупції декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави, за 2021 рік 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом та з 
питань запобігання та виявлення 
корупції апарату  
райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
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26.  Організація контролю за виконанням розпоряджень та 

доручень голів обласної і районної державних 
адміністрацій, виконанням програм, заходів щодо 
організації виконання керівних документів органів влади 
вищого рівня 

Протягом 
кварталу 

Відділ документального 
забезпечення та контролю апарату 
райдержадміністрації  

Олена Горлачова 

27.  Організаційне забезпечення робочих поїздок голови                
районної державної адміністрації до населених пунктів 
району 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення взаємодії  
з органами місцевого 
самоврядування 
райдержадміністрації 

Тетяна Кулешова 

28.  Організація роботи пунктів обігріву під час погіршення 
погодних умов зимового періоду 2022 року 

Січень, лютий Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

29.  Проведення двомісячника з укладання колективних 
договорів підприємствами різних форм власності та 
господарювання 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

30.  Організація обов’язкової реєстрації в системі обліку 
документів районної державної адміністрації, що містять 
публічну інформацію 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

31.  Організація особистих прийомів, у т.ч. виїзних, головою 
районної державної адміністрації, першим заступником, 
заступниками голови та керівником апарату районної 
державної адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

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

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

33.  Адміністрування роботи локальних комп’ютерних мереж в 
апараті та структурних підрозділах районної державної 
адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Відділ цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій та 
організації діяльності центрів 
надання адміністративних послуг  
райдержадміністрації 

Марина Горовенко 

34.  Проведення заходів, визначених документами 
мобілізаційної готовності 

Протягом 
кварталу 

Головний спеціаліст з 
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації 

Олег Мураховський 
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35.  Сприяння територіальним громадам району у проведенні 

фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів  
Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

36.  Моніторинг виконання заходів районної Програми 
розвитку лікувальних закладів району на 2015-2023 роки, 
затвердженої рішенням районної ради від 14.07.2015 року 
(із змінами) 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

37.  Організація заходів, спрямованих на забезпечення сталої 
роботи водопровідно-каналізаційного та теплового 
господарства під час несприятливих погодних умов 
осінньо-зимового періоду 2021-2022 років 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

38.  Організація виконання Плану організаційних і практичних 
заходів щодо запобігання загибелі людей на водних 
об’єктах у зимовий період 2021-2022 років 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников 

39.  Організація виконання Плану роботи місцевої комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій Чугуївського району на 2022 рік 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников 

40.  Організація виконання Плану пропаганди знань у сфері 
захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій 
на 2022 рік 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников 

41.  Організаційне забезпечення публічного порядку та безпеки 
під час проведення урочистостей та масових заходів у 
районі 

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников 

42.  Проведення заходів, які виконані підприємствами, 
установами і організаціями району щодо безаварійного 
пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і 
весняної повені   

Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников 

43.  Забезпечення представлення району у спортивних 
змаганнях різних рівнів 

Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 
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44.  Забезпечення участі району у культурно-мистецьких 

заходах різних рівнів 
Протягом 
кварталу 

Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

45.  Проведення інвентаризації лісових ресурсів, водних 
об’єктів на території Чугуївського району 

Протягом 
кварталу 

Відділ захисту довкілля                                      
та природокористування 
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 

46.  Організація та проведення продовольчих ярмарків у 
населених пунктах  району 

Протягом 
кварталу 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  

Тетяна Качалова 

47.  Забезпечення нарахування усіх видів соціальної 
допомоги та компенсацій, пільг та житлових субсидій у 
готівковій та безготівковій формі для проведення їх 
виплати 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 
 

48.  Проведення перевірок проєктів рішень районної ради, які 
подаються районною державною адміністрації для 
розгляду на пленарних засіданнях районної ради, щодо їх 
відповідності вимогам законодавства України 

Протягом 
кварталу 

Відділ правового забезпечення 
апарату райдержадміністрації 

Іван Скупченко 

49.  Проведення перевірок проєктів розпоряджень голови 
районної державної адміністрації та наказів керівника 
апарату районної державної адміністрації на відповідність 
вимогам законодавства України 

Протягом 
кварталу 

Відділ правового забезпечення 
апарату райдержадміністрації 

Іван Скупченко 

50.  Ведення реєстру виборців району з використанням 
автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної 
системи «Державний реєстр виборців»  

Протягом 
кварталу 

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації 

Денис Локайчук 

51.  Організація чергування працівників у районній державній 
адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Відділ документального 
забезпечення та контролю  
апарату райдержадміністрації 

Олена Горлачова 

6. Робота щодо забезпечення громадських відносин, формування інформаційного простору в районі 
1. Забезпечення інформаційного наповнення офіційних   

вебсайту, Telegram-каналу та сторінки у Facebook районної 
державної адміністрації та оприлюднення на них 
інформації про суспільно-політичний, соціально-
економічний та культурний розвиток району, оперативне 
оновлення стрічки новин 

Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю  
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 
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2. Організація висвітлення заходів районної державної 

адміністрації, що відбуваються за участю керівництва 
районної державної адміністрації, структурних підрозділів 
районної державної адміністрації, у засобах масової 
інформації 

Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю  
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

3. Забезпечення всебічного, оперативного інформування 
громадськості про діяльність районної державної 
адміністрації, її керівництва та структурних                   
підрозділів 

Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю  
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

4. Надання організаційної підтримки інститутам 
громадянського суспільства у процесі реалізації їх 
ініціатив 

Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю  
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

5. Проведення організаційної роботи щодо формування 
нового складу громадської ради при районній державній 
адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю  
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

6. Оприлюднення публічного звіту голови районної 
державної адміністрації за 2021 рік  

До 24.02.2022 Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 

7. Проведення телефонного зв’язку з населенням «Пряма 
лінія» керівництвом районної державної адміністрації: 
 

За окремим 
графіком 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

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

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

9. Організація наповнення на офіційному вебсайті районної 
державної адміністрації документів відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», створених 
структурними підрозділами районної державної 
адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

10. Розміщення на офіційному вебсайті районної державної 
адміністрації інформації про хід виконання районного 
бюджету Чугуївського району на 2022 рік 

Протягом 
кварталу 

Відділ фінансів 
райдержадміністрації 

Оксана Літвінова   
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11. Висвітлення зведеної інформації про виконання плану 

роботи районної державної адміністрації на ІV квартал               
2021 року на офіційному вебсайті районної державної 
адміністрації  

До 20.01.2022 Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова  

12. Висвітлення зведеної інформації про виконання 
Перспективного плану (основних напрямів) діяльності 
районної державної адміністрації на 2021 рік на 
офіційному вебсайті районної державної адміністрації  

До 25.01.2022 Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова  

13. Оприлюднення проєктів рішень районної ради, що 
виносяться на розгляд районної ради районною державною 
адміністрацією 

Протягом 
кварталу 

Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова  

14. Оприлюднення підсумків економічного і  соціального 
розвитку району за 2022 рік 

Березень Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Тетяна Качалова 

15. Висвітлення у засобах масової інформації питань щодо: 
правил поведінки на льоду і під час підлідного вилову 
риби;  
участі у діяльності формувань з охорони громадського 
порядку; 
умов та переваг проходження військової служби, 
соціальних та правових гарантій захисту 
військовослужбовців строкової служби та служби за 
контрактом; 
дотримання правил прикордонного режиму 

 
Січень-лютий 

 
Протягом 
кварталу 
Протягом 
кварталу 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  

16. Висвітлення у засобах масової інформації питань щодо 
охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання природних ресурсів (земель, 
лісів, надр, об’єктів природно-заповідного та водного 
фонду) 

Протягом 
кварталу 

Відділ захисту довкілля  
та природокористування 
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 
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17. Висвітлення у засобах масової інформації питань: 

діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків;  
впровадження заходів з енергозбереження; 
якісного надання послуг житлово-комунальними 
підприємствами 

Протягом  
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько 

18. Інформування населення району щодо розвитку та 
створення сімейних форм виховання дітей  

Протягом  
кварталу 

Служба у справах  дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

19. Забезпечення роботи громадської приймальні з надання           
безоплатної первинної правової допомоги районною 
державною адміністрацією  

За окремим 
графіком 

Відділ правового забезпечення 
апарату райдержадміністрації 

Іван Скупченко 

20. Забезпечення взаємодії районної державної адміністрації           
з релігійними організаціями, розташованими на території 
району 

Протягом 
кварталу 

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю  
райдержадміністрації 

Марина Отченашко 

7. Наради, засідання комісій, робочих груп, семінари, навчання 
1.  Оперативна нарада голови районної державної 

адміністрації з першим заступником голови, заступниками 
голови, керівником апарату, керівниками структурних 
підрозділів районної державної адміністрації  

Щопонеділка 
(крім 2-го)  

Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 
 

2.  Координаційна нарада голови районної державної 
адміністрації за участю міських, селищних голів, 
керівників силових структур, закладів охорони здоров’я 

Щовівторка Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 
 

3.  Розширена нарада голови районної державної 
адміністрації з заступниками голови, керівником апарату, 
керівниками структурних підрозділів районної державної 
адміністрації та служб району, міськими, селищними 
головами  

10.01.2022 
14.02.2022 
14.03.2022 

Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 
 

4.  Нарада голови районної державної адміністрації за участю 
голови районної ради з вирішення господарських питань 

Щопонеділка Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 
 

5.  Галузеві наради першого заступника голови, заступників 
голови районної державної адміністрації (відповідно до 
розподілу обов’язків) 

Щопонеділка Структурні підрозділи 
райдержадміністрації 

Керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації 
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6.  Оперативна нарада з фінансово-бюджетних питань  Щопонеділка Відділ фінансів 

райдержадміністрації 
Оксана Літвінова  

7.  Нарада керівника апарату районної державної 
адміністрації з керівниками структурних підрозділів 
апарату та відділу інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю районної державної адміністрації 

Щоп’ятниці Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 
 

8.  Засідання колегії районної державної адміністрації 22.02.2022 
 

Відділ документального 
забезпечення та контролю, сектор 
з питань організаційної роботи 
апарату райдержадміністрації 

Олена Горлачова, 
Оксана Семенова 
 

9.  Навчання працівників районної державної адміністрації 06.01.2022 
03.02.2022 
03.03.2022 

Сектор з питань організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Оксана Семенова 

10.  Нарада голови районної державної адміністрації з питань 
виконавської дисципліни 

04.01.2022 
01.02.2022 
01.03.2022 

Відділ документального 
забезпечення та контролю  
апарату райдержадміністрації 

Олена Горлачова 
 

11.  Засідання комісії з питань захисту прав дитини районної 
державної адміністрації 

28.01.2022 
25.02.2022 
25.03.2022 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

12.  Засідання постійно діючої комісії районної державної 
адміністрації з питань розгляду звернень громадян 

У міру 
надходжень 
документів 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації 

Любов Кіянська  

13.  Службова нарада з керівниками силових структур району 
щодо забезпечення публічного порядку та безпеки у районі 
напередодні та під час проведення державних свят, масових 
заходів у січні, лютому та березні 2022 року  

Щомісяця Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії  
з правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  

14.  Засідання спостережної комісії при районній державній 
адміністрації 

Щомісяця Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  
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15.  Засідання робочої групи з питань формування, ведення та 

використання районного страхового фонду документації 
27.01.2022 Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  

16.  Засідання районної комісії з питань евакуації 18.02.2022 Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  

17.  Засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району 

24.03.2022 Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  

18.  Засідання Міжвідомчої робочої групи для вирішення 
актуальних питань  пов’язаних з охороною та обороною 
державного кордону в межах території Чугуївського 
району 

У міру 
необхідності 

Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  

19.  Нарада голови районної державної адміністрації з 
керівним складом органів управління цивільного захисту 
Чугуївського району з підбиття підсумків роботи ланки 
територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Чугуївського району у 2021 році і 
визначення завдань на 2022 рік 

24.02.2022 Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  

20.  Засідання районної комісії з питань забезпечення 
своєчасності сплати податків, внесення інших 
обов’язкових платежів та ефективного використання 
бюджетних коштів 

Протягом 
кварталу 

Відділ фінансів 
райдержадміністрації 

Оксана Літвінова  

21.  Нарада з керівниками житлово-комунальних підприємств 
щодо стану проходження опалювального періоду                  
2022-2023 років 

Щомісяця Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько  

22.  Нарада з керівниками дорожніх служб району щодо стану 
проходження зимового періоду 2022 року 

Січень, лютий Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько  
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23.  Виїзні наради з реалізації проєктів будівництва, 

реконструкції або ремонту доріг, мостових споруд у межах 
району 

Протягом 
кварталу 

Відділ житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

Ірина Володько  

24.  Виїзні наради з реалізації проєктів будівництва, 
реконструкції або ремонту на території району, які 
проводяться у рамках програми Президента України 
«Велике будівництво» 

Протягом 
кварталу 

Сектор містобудування та 
архітектури райдержадміністрації 

Валентина Таванець 

25.  Нарада першого заступника голови районної державної 
адміністрації щодо питань охорони та раціонального 
використання земель землекористувачами всіх форм 
власності 

Щомісяця Відділ захисту довкілля  
та природокористування 
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 

26.  Нарада першого заступника голови районної державної 
адміністрації щодо питань поводження з відходами, 
небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та 
агрохімікатами 

18.02.2022 Відділ захисту довкілля  
та природокористування 
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 

27.  Нарада першого заступника голови районної державної 
адміністрації щодо розгляду звернень громадян з 
можливих порушень земельного та природоохоронного 
законодавства 

24.02.2022 Відділ захисту довкілля  
та природокористування 
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 

28.  Нарада першого заступника голови районної державної 
адміністрації з підбиття підсумків екологічної безпеки на 
території Чугуївського району у 2021 році і визначення 
завдань на 2022 рік 

24.03.2022 Відділ захисту довкілля  
та природокористування 
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 

29.  Робота робочої групи для проведення інвентаризації 
лісових ресурсів, водних об’єктів на території Чугуївського 
району 

У міру 
необхідності 

Відділ захисту довкілля  
та природокористування 
райдержадміністрації 

Андрій Подвисоцький 

30.  Засідання районної комісії з легалізації робочих місць та 
доходів, своєчасної виплати заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат 

18.01.2022 
15.02.2022 
15.03.2022 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

31.  Засідання районної тристоронньої соціально-економічної 
ради 

03.02.2022 Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 
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32.  Засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості 

населення 
03.02.2022 Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Олександр Лисянський 
 

33.  Засідання районної комісії з питань призначення 
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 
особам 

Щочетверга Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 
 

34.  Семінар-нарада з керівниками та представниками 
профспілкових комітетів підприємств, організацій та 
установ району по укладанню та реєстрації колективних 
договорів на 2022 рік 

Лютий 
 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 
 

35.  Нарада з працівниками управління соціального захисту 
населення районної державної адміністрації з питань: 
підбиття підсумків роботи управління за 2021 рік; 
залучення незайнятого населення до участі в громадських 
та інших роботах тимчасового характеру 

 
 

Січень, 
Березень 

 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 
 

36.  Засідання робочої групи з питань організації проходження 
громадянами України альтернативної (невійськової 
служби) управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації  

У міру 
необхідності 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 
 

37.  Робота оперативного штабу з питань соціального захисту 
бездомних громадян та осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, в зимовий період 2022 року 

У міру 
необхідності 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 
 

38.  Засідання комісії районної державної адміністрації із 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими похованням 

Щомісяця Відділ документального 
забезпечення та контролю апарату 
розвитку райдержадміністрації 

Олена Горлачова 

39.  Семінар-нарада з начальниками служб у справах дітей 
міських, селищних рад 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

40.  Районні батьківські збори прийомних батьків та батьків-
вихователів 

Березень Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Олена Альхімович 

41.  Засідання районної робочої групи з питань раціонального 
та ефективного використання земель, запобігання 
порушенням земельного законодавства та роз’яснювальної 
роботи щодо земельної реформи 

У міру 
необхідності 

Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  

Тетяна Качалова 
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42.  Засідання державної надзвичайної протиепізоотичної 

комісія при районній державній адміністрації 
У міру 

необхідності 
Відділ економіки та 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  

Тетяна Качалова 

43.  Робочі наради з представниками надання адміністративних 
послуг у територіальних громадах району 

Протягом 
кварталу 

Відділ цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і 
цифровізації та організації 
діяльності центрів надання  
адміністративних послуг 
райдержадміністрації 

Марина Горовенко 

44.  Засідання комісії з питань нагородження районної 
державної адміністрації та районної ради 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

45.  Засідання експертної комісії архівного відділу районної 
державної адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Архівний відділ 
райдержадміністрації 

Олена Сіренко 

46.  Засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
у районній державній адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації 

Денис Локайчук 
  

47.  Засідання комісії з перегляду розпоряджень голови 
районної державної адміністрації 

28.01.2022 Головний спеціаліст відділу 
правового забезпечення апарату 
райдержадміністрації 

Іван Скупченко 

48.  Засідання конкурсної комісії районної державної 
адміністрації на зайняття посад державної служби 
категорії, призначення на які здійснюється головою 
районної державної адміністрації  

У міру 
необхідності 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
 

49.  Засідання конкурсної комісії районної державної 
адміністрації на зайняття вакантних посад державної 
служби категорій «Б» і «В» в апараті Чугуївської районної 
державної адміністрації та її структурних підрозділах  
(крім юридичних осіб публічного права) 

У міру 
необхідності 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
 

50.  Засідання тендерного комітету районної державної 
адміністрації  

У міру 
необхідності 

Відділ бухгалтерського обліку та 
господарського забезпечення 
райдержадміністрації 

Марія Жуга 
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8. Участь у підготовці та проведенні масових заходів, урочистостей, виставок тощо 

1. Новорічних і Різдвяних свят  Січень Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

2. Днів визволення сіл та селищ району від фашистських 
загарбників 

Лютий Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

3. Дня Соборності України 22.01.2022 Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

4. Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту 27.01.2022 Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

5. Дня пам’яті Героїв Крут 29.01.2022 Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

6. Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав 

15.02.2022 Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

7. Дня вшанування подвигу учасників Революції гідності та 
увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

20.02.2022 Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

8. Міжнародного дня рідної мови 21.02.2022 Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

9. Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим                
та міста Севастополя 

26.02.2022 Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

10. Міжнародного жіночого дня (Міжнародного дня прав 
жінок і миру) 

08.03.2022 Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Валерія Райлян 

11. Дня українського добровольця 14.03.2022 Відділ оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації 

Микола Лучников  
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12. Дня працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення 
20.03.2022 Відділ житлово-комунального 

господарства та будівництва 
райдержадміністрації 

Ірина Володько  
 

13. Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на 
туберкульоз 

24.03.2022 Відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту 
райдержадміністрації 

Тетяна Бєлєвцова 

14. Дня Служби безпеки України 25.03.2022 Головний спеціаліст з режимно-
секретної роботи апарату 
райдержадміністрації 

Володимир Мединцев  
 

9. Інші заходи 
1. Формування бази даних публічної інформації районної 

державної адміністрації; опрацювання звернень громадян 
та запитів на публічну інформацію, що надходять до 
районної державної адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

2. Складання переліку днів народжень керівників 
підприємств, організацій, установ району, працівників 
районної державної адміністрації на місяць 

25.01.2022 
25.02.2022 
25.03.2022 

Відділ забезпечення доступу до 
публічної інформації та розгляду 
звернень громадян апарату 
райдержадміністрації  

Любов Кіянська  

3. Моніторинг проєктів, що реалізуються на Єдиному 
порталі електронних послуг «Дія» 

Протягом 
кварталу 

Відділ цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і 
цифровізації та організації 
діяльності центрів надання  
адміністративних послуг 
райдержадміністрації 

Марина Горовенко 

4. 
 

Забезпечення підтримки в актуальному стані Єдиного 
державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 
право на пільги 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

5. Забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації та 
пересування, путівками на санаторно-курортне лікування 

Протягом 
кварталу 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Олександр Лисянський 

6. Формування особових справ, внесення змін та доповнень 
до особових справ, електронної картки працівників, у яких 
відбуватимуться кадрові зміни 

Протягом 
кварталу 

Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації 

Тетяна Прядка 
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