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КНП Богодухiвська центральна районна лiкарня Богодухiвсько'i районно'i ради 
та КЗ Богодухiвсько'i районно'i ради «Районний будинок культури». 

У серпнi 2019 року перший заступник голови районно'i державно'i 
адмiнiстрацi'i . Валентина ЗИР ЯНОВА брала участь у розширенiй нарадi 
обласно'i державно'i адмiнiстрацi'i з питания «Про хiд реформування сфери 
охорони здоров'я Харкiвсько'i областi станом на 01 серпия 2019 року. Деякi 
проблемнi питания та шляхи 'ix вирiшення» (01 серпия); засiданнi постiйних 
депутатських комiсiй районно'i ради (02 серпия), засiданнi XLV ceci'i районно'i 
ради VII скликания (06 серпия), молебнi за мир i спокiй в Укра'iнi, на славу 
Богодухова i його жителiв, панахидi, покладаннi гiрлянди, квiтiв в рамках 
вiдзначення 76-o'i рiчницi · звiльнення мiста Богодухова вiд фашистських 
загарбникiв, урочисто-траурному мiтингу з нагоди 76-о! рiчницi звiльнення 
мiста Богодухова вiд фашистських загарбникiв та урочистостях до Дня мiста 
Богодухова (07 серпия), засiданнi обласно'i тимчасово'i кoмici'i з питань 
погашения заборгованостi iз заробiтно'i плати (грошового забезпечення), пенсiй, 
стипендiй та iнших соцiальних виплат (09 серпия), Днi села с. Семенiв Яр (11 
серпия), засiданнi XXI ceci'i Харкiвсько'i обласноi' ради УП скликания (15 
серпия), селекторнiй нарадi обласно'i державно'i ад:м;iнiстрацi'i (16 серпия), 
урочистих заходах з нагоди Дня Державного Прапора У кра'iни та Дня 
Незалежностi Укра'iни (23 серпия), святкуваню Дня селища Шарiвка                    
(25 серпия), пленарному засiданнi обласного педагопчного форуму                                             
(28 серпия), районному педагогiчному форумi та нарадi у режимi 
вiдеоконференцi'i щодо пiдготовки до комплексноi' перевiрки виконання вимог 
законів та інших нормативено-правових актів з питань цивільного захисту, 
технегенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у 
Харківській області (29 серпня).

05 серпия на площi Соборностi м. Богодухова учасникiв щорiчного 
велопробiгу «Бачу! Можу! Допоможу!», мета якого - сприяти iнклюзi'i незрячих 
людей, привiтала перший заступник голови районно'i державно'i адмш1страцi'i 
Валентина ЗИРЯНОВА. 

Щоденно. узагальнювалися матерiали про перебування перш ого 
заступника голови районно'i державно'i адмш1страцi'i. 

Щоп'ятницi готувалась iнформацiя щодо об'еднання територiальних 
громад. 

Щотижня забезпечено збiр пропозицiй структурних пiдроздiлiв районно'i 
державно'i адмш1страцi'i до тижневих планiв основних заходiв районно'i 
державно'i адмiнiстрацi'i. Щочетверга узагальнювались плани основних заходiв, 
якi будуть проводитися структурними пiдроздiлами районно'i державно'i 
адмiнiстрацi'i. Здiйснювався упереджувальний контроль за пiдготовкою до 'ix 
проведения, щоп'ятницi готувалися звiти про 'ix виконання. 

Опрацьовано пропозицiI структурних пiдроздiлiв районно'i державно'i 
адмiнiстрацi'i до календарного плану основних заходiв районно'i державно'i 
адмiнiстрацi'i на вересень 2019 року, який у встановленi строки сформовано та 
розмiщено на �фiцiйному веб-сайтi районно'i державно'i адмiнiстрацi'i. 










