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Харківська обласна 
державна адміністрація 
 
Організаційний відділ  
апарату 
 

ПЛАН  
основних  заходів  Богодухівської  районної державної  адміністрації 

у  жовтні 2020 року 
 

 

Дата проведення Назва заходу Місце 
проведення Відповідальний 

01 жовтня  
10.00 

Постійно діюча  
експрес-виставка 
«Богодухівщина вибирає 
місцеву владу» 
 

Центральна бібліотека 
КЗ Богодухівської 
районної ради 
«Централізована 
бібліотечна система» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

01 жовтня  
Час проведення 
уточнюється 

Заходи з нагоди 
Міжнародного дня людей 
похилого віку та Дня 
ветерана за участю голови 
районної державної 
адміністрації Анатолія 
Рисцова  

За окремим планом  Н. Жижирій – 
начальник управління 
соціального захисту 
населення  районної 
державної 
адміністрації 

01 жовтня  
13.00 

Віртуальна інформина, 
присвячена Міжнародному 
дню людей похилого віку та 
Дню ветерана 

Центральна бібліотека 
КЗ Богодухівської 
районної ради 
«Централізована 
бібліотечна система» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

02 жовтня  
09.00 

Урочистий прийом у голови  
районної державної 
адміністрації Анатолія 
Рисцова з нагоди Дня 
працівників освіти  

Районна державна 
адміністрація,  
кабінет голови,  
ІІ поверх  

В. Лукашова – в.о. 
завідувача сектору 
освіти районної 
державної  
адміністрації  

02 жовтня 
11.00 

Книжкова виставка до 
Міжнародного дня людей 
похилого віку «Милосердя 
й доброта – людства два 
крила» 
 

КЗ Богодухівської 
районної ради 
«Районний будинок 
культури» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

03 жовтня  
10.00 

Книжкові виставки із циклу 
«Ювіляри жовтня» 
 

Центральна бібліотека 
КЗ Богодухівської 
районної ради 
«Централізована 
бібліотечна система» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 
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03 жовтня  
16.00 

Чемпіонат Харківської 
області з футболу сезону 
2020 року серед команд  
ФК «Первомайський» -  
ФК «Богодухів»  

м. Первомайський  Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

04 жовтня  
10.00-12.00 

Профілактичний рейд «Діти 
вулиці», «Вокзал»  

м. Богодухів,  
ринок, автостанція, 
залізничний вокзал,  
міський парк  

З. Галілей – 
начальник служби у 
справах дітей районної 
державної 
адміністрації  

07 жовтня  
10.00 

Районна спартакіада 
допризовної  молоді  

м. Богодухів,  
стадіон «Колос» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

08 жовтня  
09.00 

Урочистий прийом у голови 
районної державної 
адміністрації Анатолія 
Рисцова з нагоди Дня 
юриста  

Районна  державна 
адміністрація, кабінет 
голови, ІІ поверх  

Р. Гамбарашвілі – 
заступник голови 
районної державної 
адміністрації  

08 жовтня  
11.00 

Розгорнута книжкова 
викладка до Дня  
Українського козацтва та 
Дня захисника України 
«Від козаків – до 
сьогоднішніх захисників 
України» 

Центральна бібліотека 
КЗ Богодухівської 
районної ради 
«Централізована 
бібліотечна система» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 
 

08 жовтня 
13.00 

Засідання комісії з розгляду 
спірних питань, що 
виникають при призначенні 
населенню житлових 
субсидій, державної 
соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям та 
пільг під головуванням  
заступника голови районної 
державної адміністрації 
Рамаза Гамбарашвілі 

Районна державна 
адміністрація,  
кабінет № 22   

Н. Жижирій – 
начальник управління 
соціального захисту 
населення  районної 
державної 
адміністрації 

08 жовтня 
14.00 

Засідання комісії з питань 
надання адресної 
матеріальної допомоги 
мешканцям 
Богодухівського району під 
співголовуванням  
заступника голови районної 
державної адміністрації 
Рамаза Гамбарашвілі  

Районна державна 
адміністрація, кабінет  
№ 22  

Н. Жижирій – 
начальник управління 
соціального захисту 
населення  районної 
державної 
адміністрації 

08 жовтня 
14.00 

Засідання постійно діючої 
комісії з питань розгляду 
звернень громадян  

Кабінет голови районної 
державної адміністрації,  
ІІ поверх 

Проводить:  
А. Рисцов –голова 
районної державної 
адміністрації 
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09 жовтня  
08.00 

Привітання головою 
районної державної 
адміністрації Анатолієм 
Рисцовим працівників 
поштового зв’язку з 
Всесвітнім днем пошти  

м. Богодухів, відділення 
поштового зв’язку 

Ю. Івах – начальник 
відділу 
містобудування, 
архітектури, житлово-
комунального 
господарства, 
інфраструктури, 
енергетики та захисту 
довкілля районної 
державної 
адміністрації  
 

09 жовтня  
11.00 

Історичний дайджест до 
Дня Українського козацтва 
«Рідна земле моя, ти 
козацькою славою щедра» 
 

Центральна бібліотека 
КЗ Богодухівської 
районної ради 
«Централізована 
бібліотечна система» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

10 жовтня  
16.00 

Чемпіонат Харківської 
області з футболу сезону 
2020 року серед команд  
ФК «Богодухів» -  
ФК «Енергетик»  

м. Богодухів,  
стадіон «Колос» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

10 жовтня 
20.00-23.00 

Профілактичний рейд щодо 
продажу неповнолітнім 
алкогольних напоїв та 
вживання ними алкоголю в 
громадських місцях 

м. Богодухів,  
ринок, автостанція, 
залізничний вокзал,  
міський парк 

З. Галілей – 
начальник служби у 
справах дітей районної  
державної 
адміністрації 

11 жовтня  
16.00 

Першість Богодухівського 
району з футболу - 2020 

м. Богодухів,  
стадіон «Колос»  

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

12 жовтня  
09.00 

Літературний колаж до   
60-річчя від дня 
народження української 
письменниці, поетеси  
Оксани Забужко «Оксана 
Забужко – поет, 
письменник, публіцист» 

Центральна бібліотека 
КЗ Богодухівської 
районної ради 
«Централізована 
бібліотечна система» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

12 жовтня 
11.00-14.00 

Профілактичний рейд щодо 
виявлення дітей, які 
прогулюють заняття в 
навчальних закладах, 
обстеження умов 
проживання дітей у сім’ях 
опікунів, піклувальників, 
дітей, які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах  

м. Богодухів  З. Галілей – 
начальник служби у 
справах дітей районної 
державної 
адміністрації 
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13 жовтня  
10.00 

Нарада за підсумками 
роботи апарату районної 
державної адміністрації у 
ІІІ кварталі 2020 року  

Районна державна 
адміністрація, кабінет  
№ 16 

Проводить:  
І. Розтягай  – 
керівник апарату 
районної державної 
адміністрації 

13 жовтня 
Протягом дня   

Заходи до Дня захисників 
України 

Заклади загальної 
середньої освіти району 

В. Лукашова   –   
в. о. завідувача 
сектору освіти 
районної державної 
адміністрації 

14 жовтня  
Час проведення 
уточнюється 

Заходи з нагоди  Дня 
захисника України 
 

КЗ Богодухівської 
районної ради 
«Районний будинок 
культури» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

15-16 жовтня  
За окремим  
планом  

Привітання головою 
районної  державної 
адміністрації Анатолієм 
Рисцовим трудових 
колективів з нагоди Дня 
працівників харчової 
промисловості  

За окремим планом  Ю. Івах – начальник 
відділу 
містобудування, 
архітектури, житлово-
комунального 
господарства, 
інфраструктури, 
енергетики та захисту 
довкілля районної 
державної 
адміністрації  

15 жовтня 
14.00 

Засідання тимчасової 
комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної 
плати (грошового 
забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших 
соціальних виплат  під 
головуванням  заступника 
голови районної державної 
адміністрації Рамаза 
Гамбарашвілі 

Районна державна 
адміністрація,  
кабінет № 22 

Н. Жижирій – 
начальник управління 
соціального захисту 
населення  районної 
державної 
адміністрації 

15 жовтня 
15.00 

Засідання робочої комісії з 
питань подолання тіньової 
зайнятості та легалізації 
робочих місць під 
головуванням  заступника 
голови районної державної 
адміністрації Рамаза 
Гамбарашвілі 

Районна державна 
адміністрація,  
кабінет № 22  

Н. Жижирій – 
начальник управління 
соціального захисту 
населення  районної 
державної 
адміністрації 

17 жовтня  
15.00 

Чемпіонат Харківської 
області з футболу сезону 
2020 року серед команд  
ФК «Маяк» -  
ФК «Богодухів»  

м. Валки  Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 
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19 жовтня  
18.00-20.00 

Профілактичний рейд «Діти 
вулиці», «Вокзал»  

м. Богодухів,  
ринок, автостанція, 
залізничний вокзал,  
міський парк  

З. Галілей – 
начальник служби у 
справах дітей районної 
державної 
адміністрації  

23 жовтня  
08.00 

Привітання головою 
районної державної 
адміністрації Анатолієм 
Рисцовим  трудових 
колективів з нагоди Дня  
автомобіліста і дорожника  

Богодухівський 
райавтодор,  
ДРП-2 Пісочинського 
ДЕП   

Ю. Івах – начальник 
відділу 
містобудування, 
архітектури, житлово-
комунального 
господарства, 
інфраструктури, 
енергетики та захисту 
довкілля районної 
державної 
адміністрації  

23 жовтня  
15.00 

Історичний хронограф  до 
Дня визволення України від 
нацистських загарбників  
«Україна 1941 -1945: люди, 
події, факти» 
  

Центральна бібліотека 
КЗ Богодухівської 
районної ради 
«Централізована 
бібліотечна система» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 
 

24 жовтня  
15.00 

Чемпіонат Харківської 
області сезону 2020 року 
серед  

м. Первомайський  Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

24 жовтня 
21.00-23.00 

Профілактичний рейд щодо 
продажу неповнолітнім 
алкогольних напоїв та 
вживання ними алкоголю в 
громадських місцях 
 

м. Богодухів,  
ринок, автостанція, 
залізничний вокзал,  
міський парк 

З. Галілей – 
начальник служби у 
справах дітей районної  
державної 
адміністрації 

25 жовтня  
08.00-20.00  

День голосування на 
місцевих виборах  

Дільниці, утворені на 
постійній основі  

Р. Гамбарашвілі – 
заступник голови 
районної державної 
адміністрації  

27 жовтня 
11.00 

Краєзнавча довідка, 
присвячена Дню 
визволення України від 
нацистських загарбників 
 

Районний краєзнавчий 
музей 
 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

28 жовтня 
09.00 

Засідання колегії районної  
державної адміністрації  

Районна державна 
адміністрація,  
Велика зала,  
ІІІ поверх  

Проводить:  
А. Рисцов –голова 
районної державної 
адміністрації 
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28 жовтня 
11.00 

Заходи з нагоди 76-ї річниці 
визволення України від  
нацистських загарбників 
 

м. Богодухів,  
Меморіал Слави 
 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

29 жовтня 
14.00 

Засідання комісії з питань 
захисту прав дитини  

Кабінет голови районної 
державної адміністрації,  
ІІ поверх 

Проводить:  
А. Рисцов –голова 
районної державної 
адміністрації 

31 жовтня 
11.00-14.00 

Профілактичний рейд щодо 
виявлення дітей, які 
прогулюють заняття в 
навчальних закладах, 
обстеження умов 
проживання дітей у сім’ях 
опікунів, піклувальників, 
дітей, які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах  

м. Богодухів  З. Галілей – 
начальник служби у 
справах дітей районної 
державної 
адміністрації 

31 жовтня  
14.00 

Першість Богодухівського 
району з футболу - 2020 

м. Богодухів, 
стадіон «Колос» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

Щопонеділка  
09.00 

Оперативна  нарада з 
керівництвом районної 
державної адміністрації та  
керівниками структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації 

Кабінет голови районної 
державної адміністрації,  
ІІ поверх 

Проводить  
А. Рисцов  –  
голова  районної 
державної 
адміністрації 
 

Щосереди 
08.00-12.00 

Спільний прийом громадян 
спеціалістами 
Богодухівського місцевого 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та 
центру надання 
адміністративних послуг 
районної державної 
адміністрації 

Відділ з питань надання 
адміністративних послуг 
районної державної 
адміністрації 

О. Кириченко – 
начальник  відділу з 
питань надання 
адміністративних 
послуг районної 
державної 
адміністрації 
 

Щочетверга 
08.00 

Нарада у директора 
КНП Богодухівська 
центральна районна 
лікарня Богодухівської 
районної ради 

Поліклінічне відділення  
КНП Богодухівська 
центральна районна 
лікарня Богодухівської 
районної ради 

М. Грищенко  – 
директор 
КНП Богодухівська 
центральна районна 
лікарня Богодухівської 
районної ради 
 
 
 
 
 



7 
Щоп’ятниці  
12.00 

Нарада у головного лікаря 
КНП  «Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги Богодухівської 
районної ради» 

КНП  «Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги Богодухівської 
районної ради» 

В. Прошутя – 
головний лікар  
КНП  «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги 
Богодухівської 
районної ради» 

Щодня 
13.00-15.00 

Функціонування «телефону 
довіри» 

Районна державна 
адміністрація, 
кабінет №1, 
І поверх 

І. Розтягай  – 
керівник апарату 
районної державної 
адміністрації   

За окремим 
графіком  

Засідання національно-
патріотичного клубу 
«Патріот» 

КЗ Богодухівської 
районної ради 
«Районний будинок 
культури» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

За окремим 
графіком  

Засідання клубу «Гармонія» КЗ Богодухівської 
районної ради 
«Районний будинок 
культури» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

За окремим 
графіком 

Виставки робіт учасників 
зразкового гуртка 
декоративно-ужиткового 
мистецтва   «Дивосвіт» 
районного будинку 
культури 

КЗ Богодухівської 
районної ради 
«Районний будинок 
культури» 

Л. Клочко –  
завідувач сектору  
культури, молоді та 
спорту районної 
державної 
адміністрації 

Протягом  
місяця  

І Шкільний етап 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад із навчальних 
предметів  

Заклади загальної 
середньої освіти району 

В. Лукашова   –   
в. о. завідувача 
сектору освіти 
районної державної 
адміністрації 

Жовтень* Нарада керівників закладів 
загальної середньої освіти 
району 

Сектор освіти районної 
державної адміністрації 

В. Лукашова   –   
в. о. завідувача 
сектору освіти 
районної державної 
адміністрації 

Жовтень* Нарада керівників закладів 
дошкільної освіти району 

Сектор освіти районної 
державної адміністрації 

В. Лукашова   –   
в. о. завідувача 
сектору освіти 
районної державної 
адміністрації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






