
ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 
Харківської обласної державної адміністрації  

у вересні 2015 року 
 

Дата 
проведення Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

 

1 2 3 4 
01 вересня  
 

Урочисті заходи, присвячені 
початку нового навчального року і 
Дню знань 

навчальні заклади 
області; 
 
 
навчальні заклади  
галузі культури; 
 
 
дитячі будинки-
інтернати системи 
соціального захисту 
населення 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації, 
Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації, 
Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації, 
Печерських Т.П. – 
начальник служби у 
справах дітей 
облдержадміністрації 
 

01 вересня Започаткування відео-флешмобу 
«Невідомі туристичні родзинки 
Харківської області» 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 7 під’їзд, 
ОКЗ «Харківський 
організаційно-
методичний центр 
туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

01 вересня Книжкова виставка до Дня знань 
«Знання – парадигма процвітання» 

м. Харків, 
вул. Кооперативна, 13/2,
Харківська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

01 - 07 
вересня 

Акція для першокурсників до Дня 
знань «Сковородинська посвята»  

Золочівський район, 
с. Сковородинівка, 
вул. Приозерна, 3, 
Національний 
літературно-
меморіальний  
музей Г.С. Сковороди 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

02 вересня 
 

Урочиста церемонія покладання 
квітів з нагоди Дня закінчення 
Другої світової війни за участю 
керівництва обласної державної 
адміністрації та громадськості  
 

м. Харків, 
Лісопарк, 
Меморіал Слави 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

02 вересня  Виїзний семінар-лекція на базі 
Національного меморіального 
комплексу «Висота маршала  
І.С. Конєва» для студентської 
молоді з нагоди закінчення Другої 
світової війни 

Дергачівський район, 
смт Солоницівка 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
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02 вересня  
 

Нарада з питань виконання 
Регіональної цільової Програми 
запобігання загибелі людей на 
водних об’єктах Харківської 
області на 2014-2016 роки 
 

м. Харків, 
Салтівське шосе, 73 
 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  
 

02 вересня Засідання «круглого столу» на 
тему: «Екологічними стежками 
Харківщини» з метою 
популяризації пішохідного туризму 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 7 під’їзд, 
ОКЗ «Харківський 
організаційно-
методичний центр 
туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

03 вересня Заходи до 170-річчя від дня 
народження українського 
драматурга, актора, режисера 
І. Карпенка-Карого (1845-1907) 
«Батько новочасного театру» 

м. Харків, 
вул. Кооперативна, 13/2,
Харківська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

03 вересня Електронна виставка «Унікальний 
імпресіонізм українського 
художника» до 140-річчя від дня 
народження українського 
живописця, педагога Олександра 
Мурашка 
 

м. Харків,  
просп. 50-річчя 
ВЛКСМ, 49/8,  
Харківська обласна 
бібліотека для юнацтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

03 вересня Вивчення стилю та методів роботи 
Ізюмського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 

м. Ізюм, 
пл. Центральна, 1 
 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
 

03 - 06 
вересня 
 

Міжнародний турнір Гран-Прі 
світу з бадмінтону «Харків 
Інтернешнл 2015» 
 

м. Харків,  
вул. Котлова, 90/1, 
Палац спорту 
«Локомотив» 
ім. Г.М. Кірпи 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

04 вересня 
 

Година пам’яті «70 років миру, 
який здобув весь світ» до 70-річчя  
завершення Другої світової війни 

м. Харків,  
просп. 50-річчя 
ВЛКСМ, 49/8,  
Харківська обласна 
бібліотека для юнацтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

04 - 05 
вересня 

Забезпечення перебування в 
Харківській області представників 
дипломатичного корпусу, 
акредитованого в Україні, та 
керівників регіонів-партнерів 
іноземних держав під час 
проведення Міжнародного 
економічного форуму «Інновації. 
Інвестиції. Харківські ініціативи!» 
та Великого Слобожанського 
Ярмарку 

м. Харків Коваленко В.М. –  
директор Департаменту 
економіки і 
міжнародних відносин 
облдержадміністрації  
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05 вересня Привітання членів релігійних 
громад Свідомості Крішни зі 
святом Дня народження Крішни  

м. Харків,  
релігійні громади 
Свідомості Крішни 
 

Чернявська О.Ю. –  
начальник відділу у 
справах релігій 
облдержадміністрації  
 

05 - 06 
вересня 
 

Проведення Великого 
Слобожанського ярмарку; 
 
Культурно-розважальна програма 
Великого Слобожанського ярмарку 
2015 року 
 

м. Харків,  
вул. Академіка 
Павлова, 271, 
майдан біля  
ПВЦ «Радмир Експохол»

Коваленко В.М. –  
директор Департаменту 
економіки і 
міжнародних відносин 
облдержадміністрації; 
Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації  
 

05 - 06 
вересня 
 

Відкритий обласний турнір з 
тхеквондо ВТФ «Харківська 
битва» 

м. Харків,  
вул. Сумська, 85, 
спортивний клуб 
«Тетра» 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

07 вересня Медіа-виставка «Класика 
українського кінематографа» до 
Дня українського кіно 

м. Харків,  
просп. 50-річчя 
ВЛКСМ, 49/8,  
Харківська обласна 
бібліотека для юнацтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

07 - 11 
вересня 

Інструктивно-методичний семінар 
«Вересневий тиждень – 2015», 
засідання методичних об’єднань 
викладачів 

школи естетичного 
виховання м. Харкова 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

07 - 11 
вересня  

Перевірка ділової документації у 
дошкільному навчальному закладі 
(дитячий садок) «Добрячок» 
Знам’янської сільської ради 
Нововодолазького району 
 

Нововодолазький район, 
сел. Знам'янка,  
вул. Миру, 1-А 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
 

08 вересня 
 

Семінар-навчання для медичних 
працівників будинків-інтернатів 
системи соціального захисту 
населення на тему: «Профілактика 
ВІЛ-інфекції. Постконтактна 
профілактика. Клінічні прояви 
Віл-інфекції» 
 

місце проведення 
уточнюється 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
 

08 вересня Поздоровлення духовенства та 
віруючих релігійних громад 
Римсько-Католицької Церкви зі 
святом Різдва Пресвятої Богородиці 

м. Харків,  
релігійні громади 
Римсько-католицької 
церкви  
 

Чернявська О.Ю. –  
начальник відділу у 
справах релігій 
облдержадміністрації 

08 вересня 
 

Відеоконференція з фахівцями, 
відповідальними за розвиток 
туризму в районах області, з метою 
підготовки заходів до Дня туризму 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 7 під’їзд, 
ОКЗ «Харківський 
організаційно-
методичний центр 
туризму» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
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08 вересня  Науково-практична конференція 
на тему: «Вірусні гепатити: нове в 
патогенезі, діагностиці та 
лікуванні» 

м. Харків,  
просп. Героїв 
Сталінграду, 160, 
обласна клінічна 
інфекційна лікарня 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
 

10 вересня Урочистий прийом голови обласної 
державної адміністрації  
з нагоди святкування професійного 
свята - Дня працівників нафтової, 
газової та нафтопереробної 
промисловості 
 

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
Мала зала 

Белоцький О.О. –  
начальник управління 
паливно-енергетичного 
комплексу 
облдержадміністрації  
 

10 вересня  Семінар на тему: «Гострі 
психотичні розлади та їх оцінка 
при проведенні судово-
психіатричної експертизи у 
карному процесі» 

м. Харків, 
вул. Академіка 
Павлова, 46, 
Харківська обласна 
клінічна психіатрична 
лікарня № 3 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
 

10 вересня Дистанційний семінар для 
спеціалістів місцевих центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді на тему: «Інноваційні 
методи та технології соціальної 
роботи з різними категоріями 
отримувачів послуг» 
 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
6 під’їзд, 9 поверх 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
 

10 вересня Концерт з відзначення 70-ї річниці 
Перемоги над нацизмом та 70-ї 
річниці завершення Другої 
світової війни «Перемога» 

м. Харків,  
вул. Карла Маркса, 32, 
Харківський 
академічний театр 
музичної комедії 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

10 вересня Семінар-нарада для спеціалістів 
місцевих органів управління 
освітою на тему: «Особливості 
нормативно-правового та науково-
методичного забезпечення 
навчально-виховного процесу в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах у 2015/2016 н.р. 
 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 24, 
КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 
освіти» 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
 

10 - 26 
вересня 

ІІ фотовиставка дитячого клубу 
підводної фотографії  
«Дельта» «О!H2O» 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 62, 
Обласний 
організаційно-
методичний центр 
культури і мистецтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

І декада 
вересня 

Засідання Харківської регіональної 
експертної ради з ліцензування та 
атестації (секція з питань 
професійно-технічної освіти) 

м. Харків, 
вул. Скрипника, 14,  
КЗ «Харківський центр 
дослідницько-
експериментальної 
діяльності «Будинок 
учителя» Харківської 
обласної ради»  
 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
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І декада 
вересня 

Засідання Робочої групи з питань 
діяльності підприємств та 
організацій громадських 
організацій інвалідів 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
3 під'їзд, 5 поверх, 
зала засідань 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
 

11 вересня Державний нагляд. Організований 
початок 2015/2016 н.р. у 
комунальному закладі 
«Балаклійська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат  
І-ІІ ступенів» Харківської обласної 
ради 
 

Балаклійський район, 
м. Балаклія, 
вул. Партизанська, 5 
 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
 

11 вересня Науково-практична конференція з 
міжнародною участю на тему: 
«Цукровий діабет як інтегральна 
проблема внутрішньої медицини» 

місце проведення 
уточнюється  
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
 

11 вересня Засідання робочої групи щодо 
організації інформаційно-
консультативних центрів з 
розвитку сільського зеленого 
туризму 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 7 під’їзд,  
ОКЗ «Харківський 
організаційно-
методичний центр 
туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

11 вересня Поздоровлення духовенства та 
віруючих християнських релігійних 
громад зі святом Усікновення 
голови Іоанна Предтечі 
 

храми м. Харкова  
та області  

Чернявська О.Ю. –  
начальник відділу у 
справах релігій 
облдержадміністрації 

12 вересня Культурно-мистецький захід  
«Сад пісень Сковороди» 
 

Харківський район, 
смт Бабаї 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

12 вересня Міжнародний музичний фестиваль 
«Харківські асамблеї» 

м. Харків,  
вул. Університетська, 11, 
КП «Харківська обласна 
філармонія» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

12 вересня  Відкриття 77-го театрального 
сезону виставою «Айболіт»  
К. Чуковського 

м. Харків,  
майдан Конституції, 24, 
ОКП «Харківський 
державний академічний 
театр ляльок  
ім. В.А. Афанасьєва» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

12 вересня  Відкриття 56-го театрального 
сезону виставою «Уфті-туфті»  
Б. Поттер 

м. Харків,  
вул. Полтавський 
шлях, 18,  
ОКЗ «Харківський 
театр для дітей та 
юнацтва» 
 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
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12 вересня  Українська Прем’єр-ліга з футболу 
«Металіст» (Харків) – «Шахтар» 
(Донецьк) 

м. Харків, 
вул. Плеханівська, 65, 
стадіон «Металіст»  

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

12 - 13 
вересня 
 

Командний чемпіонат області з 
легкої атлетики серед юнаків 

м. Харків,  
вул. Динамівська, 3, 
стадіон «Динамо» 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

14 вересня  Виїзний семінар-лекція для 
студентської молоді доДня пам’яті 
жертв фашизму 

м. Харків,  
меморіальний 
комплекс  
«Дробицький яр» 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

14 вересня Поздоровлення духовенства та 
віруючих релігійних громад 
Римсько-Католицької Церкви зі 
святом Воздвиження Хреста 
Господнього 
 

м. Харків,  
релігійні громади 
Римсько-католицької 
церкви  
 

Чернявська О.Ю. –  
начальник відділу у 
справах релігій 
облдержадміністрації 

14 - 15 
вересня 

Поздоровлення духовенства та 
віруючих іудейських релігійних 
громад зі святом Рош-Ашана 
 

м. Харків,  
іудейські релігійні  
громади  

Чернявська О.Ю. –  
начальник відділу у 
справах релігій 
облдержадміністрації 
 

15 вересня Вивчення стилю та методів роботи 
Куп'янського міського та 
районного центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

м. Куп’янськ, 
вул. 1 Травня, 6; 
 
вул. Садова, 52 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
 

15 вересня  Засідання «круглого столу» зі 
студентською молоддю з нагоди 
Міжнародного дня демократії   

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
7 під'їзд, 9 поверх, 
конференц-зал 
 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації  

15 вересня Музейне свято «День археолога» м. Чугуїв, 
вул. Рози Люксембург, 8, 
КЗ «Художньо-
меморіальний музей 
І.Ю. Рєпіна» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

16 вересня 
 

Засідання «круглого столу» на 
тему: «Залучення ресурсів громад 
для здійснення соціальної роботи з 
особами, які перебувають у місцях 
позбавлення волі та звільнилися з 
них» 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром,  
6 під’їзд, 9 поверх, 
інформаційно-
тренінговий центр 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
 
 
 

16 вересня Проведення технічної перевірки 
автоматизованої системи 
оповіщення «Сигнал-ВО»  
(з виключенням електросирен) 

м. Харків, 
Салтівське шосе, 73 
 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  
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16 вересня Нарада директорів навчальних 
закладів інтернатного типу 
обласного підпорядкування; 
 
Нарада начальників місцевих 
органів управління освітою 
 

м. Харків,  
вул. Скрипника, 14, 
КЗ «Харківський центр 
дослідницько-
експериментальної 
діяльності «Будинок 
учителя» Харківської 
обласної ради»  
 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
 

16 - 18 
вересня  

Проведення Обласної Спартакіади 
серед допризовної молоді 

м. Харків, 
вул. Клочківська, 228, 
ХУПС ім. І. Кожедуба 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

17 вересня Семінар для спеціалістів місцевих 
центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді щодо надання 
першої психологічної допомоги 
внутрішньо переміщеним 
особам/сім'ям, учасникам АТО та 
членам їх родин на базі 
Харківського районного центру  
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
 

м. Харків, 
Комсомольське шосе, 52 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
 
 

17 вересня До Дня Харківської області 
історико-краєзнавчий калейдоскоп 
«Квітни, мій краю, Харківщино 
моя!» 

м. Харків,  
вул. Артема, 43,  
Харківська обласна 
бібліотека для дітей 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

18 вересня  
 

«Партизани Харківщини» до Дня 
партизанської слави 

м. Харків,  
просп. Московський, 7 

Кущ Є.О. –  
заступник директора 
Державного архіву 
Харківської області  
 

18 вересня   Вивчення ведення ділової 
документації (державний нагляд) 
у дошкільних навчальних закладах  
з високим та середнім ступенями 
ризику 
 

Куп’яньський район та 
м. Куп’янськ  
(за окремим планом) 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
 

18 вересня Презентація нового туристичного 
маршруту «Зелені перлини 
Харківщини» 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 7 під’їзд, 
ОКЗ «Харківський 
організаційно-
методичний центр 
туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

20 вересня 
 

Відзначення Дня винахідника і 
раціоналізатора 

вищі навчальні заклади Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
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ІІ декада 
вересня 

Нарада щодо стану виконання 
інвестиційної програми  
АК «Харківобленерго» 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  
начальник управління 
паливно-енергетичного 
комплексу 
облдержадміністрації  
 

ІІ декада 
вересня  

Спортивно-масові заходи з нагоди 
Дня фізичної культури та спорту 
України 

райони та міста області Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

21 вересня Поздоровлення духовенства та 
віруючих християнських 
релігійних громад зі святом Різдва 
Пресвятої Богородиці  
 

православні храми 
м. Харкова та області 

Чернявська О.Ю. –  
начальник відділу у 
справах релігій 
облдержадміністрації  

21 - 22 
вересня 

Науково-практична конференція з 
міжнародною участю на тему: 
«Перспективи розвитку 
реконструктивно-пластичної 
хірургії в онкології» 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 82, 
ДУ «Інститут медичної 
радіології 
ім. С.П. Григор’єва 
НАМН України» 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
 

21 - 23 
вересня 

Науково-практична конференція з 
міжнародною участю, присвячена 
50-річчю відродження медико-
генетичної консультації на 
Слобожанщині, на тему: «Сучасні 
проблеми генетики і епігенетики» 
 

місце проведення 
уточнюється  
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
 

22 вересня 
 

Урочиста церемонія покладання 
квітів з нагоди Дня партизанської 
слави за участю керівництва 
обласної державної адміністрації 
та громадськості 
 

м. Харків 
(відповідно до плану 
заходів) 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

22 вересня 
 

Відзначення Дня партизанської 
слави (екскурсії, зустрічі з 
ветеранами, тематичні заходи) 

вищі навчальні заклади Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
 

22 вересня Засідання «круглого столу» з 
представниками вищих 
навчальних закладів на тему: 
«Інновації в туризмі», з метою 
запровадження в туристичну 
сферу новітніх технологій  

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 7 під’їзд, 
ОКЗ «Харківський 
організаційно-
методичний центр 
туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

22 - 23 
вересня 

Здійснення контролю за умовами 
утримання та виховання дітей, 
дотримання термінів перебування 
дітей у закладах соціального 
захисту дітей  
 
 

м. Харків: 
вул. Краснодарська, 102-А, 
КЗ «Харківський 
обласний центр 
соціально-психологічної 
реабілітації дітей»; 
вул. Фісановича, 4, 
КЗ Харківський 
обласний центр 
соціально-психологічної 
реабілітації дітей 
«Гармонія» 

Печерських Т.П. – 
начальник служби у 
справах дітей 
облдержадміністрації 
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23 вересня 
 

Нарада з директорами професійно-
технічних навчальних закладів 

м. Харків,  
вул. Скрипника, 14, 
КЗ «Харківський центр 
дослідницько-
експериментальної 
діяльності «Будинок 
учителя» Харківської 
обласної ради» 
 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
 

23 вересня 
 

Свято «День дошкілля», обласна 
науково-практична конференція, 
присвячена Всеукраїнському Дню 
дошкілля 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 24, 
КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 
освіти» 
 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
 

23 вересня 
 

Презентаційний захід  
«Партнерство в туризмі» за участю 
центрів культури інших країн, 
розташованих в м. Харкові 

м. Харків,  
просп. Леніна, 9-А, 
Харківський 
національний 
економічний 
університет  
ім. С. Кузнеця 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

23 вересня  
 

Поздоровлення духовенства та 
віруючих мусульманських 
релігійних громад з нагоди свята 
Курбан-Байрам 

мусульманські 
релігійні громади 

Чернявська О.Ю. –  
начальник відділу у 
справах релігій 
облдержадміністрації  
 

23 вересня  Науково-практична конференція 
на тему: «Актуальні питання 
дитячої ендокринології» 

м. Харків, 
вул. Муранова, 5, 
обласна дитяча 
клінічна лікарня 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
 

24 вересня Семінар на тему: «Хвороба 
Альцгеймера – сучасні аспекти 
діагностики, лікування, 
реабілітації» 

м. Харків, 
вул. Артема, 32, 
міський 
психоневрологічний 
диспансер № 3 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
 

24 вересня Вивчення стилю та методів роботи 
Первомайського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 

м. Первомайський, 
½ м-н, 56, к. 3 
 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
 

24 вересня  
 

Фотовиставка «Туристичні барви 
Слобожанщини» з метою 
популяризації туристичного 
потенціалу області 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 7 під’їзд, 
ОКЗ «Харківський 
організаційно-
методичний центр 
туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

25 вересня  
 

Читацька конференція на тему: 
«Підпільний та партизанський рух 
на Харківщині» 

м. Харків,  
вул. Мироносицька, 41 
 

Кущ Є.О. –  
заступник директора 
Державного архіву 
Харківської області  
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25 вересня  Проведення флеш-мобу «Молодь 
за здоровий спосіб життя» в 
рамках Всеукраїнської акції 
«Відповідальність починається з 
мене» та з нагоди Всесвітнього 
дня контрацепції 
 

м. Харків Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

25 вересня Нарада з питань функціонування 
підрозділів місцевої пожежної 
охорони 

м. Харків, 
Салтівське шосе, 73 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  
 

25 вересня  Відкриття 94-го театрального 
сезону прем’єрою вистави  
«На початку і наприкінці часів» 
П. Ар’є 

м. Харків,  
вул. Сумська, 9, 
Харківський державний 
академічний 
український 
драматичний театр  
ім. Т.Г. Шевченка 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

25 вересня Відкриття 87-го театрального 
сезону концертом «Музичні барви 
України» 

м. Харків,  
вул. Карла Маркса, 32, 
ОКЗ «Харківський 
академічний театр 
музичної комедії» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

25 вересня Літературно-мистецький захід до 
150-річчя від дня народження 
українського історика, 
громадського та політичного діяча 
Михайла Грушевського 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 62, 
Обласний 
організаційно-
методичний центр 
культури і мистецтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

25 - 26 
вересня 

ХХІІІ Харківські міжнародні 
Cковородинівські читання 
«Філософія, філософування і 
філософська освіта: сучасні 
виклики та перспективи» 

Золочівський район, 
с. Сковородинівка, 
вул. Приозерна, 3, 
Національний 
літературно-
меморіальний  
музей Г.С. Сковороди 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

26 вересня  Українська Прем’єр-ліга з футболу 
«Металіст» (Харків) – «Дніпро» 
(Дніпропетровськ) 
 

м. Харків, 
вул. Плеханівська, 65, 
стадіон «Металіст» 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

27 вересня Заходи до Всесвітнього дня 
туризму 

місце проведення 
уточнюється 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

27 вересня Поздоровлення духовенства та 
віруючих християнських 
релігійних громад зі святом 
Воздвиження Хреста Господнього 
 

православні храми  
м. Харкова та області 
 

Чернявська О.Ю. –  
начальник відділу у 
справах релігій 
облдержадміністрації  
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27 вересня Інформаційно-просвітницькі 
заходи, присвячені Міжнародному 
дню глухих (ООН) та 
Всесвітньому дню серця (ВООЗ) 
(лекції, бесіди, розповсюдження 
інформаційних матеріалів) 
 

заклади охорони 
здоров’я  

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
 

28 вересня Інформаційно-просвітницькі 
заходи, присвячені Всесвітньому 
дню боротьби проти сказу (ВООЗ) 
(лекції, бесіди, розповсюдження 
інформаційних матеріалів) 
 

заклади охорони 
здоров’я  

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
 

28 вересня Книжкова виставка до 170-річчя 
від дня народження українського 
драматурга, актора, режисера, 
театрального діяча І.К. Карпенка-
Карого (1845-1907) «Гра долі» 

м. Харків, 
вул. Кооперативна, 13/2,
Харківська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

28 вересня -  
02 жовтня  

Курси підвищення кваліфікації 
«Підвищення ролі художніх шкіл, 
як початкової ланки професійної 
художньої освіти» 

м. Харків, 
вул. Студентська, 5/6, 
Обласний навчально-
методичний центр 
підвищення кваліфікації 
працівників 
культосвітніх закладів  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

29 вересня 
 

Семінар для спеціалістів місцевих 
центрів соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді на тему: 
«Запровадження ведення випадку 
у роботі з сім’ями, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах» 
 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром,  
6 під’їзд, 9 поверх, 
інформаційно-
тренінговий центр 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
 

29 вересня Заходи до Всеукраїнського дня 
бібліотек, святкова програма 
«Посвята в читачі» осінній non-
stop «Місце зустрічі – бібліотека» 

м. Харків,  
вул. Артема, 43,  
Харківська обласна 
бібліотека для дітей 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

29 вересня Нарада з питання звірки обліку 
нещасних випадків з людьми на 
водних об’єктах області у вересні 
2015 року 

м. Харків, 
Салтівське шосе, 73 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  
 

29 - 30 
вересня 

Перевірка Національного 
аерокосмічного університету  
імені М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» 
щодо стану цивільного захисту, 
організації підготовки, 
перепідготовки керівного, 
командно-начальницького складу і 
формувань цивільного захисту. 
Навчання з дисципліни цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 

м. Харків,  
вул. Чкалова, 17 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  
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30 вересня Гра-квест до Всеукраїнського дня 
бібліотек: «Стежками Сковороди» 

Золочівський район, 
с. Сковородинівка, 
вул. Приозерна, 3, 
Національний 
літературно-
меморіальний  
музей Г.С. Сковороди 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

30 вересня  Засідання «круглого столу» з 
представниками вищих 
навчальних закладів в межах 
реалізації проекту «Стежиною 
легенд Слобожанщини»  

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 7 під’їзд, 
ОКЗ «Харківський 
організаційно-
методичний центр 
туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

30 вересня Бібліофест до Всеукраїнського дня 
бібліотек «Ніч в бібліотеці -2. 
Форум друзів» 

м. Харків, 
вул. Кооперативна, 13/2,
Харківська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

30 вересня 
 

Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Харківської області 

м. Харків,  
просп. Московський, 7 

Кущ Є.О. –  
заступник директора 
Державного архіву 
Харківської області  
 

30 вересня 
 

Засідання ради керівників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів області 

м. Харків,  
вул. Скрипника, 14, 
КЗ «Харківський центр 
дослідницько-
експериментальної 
діяльності «Будинок 
учителя» Харківської 
обласної ради» 
 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
 

30 вересня Нарада з питання звірки обліку 
надзвичайних ситуацій, які 
виникли на території області у 
вересні 2015 року 
 

м. Харків, 
Салтівське шосе, 73 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  

ІІІ декада 
вересня 

Урочисті заходи з нагоди Дня 
машинобудівника  

місце проведення 
уточнюється 

Вусенко І.І. –  
директор Департаменту 
інноваційного розвитку 
промисловості 
облдержадміністрації 
 

ІІІ декада 
вересня 

Семінар для користувачів, 
адміністраторів безпеки ЄІАС 
«Діти» з питань правильності 
внесення даних. Дотримання 
вимог конфіденційності при роботі 
в інформаційно-аналітичній 
системі «Діти» 
 
 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
6 під'їзд, 4 поверх, 
к. 587 

Печерських Т.П. – 
начальник служби у 
справах дітей 
облдержадміністрації 
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ІІІ декада 
вересня 

Проведення просвітницько-
інформаційних заходів до Дня 
усиновлення 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
6 під'їзд, 4 поверх, 
к. 587 

Печерських Т.П. – 
начальник служби у 
справах дітей 
облдержадміністрації 
 
 

ІІІ декада 
вересня 

Засідання регіональної комісії з 
визначення даних про заробітну 
плату працівників за роботу в зоні 
відчуження в 1986-1990 роках  

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
1 під'їзд, 7 поверх,  
кім. 1 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 
вересня 

Засідання обласної координаційної 
ради з питань сім'ї, гендерної 
рівності, демографічного розвитку, 
запобігання насильству в сім'ї та 
протидії торгівлі людьми 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
3 під’їзд, цокольний  
поверх, учбовий клас 
ГУ ПФУ в Харківській 
області 
 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 
вересня 

Семінар зі спеціалістами управлінь 
соціального захисту населення з 
питань попередження насильства в 
сім'ї 

місце проведення 
уточнюється 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 
вересня 

Нарада щодо освоєння коштів, що 
спрямовуються на будівництво 
газопроводів в населених пунктах 
області  

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  
начальник управління 
паливно-енергетичного 
комплексу 
облдержадміністрації  
 

щоденно Інформування Адміністрації 
Президента України та Секретаріату 
Кабінету Міністрів України про 
місце перебування голови обласної 
державної адміністрації, голів 
районних державних адміністрацій 
та про основні події в області на 
наступну добу 
 

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад 
 

Коваленко С.М. –  
заступник начальника 
організаційного відділу 
апарату 
облдержадміністрації  
 

щоденно Інформування Адміністрації 
Президента України стосовно 
суспільно-політичної ситуації в 
області 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
4 під’їзд, 5 поверх 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

щопонеділка 
 

Апаратна нарада з керівниками 
силових структур; 
 
Апаратна нарада із заступниками 
голови обласної державної 
адміністрації 
 

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
кабінет голови 
облдержадміністрації 
 

Проводить 
Райнін І.Л. – 
голова 
облдержадміністрації  
 

щопонеділка 
 

Проведення особистого прийому 
осіб, які потребують безоплатної 
первинної правової допомоги, з 
питань, що належать до 
компетенції обласної державної 
адміністрації 
 

м. Харків, 
вул. Мироносицька, 33, 
Приймальня громадян 
облдержадміністрації  

Дудник Д.В. –  
директор Юридичного 
департаменту 
облдержадміністрації  
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щопонеділка Ефір програми «Від влади до 
громади» на обласному 
державному радіо за участю 
керівництва обласної державної 
адміністрації 
 

м. Харків,  
вул. Чернишевська, 22, 
Обласне державне 
радіо 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

щосереди Програма «Ранковий ексклюзив» 
на обласному державному радіо за 
участю керівництва обласної 
державної адміністрації  

м. Харків,  
вул. Чернишевська, 22, 
Обласне державне 
радіо 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

щосереди Засідання обласної міжвідомчої 
комісії з питань проведення 
розрахунків за спожиті енергоносії 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  
начальник управління 
паливно-енергетичного 
комплексу 
облдержадміністрації  
 

щосереди Засідання обласної комісії по 
доцільності призначення 
лікарських засобів (інсулінів) 

м. Харків, 
вул. Римарська, 28, 
консультативна 
поліклініка ДУ 
«Інститут проблем 
ендокринної патології  
ім. Я.М. Данилевського 
НАМН України» 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
 

щочетверга Експертні зустрічі для роз’яснення 
та обговорення пріоритетів 
урядової політики, цілей і змісту 
соціально-економічних реформ 

м. Харків, 
просп. Московський, 75,  
ХарРІ державного 
управління НАДУ при 
Президентові України 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 
 

щоп’ятниці  
12.00 

Селекторна нарада обласної 
державної адміністрації  
(порядок денний за окремим 
планом) 
 

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
Мала зала 

заступник голови – 
керівник апарату, 
заступники голови 
облдержадміністрації 
(згідно з розподілом 
обов'язків); 
керівники структурних 
підрозділів 
облдержадміністрації 
 

щоп’ятниці Запис програми «Суспільний 
інтерес» на телеканалі «Симон» за 
участю керівництва обласної 
державної адміністрації  
 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 7,  
3 поверх 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

щотижня 
 

Прес-конференції за участю 
керівництва обласної державної 
адміністрації щодо реалізації 
соціально-економічних реформ на 
Харківщині та на інші актуальні 
теми у прямому ефірі каналу 
ХОДТРК 
 
 
 
 

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
Прес-центр 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 



 
 

15  
1 2 3 4 

щотижня 
 

Апаратні наради з керівниками 
підпорядкованих структурних 
підрозділів обласної державної 
адміністрації  

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
Мала зала та 
кабінети заступників 
голови 
облдержадміністрації 
 

Проводять: 
заступник голови – 
керівник апарату, 
заступники голови 
облдержадміністрації 
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Засідання Комісії з питань надання 
одноразової адресної грошової 
допомоги мешканцям Харківської 
області, які опинилися в скрутній 
життєвій ситуації 
 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром,  
3 під’їзд, 7 поверх,  
кім. 1 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  

дата 
проведення 
уточнюється 

Засідання тимчасової комісії з 
питань погашення заборгованості 
із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат; 
 
Засідання територіальної 
тристоронньої соціально-
економічної ради; 
 
Засідання обласного 
координаційного Комітету 
сприяння зайнятості та професійної 
орієнтації населення; 
 
Засідання обласного комітету із 
забезпечення доступності інвалідів 
та інших маломобільних груп 
населення до об'єктів соціальної та 
інженерно-транспортної 
інфраструктури 
 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
1 під’їзд, 2 поверх, 
зала селекторних нарад 
облдержадміністрації 
 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Засідання обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
Мала зала 
 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації 

дата 
проведення 
уточнюється 

Засідання Харківської ради 
регіонального розвитку 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
3 під’їзд, 7 поверх 

Коваленко В.М. –  
директор Департаменту 
економіки і 
міжнародних відносин 
облдержадміністрації  
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Проведення урочистих заходів до 
Дня підприємця 

місце проведення 
уточнюється 

Коваленко В.М. –  
директор Департаменту 
економіки і 
міжнародних відносин 
облдержадміністрації  
 

дата 
проведення 
уточнюється 

VII Міжнародний економічний 
форум «Інновації. Інвестиції. 
Харківські ініціативи» 

місце проведення 
уточнюється 

Коваленко В.М. –  
директор Департаменту 
економіки і 
міжнародних відносин 
облдержадміністрації  
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дата 
проведення 
уточнюється 

Засідання Харківської обласної 
студентської ради; 
 
Засідання Координаційної ради з 
питань захисту прав 
інтелектуальної власності при 
обласній державній адміністрації 

м. Харків,  
вул. Скрипника, 14, 
КЗ «Харківський центр 
дослідницько-
експериментальної 
діяльності «Будинок 
учителя» Харківської 
обласної ради» 
 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Засідання колегії Департаменту 
житлово-комунального 
господарства та розвитку 
інфраструктури обласної 
державної адміністрації 

місце проведення 
уточнюється 

Магдисюк С.В. – 
директор Департаменту 
житлово-комунального 
господарства та 
розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації  
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Чергове засідання обласної 
координаційної ради з екологічних 
проблем 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
4 під'їзд, 7 поверх 

Тимчук А.О. –  
директор Департаменту 
екології та природних 
ресурсів 
облдержадміністрації  
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Засідання комітету з розгляду 
поданих матеріалів на призначення 
щорічних Гранд-премій та іменних 
стипендій обласної державної 
адміністрації та обласної ради в 
галузі культури і мистецтва та 
призначення щорічних премій 
імені О.С. Масельського в галузях 
культури і мистецтва, фізичної 
культури і спорту, молодіжної 
політики  
 

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
Мала зала 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

дата 
проведення 
уточнюється 

Засідання Організаційного 
комітету з підготовки та реалізації 
в області заходів з відзначення  
55-річчя першого польоту людини 
у космос 
 

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
Мала зала 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

дата 
проведення 
уточнюється 

До Дня партизанської слави 
проведення тематичного заходу 
«Народні месники» 

м. Харків,  
вул. Університетська, 5, 
ОКЗ «Харківський 
історичний музей імені 
М.Ф. Сумцова» 
Харківської обласної 
ради 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

дата 
проведення 
уточнюється 

Відкритий туристичний зльот 
Харкова спільно з Федерацією 
спортивного туризму 

місце проведення 
уточнюється 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Ознайомлення з маршрутом 
«Оповите легендами селище 
Буди» 

Харківський район, 
сел. Буди 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
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дата 
проведення 
уточнюється 

Семінар-навчання профспілкового 
активу Харківської обласної 
організації профспілки 
працівників охорони здоров’я 
України на тему: «Актуальні 
питання діяльності профспілок» 
 

м. Харків,  
майдан Конституції, 1, 
Палац Праці,  
3 під’їзд, 5 поверх  

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Урочистий прийом з нагоди Дня 
фізичної культури і спорту за 
участю керівництва обласної 
державної адміністрації 

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
Мала зала 
 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Чемпіонат області зі стрибків на 
батуті 

м. Харків,  
просп. Московський, 
246-Б, ДЮСШ № 7 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Кубок області зі стрибків на 
акробатичній доріжці 

м. Харків,  
вул. Рудіка, 2, 
спортивний комплекс 
«Комунар» 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Кубок області зі спортивної 
гімнастики серед дорослих 

м. Харків,  
вул. Динамівська, 65-А, 
КЗ «ШВСМ» 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Чемпіонат області з акробатичного 
рок-н-ролу 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 79/1, 
палац студентів  
НТУ «ХПІ» 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Чемпіонат області зі скелелазіння м. Харків,  
просп. Маршала 
Жукова, 2-А, 
спортивний комплекс 
«Вертикаль» 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Чемпіонат області з шахів серед 
юнаків та дівчат, присвячений 
Дню фізичної культури і спорту. 
Відкритий чемпіонат області з 
шахів «Дружба – 2015» 

м. Харків,  
просп. Гагаріна, 45-А, 
ШШК «Вундеркінд» 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Чемпіонат області з тенісу м. Харків,  
просп. Академіка 
Курчатова, 1-А,  
гольф-курорт Superior 
Golf & Spa Resort 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
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дата 
проведення 
уточнюється 

Семінар спільно з міжнародним 
фондом «Відродження» для 
представників районних 
державних адміністрацій та 
виконавчих органів міських рад 
міст обласного значення щодо 
залучення міжнародної технічної 
допомоги до регіону 
 

місце проведення 
уточнюється 

Ткачов Д.С. –  
перший заступник 
директора Департаменту 
з підвищення 
конкурентоспроможності 
регіону 
облдержадміністрації 
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Семінар для представників 
районних державних адміністрацій 
та виконавчих органів міських рад 
міст обласного значення спільно з 
Центром регіонального розвитку 
інформаційних технологій ХНУРЕ 
на тему: «Використання 
інформаційних технологій для 
оптимізації роботи у сфері 
міжнародної технічної допомоги» 
 

м. Харків,  
просп. Леніна, 14, 
ХНУРЕ 

Ткачов Д.С. –  
перший заступник 
директора Департаменту 
з підвищення 
конкурентоспроможності 
регіону 
облдержадміністрації 
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Навчальний он-лайн семінар для 
керівників та адміністраторів 
Центрів надання адміністративних 
послуг районних державних 
адміністрацій та міських рад міст 
обласного значення з питань, які 
виникають за напрямком 
діяльності ЦНАП 
 

місце проведення 
уточнюється 
 

Ткачов Д.С. –  
перший заступник 
директора Департаменту 
з підвищення 
конкурентоспроможності 
регіону 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Робочі поїздки голови обласної 
державної адміністрації, 
заступника голови – керівника 
апарату, заступників голови 
обласної державної адміністрації 
до районів та міст області 
 

райони та міста області помічники голови, 
заступника голови – 
керівника апарату та 
заступників голови  
облдержадміністрації   

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Особисті та виїзні прийоми 
громадян головою обласної 
державної адміністрації, 
заступником голови – керівником 
апарату та заступниками голови 
обласної державної адміністрації 
 

м. Харків,  
вул. Мироносицька, 33,  
приймальня громадян 
облдержадміністрації;  
райони та міста області 

Гравнова Т.А. –  
начальник відділу 
роботи із зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації   
 

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Перевірка організації роботи 
управлінь соціального захисту 
населення області з питань 
призначення та виплати державних 
соціальних допомог та житлових 
субсидій з урахуванням змін 
чинного законодавства та надання 
адресної допомоги особам, які 
переміщуються з тимчасово 
окупованої території України та 
районів проведення 
антитерористичної операції, для 
покриття витрат на проживання, в 
тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг 
 

райони та міста області Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
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протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Проведення семінарів, лекцій, 
нарад з правових питань 

Місце проведення 
уточнюється  

Дудник Д.В. –  
директор Юридичного 
департаменту 
облдержадміністрації 

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Засідання Харківської обласної 
міжвідомчої координаційно-
методичної ради з правової освіти 
населення 

Місце проведення 
уточнюється  

Дудник Д.В. –  
директор Юридичного 
департаменту 
облдержадміністрації 

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Вивчення питання щодо стану 
готовності професійно-технічних 
навчальних закладів до роботи в 
осінньо-зимовий період 

професійно-технічні 
навчальні заклади 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Постійно діючий семінар для 
директорів, заступників 
директорів загальноосвітніх 
навчальних закладів (стаж 
адміністративної роботи 0 – 1 рік); 
 
Інструктивно-методичний семінар 
для молодих учителів, які 
приступили до роботи в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах 
 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 24, 
КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 
освіти» 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком 

Семінар-тренінг для заступників 
директорів з навчально-виховної 
роботи ліцеїв, гімназій, колегіумів, 
спеціалізованих шкіл на тему: 
«Специфіка організації якісного 
допрофільного та профільного 
навчання» 

м. Харків,  
майдан Свободи, 4, 
Харківський 
національний 
університет  
імені В.Н. Каразіна, 
 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації 

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком 

Експертиза організованого 
початку 2015/2016 навчального 
року 

Борівський,  
Коломацький, 
Куп’янський, 
Нововодолазький 
райони, 
м. Лозова,  
м. Перовамйський 
 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації 

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком 

Кустові засідання обласного штабу 
з організації господарського 
комплексу та об’єктів соціальної 
сфери до стабільного 
функціонування в осінньо-
зимовий період 2015/2016 років 

райони та міста області Магдисюк С.В. – 
директор Департаменту 
житлово-комунального 
господарства та 
розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
Белоцький О.О. –  
начальник управління 
паливно-енергетичного 
комплексу 
облдержадміністрації  
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протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком 

Засідання обласної територіальної 
комісії з погашення заборгованості 
підприємств паливно-
енергетичного комплексу 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  
начальник управління 
паливно-енергетичного 
комплексу 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця  
(за окремим 
планом) 

Участь у роботі штабу 
територіальної оборони в 
Харківській області  

м. Харків,  
вул. Кацарська, 56, 
Харківський обласний 
військовий комісаріат 
 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Проведення «дня лікаря» за 
участю профільних фахівців 
закладів охорони здоров’я 

заклади охорони 
здоров'я області 

Галацан О.В. –  
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Консультації щодо підготовки до 
акредитації лікувально-
профілактичних закладів 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
6 під'їзд, 5 поверх, 
Харківський обласний 
інформаційно-
аналітичний центр 
медичної статистики  
 

Галацан О.В. –  
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  

протягом 
місяця 

Підготовка візиту офіційної 
делегації Харківської області до 
Азербайджанської Республіки 

Азербайджанська 
Республіка 

Коваленко В.М. –  
директор Департаменту 
економіки і 
міжнародних відносин 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Забезпечення зустрічей 
керівництва обласної державної 
адміністрації з представниками 
дипломатичних установ, 
акредитованих в Україні, 
міжнародних організацій, а також з 
іноземними делегаціями 
 

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
Зала прийому 
офіційних делегацій 

Коваленко В.М. –  
директор Департаменту 
економіки і 
міжнародних відносин 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Робота зі спостерігачами 
Спеціальної Моніторингової Місії 
ОБСЄ в Україні, а також з 
представниками Моніторингової 
місії ООН 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
3 під'їзд, 5 поверх 

Коваленко В.М. –  
директор Департаменту 
економіки і 
міжнародних відносин 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Участь спортсменів Харківської 
області у міжнародних та 
всеукраїнських змаганнях з різних 
видів спорту 
 

за окремим планом Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Проведення штабів з 
представниками підрядної та 
проектної організацій щодо 
будівництва Комплексу по 
управлінню комунальними 
відходами в м. Богодухові 
 

Богодухівський район, 
м. Богодухів, 
вул. Космічна 

Ткачук С.М.  
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
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протягом 
місяця 

Наради щодо стану будівництва, 
реконструкції та капітального 
ремонту об’єктів, включених до 
плану будівництва на 2015 рік; 
 
Наради з представниками 
підрядних організацій щодо 
підведення підсумків проведення 
робіт з будівництва інженерних 
споруд з метою зміцнення 
обороноздатності держави 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
4 під'їзд, 3 поверх 

Ткачук С.М.  
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Проведення штабів з 
представниками підрядної та 
проектної організацій щодо 
реконструкції очисних споруд 
каналізації Малоданилівської 
селищної ради  
 

Дергачівський район,   
смт Мала Данилівка,  
вул. Ювілейна, 5  
 

Ткачук С.М.  
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Проведення штабів з 
представниками підрядних 
організацій щодо: 
- капітального ремонту об’єктів по 
галузях «Охорона здоров’я», 
«Освіта» та «Житлово-комунальне 
господарство», фінансування яких 
передбачено у 2015 році за рахунок 
коштів обласного бюджету; 
- проведення робіт, пов’язаних з 
будівництвом, реконструкцією, 
ремонтом та утриманням 
автомобільних доріг 
 

за місцем 
розташування об’єктів  

Ткачук С.М.  
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Надання практичної допомоги 
районним державним 
адміністраціям та виконавчим 
комітетам міських рад міст 
обласного значення щодо отримання 
суб`єктами господарювання 
дозвільно-погоджувальної 
документації у сфері екології та 
природних ресурсів 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
4 під'їзд, 7 поверх 

Тимчук А.О. –  
директор Департаменту 
екології та природних 
ресурсів 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Проведення інформаційних 
заходів, спрямованих на 
підвищення рівня екологічної 
безпеки життєдіяльності населення 
області, виконання вимог 
природоохоронного законодавства 
підприємствами, організаціями, 
фізичними та юридичними 
особами 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
4 під'їзд, 7 поверх 

Тимчук А.О. –  
директор Департаменту 
екології та природних 
ресурсів 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Акція «За чисте довкілля» та 
«Збережемо вертоград Сковороди» 

Золочівський район, 
с. Сковородинівка, 
вул. Приозерна, 3, 
Національний 
літературно-
меморіальний  
музей Г.С. Сковороди 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 



 
 

22  
1 2 3 4 

протягом 
місяця 

Пересувна виставка та виїзні 
музейні заняття в таборі 
відпочинку «Орлятко» 

Чугуївський район, 
смт Кочеток, 
оздоровчий табір 
«Орлятко» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 

протягом 
місяця 

Зустрічі з інвесторами щодо 
розгляду та реалізації 
енергоефективних проектів, у тому 
числі спрямованих на заміщення 
використання природного газу  
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  
начальник управління 
паливно-енергетичного 
комплексу 
облдержадміністрації  

протягом 
місяця 

Планові перевірки місцевих 
органів містобудування та 
архітектури стосовно виконання їх 
функціональних обов’язків 
(з виїздом на місце) 

райони та міста області Рабінович М.С. –  
директор Департаменту 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Введення в експлуатацію 
житлових будинків; 
Інвентаризація об’єктів 
незавершеного будівництва; 
Здійснення заходів щодо 
розроблення та оновлення 
містобудівної документації; 
Реалізація програм іпотечних 
кредитів та молодіжного 
кредитування; 
Будівництво доступного житла 
 

м. Харків, 
вул. Сумська, 76 

Рабінович М.С. –  
директор Департаменту 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Реалізація проектів «IT-рекрут» 
та «Kharkiv StartUp Factory»  

м. Харків, 
майдан Свободи, 5,  
Держпром,  
6 під’їзд, 7 поверх 

Ткачов Д.С. –  
перший заступник 
директора Департаменту 
з підвищення 
конкурентоспроможності 
регіону 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Підготовка до проведення 
Міжнародного форуму  
«IT-Kharkiv» у 2015 році; 
 
Проведення презентаційних та 
представницьких заходів, 
формування та підтримка 
позитивного іміджу Харківської 
області 
 

місце проведення 
уточнюється 

Ткачов Д.С. –  
перший заступник 
директора Департаменту 
з підвищення 
конкурентоспроможності 
регіону 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Висвітлення робочих поїздок до 
районів області голови та 
заступників голови обласної 
державної адміністрації; 
Організація прес-турів для ЗМІ 
щодо висвітлення реалізації 
соціально-економічних реформ на 
Харківщині 
 
 

райони та міста області Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
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протягом 
місяця 

Засідання атестаційної комісії 
щодо формування Державного 
реєстру виробників насіння і 
садивного матеріалу 

м. Харків,  
просп. Московський, 142, 
Інститут рослинництва  
ім. В.Я. Юр’єва НААН 
України 
 

Нездюр О.В. –  
директор Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Залучення виробників 
сільськогосподарської продукції, 
наукових установ та навчальних 
закладів аграрного профілю до 
участі у Міжнародному форумі 
«Agroport-2015» 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром,  
7 під’їзд, 4 поверх 
 

Нездюр О.В. –  
директор Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Оформлення та видача 
сертифікатів племінних 
(генетичних) ресурсів власникам 
племінних (генетичних) ресурсів 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром,  
7 під’їзд, 4 поверх 
 

Нездюр О.В. –  
директор Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Старт обласної програми «Школа 
практичного менеджменту» серед 
студентів вищих навчальних 
закладів області 

вищі навчальні заклади 
області 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Культурно-просвітницька акція 
«Ми разом!» 

райони та міста області Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Здійснення заходів щодо шефства 
над військовою частиною А 1451 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
6 під'їзд, 8 поверх 

Кутєпов Ю.В. –  
заступник директора 
Департаменту оборонної, 
мобілізаційної роботи та 
взаємодії з 
правоохоронними 
органами 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Здійснення заходів щодо створення 
належних умов для функціонування 
пунктів пропуску через державний 
кордон України 

пункти пропуску через 
державний кордон 
України 

Кутєпов Ю.В. –  
заступник директора 
Департаменту оборонної, 
мобілізаційної роботи та 
взаємодії з 
правоохоронними 
органами 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Відвідування промислових 
підприємств та установ галузевої 
науки, які знаходяться в сфері 
впливу Департаменту 
інноваційного розвитку 
промисловості обласної державної 
адміністрації, з метою вивчення 
стану справ та визначення 
оптимальних шляхів вирішення 
проблемних питань їх роботи 
 
 

райони та міста області Вусенко І.І. –  
директор Департаменту 
інноваційного розвитку 
промисловості 
облдержадміністрації 
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протягом 
місяця 

Проведення Всеукраїнського 
профілактичного заходу «Урок». 
Здійснення контролю за 
своєчасним обстеженням 
управліннями, відділами районних 
державних адміністрацій та 
виконавчих комітетів міських рад 
міст обласного значення умов 
проживання та виховання дітей, 
які проживають у складних 
життєвих обставинах 
 

райони та міста області Печерських Т.П. – 
начальник служби у 
справах дітей 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Відвідування свята «Жнива» в 
релігійних громадах обласних 
об’єднань церков євангельських 
християн-баптистів, християн віри 
євангельської, Адвентистів 
сьомого дня, інших громадах 
протестантського напряму 
 

храми м. Харкова  
та області 

Чернявська О.Ю. –  
начальник відділу у 
справах релігій 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Зустрічі з керівниками релігійних 
управлінь, об’єднань, організацій, 
парафій національних меншин 
щодо розбудови церковної 
інфраструктури, міжконфесійних 
відносин, розвитку релігійного 
середовища 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
1 під'їзд, 6 поверх 

Чернявська О.Ю. –  
начальник відділу у 
справах релігій 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 
(у разі 
надходження 
заяв) 

Засідання експертних комісій з 
розгляду документів суб’єктів 
господарювання щодо видачі 
ліцензій на централізоване 
водопостачання та водовідведення, 
на виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими 
мережами та постачання теплової 
енергії 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
9 під'їзд, 5 поверх 

Магдисюк С.В. –  
директор Департаменту 
житлово-комунального 
господарства та 
розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
 

 
 
 
Заступник голови – керівник апарату 
обласної державної адміністрації         В.Ю. Аббакумов 
 
 
 
Коваленко 700 38 97 
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