
ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 

Харківської обласної державної адміністрації  

у жовтні 2015 року 
 

Дата 

проведення 
Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

 

1 2 3 4 

01 жовтня Заходи з нагоди Міжнародного 

дня людей похилого віку та Дня 

ветерана у закладах системи 

соціального захисту населення 

області та територіальних центрах 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 
 

стаціонарні установи 

системи соціального 

захисту населення 

області 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

 

01 жовтня Концерт «Життя як мить» за 

участю членів творчого 

об´єднання самодіяльних 

композиторів до Міжнародного 

дня музики та Міжнародного дня 

людей похилого віку  
 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01 жовтня Інформаційно-просвітницькі 

заходи з нагоди Міжнародного дня 

людей похилого віку (ООН) 

(лекції, бесіди, розповсюдження 

інформаційних матеріалів) 
 

заклади охорони 

здоров’я  
Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

01 - 03  

жовтня 

Інтерактивна програма «Творча 

лабораторія Сковороди» до Дня 

працівників освіти 

Золочівський район, 

с. Сковородинівка, 

вул. Приозерна, 3, 

Національний 

літературно-

меморіальний  

музей Г.С. Сковороди 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01 - 03 

жовтня 

Участь представників 

Національного літературно-

меморіального музею  

Г.С. Сковороди у Міжнародних 

Сковородинівських читаннях. 

Виставка «До надр, у суще, вглиб, 

до дна...»: Григорій Сковорода у 

літературі другої половини ХХ ст.» 
 

Київська область, 

м. Переяслав-

Хмельницький 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01 - 04 

жовтня 

Чемпіонат України зі стрибків на 

батуті 

 

м. Харків,  

просп. Московський, 

246-Б, 

Дитячо-юнацька 

спортивна школа № 7 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

01 - 05  

жовтня 

Привітання духовенства та 

віруючих іудейських релігійних 

громад зі святом Суккот 

м. Харків 

 
Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  
 

 



 
 

2  
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01 - 07 

жовтня 

Книжкова виставка «Мистецтво 

краси» до Міжнародного дня 

музики 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01 - 09 

жовтня 

Полиця інформації «Перший 

український стаціонарний оперний 

театр» до 90-річчя відкриття 

Харківського національного 

академічного театру опері та 

балету ім. М.В. Лисенка (1925) 
 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01 - 15 

жовтня 

Тематичний захід «Народ мій є, в 

його гарячих жилах Козацька кров 

пульсує і гуде» до Дня захисника 

України 

м. Харків,  

вул. Артема, 43,  

Харківська обласна 

бібліотека для дітей 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01 - 17 

жовтня 

Арт-проект «Україна – це я!» – 

виставка українських художників, 

скульпторів, фотографів до Дня 

захисника України 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

02 - 04 

жовтня 

Відкритий чемпіонат області з 

греко-римської боротьби серед 

юніорів та юнаків 

 

 

м. Харків,  

просп. Московський, 

246-Б, 

Дитячо-юнацька 

спортивна школа № 7 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

02 - 04 

жовтня 

Кубок області з військово-

спортивного багатоборства 

 

місце проведення 

уточнюється 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

03 жовтня 

 

Українська Прем’єр-ліга з футболу 

«Металіст» (Харків) – «Сталь» 

(Дніпродзержинськ) 

 

м. Харків, 

вул. Плеханівська, 65, 

КП ОСК «Металіст» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

03 - 04 

жовтня 

 

Чемпіонат області з тенісу 

настільного серед юнаків та дівчат 

м. Харків,  

вул. Сумська, 40, 

Харківський 

національний 

університет будівництва 

та архітектури 
 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

04 жовтня  Обласні змагання учнівської 

молоді з пішохідного туризму та 

спортивного орієнтування «Великі 

надії» 

м. Харків,   

вул. Танкопія, 15/2, 

КЗ «Харківська 

обласна станція юних 

туристів» Харківської 

обласної ради  
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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05 жовтня 

 

Літературно-художній вечір 

«Осіннє золото» до Міжнародного 

дня людей похилого віку 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

05 жовтня  Семінар на тему: «Нові форми 

залежності від фармакологічних 

препаратів та психоактивних 

речовин» 

м. Харків, 

вул. Чорноморська, 5, 

обласний 

наркологічний 

диспансер  
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

06 жовтня Відео-конференція для спеціалістів 

відділів (секторів) культури і 

туризму районних державних 

адміністрацій та виконкомів 

міських рад міст обласного 

значення за темою: «Інвестиційно 

привабливі об’єкти в туризмі» 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

4 під’їзд, 1 поверх, 

Харківський обласний 

туристсько-

інформаційний центр    
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

06 - 08 

жовтня  

Проведення благодійної акції  

«Ми ‒ разом» 

м. Харків Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

07 жовтня Конференція з підбиття підсумків 

конкурсу на тему: «20 років 

аграрній реформі в Україні: 

досягнення і проблеми»  

Харківський район,  

п/в «Комуніст-1», 

ХНАУ  

ім. В.В. Докучаєва 

Нездюр О.В. –  

директор Департаменту 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації  
 

07 жовтня Семінар для екскурсоводів, 

представників туристичних фірм 

та агенцій області за темою:  

«Нові підходи до залучення 

туристів в регіон» 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

4 під’їзд, 1 поверх, 

Харківський обласний 

туристсько-

інформаційний центр    
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

07 жовтня Інтерактивна бесіда 

«Профілактика комп’ютерної 

залежності у підлітків» в межах 

проекту «Школа здорового образу 

життя» 

м. Харків,  

просп. 50-річчя 

ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

07 жовтня Відкриття виставки студентських 

робіт «Краєвиди України» до Дня 

художника 

м. Харків,  

Ніжинський пров., 1, 

ОКЗ «Харківське 

художнє училище» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

08 жовтня 

 

Урочистий прийом голови обласної 

державної адміністрації з нагоди 

професійного свята – Дня юриста 

м. Харків, 

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад, 

Мала зала 
 

 

Дудник Д.В. –  

директор Юридичного 

департаменту 

облдержадміністрації 
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08 жовтня 

 

Виїзний семінар щодо надання 

першої психологічної допомоги 

внутрішньо переміщеним 

особам/сім’ям, учасникам АТО та 

членам їх сімей для спеціалістів 

місцевих центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді та 

Харківського міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді «Довіра»  
 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

6 під’їзд, 6 поверх, 

Харківський міський 

центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді «Довіра» 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

08 жовтня Інформаційно-просвітницькі 

заходи з нагоди Всесвітнього дня 

зору (ВООЗ) (лекції, бесіди, 

розповсюдження інформаційних 

матеріалів) 
 

заклади охорони 

здоров’я  
Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

08 жовтня 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  

 

08 - 29 

жовтня 

Виставка-інсталяція «Подорож 

козацькими стежками» до Дня 

українського козацтва 

м. Харків,  

просп. 50-річчя 

ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

09 жовтня Музейне свято, присвячене Дню 

художника 

м. Чугуїв, 

пл. Леніна, 2, 

КЗ «Художньо-

меморіальний музей 

І.Ю. Рєпіна» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

10 жовтня Інформаційно-просвітницькі 

заходи з нагоди Всесвітнього дня 

психічного здоров’я (ВООЗ) та 

Всесвітнього дня паліативної та 

хоспісної допомоги (лекції, бесіди, 

розповсюдження інформаційних 

матеріалів) 
 

заклади охорони 

здоров’я  
Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

10 жовтня 

 

Обласна Спартакіада з легкої 

атлетики 

м. Харків, 

вул. Динамівська, 3, 

стадіон «Динамо» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

10 жовтня 

 

Обласна Спартакіада з шахів м. Харків,  

просп. Гагаріна, 45-А, 

ШШК «Вундеркінд» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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10 - 11 

жовтня 

 

Кубок області з шотокан карате-до 

С.К.І.Ф. 

м. Харків  Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

 

10 - 11 
жовтня 
 

Кубок області зі спортивної 
акробатики 

м. Харків,  
вул. Динамівська, 5-А, 
КЗ «Школа вищої 
спортивної 
майстерності» 

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

І декада 
жовтня 

Нарада за участю представників 
Міненерговугілля України з 
питання погашення 
підприємствами теплоенергетики 
заборгованості за газ, що 
утворилася до 01.10.2011 
 

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

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

І декада 
жовтня 

Зустріч з представниками компанії 
«Теплоенергомонтаж» щодо 
переведення газової котельні в 
установі охорони здоров’я  
(м. Харків, вул. Пірогова, 8) на 
альтернативні види палива 
 

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

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

І декада 
жовтня 

Нарада з проректорами вищих 
навчальних закладів з питань 
гуманітарної освіти та виховання 

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  

 

12 - 15 
жовтня 
 

Чемпіонат України з бадмінтону 
серед молодших юнаків 2005 р.н. 

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

12 - 17 
жовтня 

Книжкові виставки  
«Місце подвигу - українська 
земля» та «Слава козацька не 
вмре, не загине…» до свята 
Покрова Пресвятої Богородиці, 
Дня українського козацтва та Дня 
захисника України 
 

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

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

 

13 жовтня 
 

Інформаційна сесія щодо 
впровадження проектів з розвитку 
потенціалу вищої освіти області, 
спільно з представниками проекту 
Erasmus+ 

м. Харків,  
просп. Леніна, 14, 
Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки 
 

Ткачов Д.С. –  
перший заступник 
директора Департаменту 
з підвищення 
конкурентоспроможності 
регіону 
облдержадміністрації  
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13 жовтня Засідання «круглого столу» за 
участю представників активних 
видів відпочинку за темою: 
«Інноваційних підхід в активному 
туризмі та екотуризмі на 
Харківщині» 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром,  
4 під’їзд, 1 поверх, 
Харківський обласний 
туристсько-
інформаційний центр   
 

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

 

13 жовтня Святковий концерт, присвячений 
Дню захисника України 

м. Лозова, 
вул. Урицького, 2, 
ОКЗ «Лозівське 
училище культури і 
мистецтв» 
 

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

 

13 жовтня Семінари на тему: 
«Грип та гострі респіраторні 
вірусні інфекції: проблеми 
діагностики, лікування і 
профілактики»; 
«Обмеження осудності. Проблеми, 
критерії оцінки» 

м. Харків: 
просп. Героїв 
Сталінграда, 160, 
обласна клінічна 
інфекційна лікарня; 
вул. Академіка 
Павлова, 46, 
Харківська обласна 
клінічна психіатрична 
лікарня № 3 
 

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

14 жовтня 
09.00 

Виставка архівних документів  
«До Дня Українського козацтва» 

м. Харків,  
просп. Московський, 7 

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

14 жовтня Урочистості заходи з нагоди Дня 
Українського козацтва та Дня 
захисника України за участю 
керівництва обласної державної 
адміністрації та громадськості 

м. Харків 
(відповідно до плану 
заходів) 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 
 

14 жовтня Урочистості за участю керівництва 
обласної державної адміністрації, 
присвячені святкуванню Дня 
захисника України та 10-річчя 
Національного меморіального 
комплексу «Висота маршала  
І.С. Конєва» 
 

Дергачівський район,                                    
смт Солоницівка 

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

14 жовтня Конкурс на виконання кращих 
пісень, присвячених Дню 
захисника України, серед 
студентів ІІ-ІІІ курсів 

м. Харків, 
Червоношкільна 
набережна, 1-А, 
Харківське музичне 
училище 
ім. Б.М. Лятошинського 
 

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

14 жовтня Вебінар для спеціалістів місцевих 
органів управління освітою на 
тему: «Організаційно-методичні 
аспекти проведення атестації 
педагогічних працівників у 
2015/2016 навчальному році» 
 

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

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
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14 жовтня Проведення заходів у закладах 
соціального захисту дітей до Дня 
Українського козацтва  
 
 

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 
 

14 жовтня Поздоровлення духовенства та 
віруючих православних громад зі 
святом Покрова Пресвятої 
Богородиці 
 

м. Харків,  
православні релігійні 
громади  
 

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

14 - 15 
жовтня 

Поздоровлення духовенства та 
віруючих мусульманських 
релігійних громад з Днем Хіджри 
(Новий рік) 

 

м. Харків,  
мусульманські 
релігійні громади  

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

15 жовтня 
11.00 

Засідання консультативно-
методичної ради при 
Харківському обласному центрі 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді на тему: «Моніторинг, 
внутрішня та зовнішня оцінка 
якості соціальних послуг в системі 
центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, закладів 
соціального обслуговування» 
 

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

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

15 жовтня Інформаційна година «Вітчизняна 
археологія. Сторінки пам’яті» до 
100-річчя від дня народження 
українського історика та археолога 
І.К. Свєшнікова 

м. Харків,  
просп. 50-річчя 
ВЛКСМ, 52-А, 
Інститут охорони 
здоров’я дітей та 
підлітків НАМН 
України 
 

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

15 жовтня День козацької слави «Козацькій 
славі жити у віках»  

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

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

15 - 18 
жовтня 
 

Чемпіонат України з бадмінтону 
серед молодших юнаків 2004 р.н. 

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

16 жовтня  Фольклорна вітальня «Їхав козак на 
війноньку…» до свята Покрова 
Пресвятої Богородиці за участі 
фольклорних гуртів м. Харкова та 
Харківської області 

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

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

Обласна Спартакіада з важкої 
атлетики 

м. Харків,  
вул. Весніна, 7-А, 
СК НТУ «ХПІ» 

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

19 - 26 

жовтня 

Ілюстрована книжкова полиця 

«Баталії на кінчику пензля» до 

155-річчя від дня народження 

українського художника-баталіста 

М.С. Самокиша 

м. Харків,  

просп. 50-річчя 

ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

20 жовтня 

10.00 

Нарада з директорами центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді та закладів соціального 

обслуговування за підсумками 

роботи за 9 місяців 2015 року  

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

6 під’їзд, 9 поверх, 

інформаційно-

тренінговий центр 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

 

20 жовтня    Форум молоді м. Харків Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

20 жовтня Інформаційно-просвітницькі 

заходи з нагоди Всесвітнього і 

Всеукраїнського днів боротьби з 

раком молочної залози (лекції, 

бесіди, розповсюдження 

інформаційних матеріалів) 
 

заклади охорони 

здоров’я  
Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

20 - 23 

жовтня 

Вивчення результатів навчально-

виробничої, начально-виховної, 

навчально-методичної діяльності у 

Первомайському професійному 

ліцеї 
 

м. Первомайський,  

вул. Жовтнева, 4-А  
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

20 - 27 

жовтня 

Книжкова виставка «Постигая 

Бунина» до 145-річчя від дня 

народження видатного 

письменника І. Буніна (1870-1953)  

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

20 - 30 

жовтня 

Конкурс на кращий твір серед 

студентів І-ІІ курсів «З чого 

починається Батьківщина», 

присвячений Дню захисника 

України 

м. Харків, 

Червоношкільна 

набережна, 1-А, 

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

ІІ декада 

жовтня 

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  
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ІІ декада 
жовтня 

Нарада з питань підготовки 
підприємств паливно-
енергетичного комплексу до 
осінньо-зимового періоду 
2015/2016 року 

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

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

ІІ декада 
жовтня 

Нарада директорів навчальних 
закладів інтернатного типу 
обласного підпорядкування 
 
 

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  
 

ІІ декада 
жовтня 

Засідання «круглого столу» з 
питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків 

місце проведення 
уточнюється 

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

21 жовтня 
10.00 

Семінар для директорів центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді на тему: «Супервізія у 
центрах соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді» 

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

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

21 жовтня Обласний семінар практикум з 
заступниками директорів з 
навчально-виховної роботи 
професійно-технічних навчальних 
закладів; 
 

Обласні збори та обмін досвідом 
роботи лідерів учнівського 
самоврядування професійно-
технічних навчальних закладів 
 

м. Харків,  
пров. Малопанасівський, 1, 
Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Центр 
професійно-технічної 
освіти № 4 м. Харкова»  

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

21 жовтня Нарада керівників 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  
 

21 жовтня Проведення технічної перевірки 
автоматизованої системи 
оповіщення «Сигнал-ВО»  
(з включенням електросирен) 

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

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  
 

21 жовтня Концерт кобзарської музики до 
180-річчя від дня народження 
видатного харківського кобзаря 
ХІХ – ХХ століть Гната 
Гончаренка 

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

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
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21 жовтня Засідання «круглого столу» в 

рамках проекту «Стежиною легенд 

Слобожанщини» 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 1 поверх, 

Харківський обласний 

туристсько-

інформаційний центр   
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

21 жовтня Обласний патріотичний форум  

«В граніті, в бронзі, у серцях…» 

м. Харків,  

вул. Артема, 43,  

Харківська обласна 

бібліотека для дітей 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

21 жовтня 

 

Відкриття виставки творів 

Володимира Гольби до 90-річчя 

від дня народження художника 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

21 - 27 

жовтня 

Літературний калейдоскоп «Вічна 

проблема життєвого вибору» до 

80-річчя від дня народження 

українського поета, політичного 

діяча Б.І. Олійника (1935) 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

22 жовтня 

 

Вивчення стилю та методів роботи  

Дворічанського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

Дворічанський район, 

смт Дворічна, 

пров. Спортивний, 14 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

22 жовтня Засідання регіональної експертної 

ради з ліцензування приватних 

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  

 

22 - 23 

жовтня 

Перевірка Харківського 

національного університету 

радіоелектроніки 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,  

просп. Леніна, 14 

Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  

 

22 - 25 

жовтня 

 

Кубок України з кікбоксингу 

WPKA 

 

м. Харків,  

просп. Московський, 

244/1, КЗ «ХТЗ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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23 жовтня 
15.00 

Засідання науково-методичної 
ради Державного архіву 
Харківської області 

м. Харків,  
просп. Московський, 7 

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

23 жовтня Семінар-практикум для 
спеціалістів з відділів (секторів) 
культури і туризму районних 
державних адміністрацій та 
виконкомів міських рад міст 
обласного значення за темою: 
«Інноваційний підхід до створення 
туристичних маршрутів» 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром,  
4 під’їзд, 1 поверх, 
Харківський обласний 
туристсько-
інформаційний центр    

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

 

23 жовтня    Програма «Школа безпеки» для 
студентів вищих навчальних 
закладів на території Навчальної 
бази МНС 

Нововодолазький 
район,  
с. Ватутіно 

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

24 жовтня 
 

Українська Прем’єр-ліга з футболу 
«Металіст» (Харків) – 
«Чорноморець» (Одеса) 

м. Харків,  
вул. Плеханівська, 65, 
КП ОСК «Металіст» 

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

26 жовтня Засідання «круглого столу» для 
представників туристичної сфери 
за темою: «Використання 
сучасних ІТ технологій в 
туристичній діяльності» 
 

місце проведення 
уточнюється 

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

27 жовтня 
 

Літературно-художній вечір 
«Велич народного подвигу» до 
Дня визволення України від 
фашистських загарбників 

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

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

27 жовтня 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  
 

27 жовтня Науково-методичний семінар для 
керівників позашкільних 
навчальних закладів на тему: 
«Поліфункціональна діяльність 
однопрофільного позашкільного 
навчального закладу: стан, 
проблеми, перспективи»  

Валківський район,  
с. Ковяги,  
вул. Жовтнева, 1-А, 
Валківський районний 
центр туризму, 
краєзнавства, екскурсій 
та оздоровлення 
учнівської молоді  
Валківської районної 
ради 
 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
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27 жовтня Нарада з питань функціонування 

підрозділів місцевої пожежної 

охорони у жовтні 2015 року 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
 

27 - 28 

жовтня 

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 

 

28 жовтня 

09.00 

Засідання експертно-перевірної 

комісії Державного архіву 

Харківської області 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
 

28 жовтня 

10.00 

Практичний семінар для 

спеціалістів та фахівців із 

соціальної роботи центрів 

соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді щодо надання допомоги 

у вирішенні конфліктних ситуацій, 

які виникають між батьками та 

підлітками 
 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

6 під’їзд, 9 поверх, 

інформаційно-

тренінговий центр 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

28 жовтня 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  

 

28 жовтня  

 

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  
 

28 жовтня Семінар на тему: «Судово-

психіатрична експертиза та чинні 

закони» 

м. Харків,  

вул. Академіка 

Павлова, 46,  

КЗОЗ «Харківська 

обласна клінічна 

психіатрична лікарня 

№ 3» 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
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28 жовтня Презентація туристичних 

можливостей Харківщини для 

представників Ізраїльського 

культурного центру, Німецького 

культурного центру, Україно-

Польського центру науки і 

культури, Харківського обласного 

організаційно-методичного центру 

культури і мистецтва 
 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 1 поверх, 

Харківський обласний 

туристсько-

інформаційний центр    

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

29 жовтня Інформаційно-просвітницькі 

заходи з нагоди Всесвітнього дня 

інсульту (ВООЗ) та Міжнародного 

дня псоріазу (лекції, бесіди, 

розповсюдження інформаційних 

матеріалів) 
 

заклади охорони 

здоров’я  
Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

29 жовтня Семінар на тему: «Хронічна 

ішемія мозку (дисциркуляторна 

енцефалопатія) – клінічні та 

параклінічні критерії діагностики. 

Формулювання діагнозу. Сучасні 

підходи до терапії» 

м. Харків,  

вул. Академіка  

Павлова, 46,  

КЗОЗ «Харківська 

обласна клінічна 

психіатрична лікарня  

№ 3» 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

30 жовтня 

09.00 

Засідання колегії Державного 

архіву Харківської області 

м. Харків,  

вул. Мироносицька, 41 

 

Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
 

30 жовтня Засідання «круглого столу» для 

представників туристичних фірм 

та агенцій, екскурсоводів за 

темою: «Шляхи розвитку 

внутрішнього туризму»  

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 1 поверх, 

Харківський обласний 

туристсько-

інформаційний центр   
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

30 жовтня  
 

Вивчення стилю та методів роботи  

Печенізького районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді 
 

Печенізький район, 

смт Печеніги, 

вул. Леніна, 48 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

30 жовтня Нарада з питання звірки обліку 

надзвичайних ситуацій, які 

виникли на території області у 

жовтні 2015 року 
 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  

ІІІ декада 

жовтня 

Засідання колегії служби у справах 

дітей обласної державної 

адміністрації 

м. Харків, 

вул. Краснодарська, 102-А, 

КЗ «Харківський 

обласний центр 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей» 

 

Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 
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ІІІ декада 

жовтня 

Нарада з начальниками служб у 

справах дітей районних державних 

адміністрацій та міських рад міст 

обласного значення 

м. Харків, 

вул. Краснодарська, 102-А, 

КЗ «Харківський 

обласний центр 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей» 
 

Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 

 

ІІІ декада 

жовтня 

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 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 

жовтня 

Святкові заходи з нагоди 

відзначення професійного свята – 

Дня працівника соціальної сфери 

 

місце проведення 

уточнюється 
Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 

жовтня  

Засідання Харківської обласної 

студентської ради; 
 

Нарада з директорами вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації; 
 

Засідання ради керівників 

дошкільних 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  
 

ІІІ декада 

жовтня  

Гала-концерт творчих колективів 

КЗ «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості»  

до 80-річчя заснування закладу. 

Конференція педагогічних 

працівників Палацу 

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  
 

ІІІ декада 

жовтня  

Комплексне вивчення стану 

роботи відділу освіти 

Зачепилівської районної державної 

адміністрації з питань реалізації 

державної політики у сфері 

дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти (відкриття) 
 

Зачепилівський район, 

смт Зачепилівка,  

вул. Свердлова, 9 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 

жовтня 

Нарада з питання газифікації села 

Бахметівка Нововодолазького 

району 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

31 жовтня – 

01 листопада 

 

Чемпіонат області з карате WKF м. Харків,  

вул. Котлова, 90/1, 

Палац спорту 

«Локомотив»  

ім. Г. Кірпи 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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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  

 

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  

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  
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щочетверга  Робоча нарада з реалізації проекту 

будівництва ядерної установи 

«Джерело нейтронів» 

м. Харків,  

вул. Академічна, 1, 

ННЦ «Харківський 

фізико-технічний 

інститут» 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

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  

 

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 
 
 

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 
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дата 

проведення 

уточнюється 

Нарада керівництва та голів 

комітетів громадської ради при 

Харківській обласній державній 

адміністрації з керівниками 

структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації 
 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

4 під’їзд, 5 поверх 

Аннопольська В.В. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  
 

дата 

проведення 

уточнюється 

Нарада у форматі «круглого 

столу» щодо стану поводження з 

твердими побутовими та 

промисловими відходами в області 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

4 під'їзд, 7 поверх 

Тимчук А.О. –  

директор Департаменту 

екології та природних 

ресурсів 

облдержадміністрації  
 

дата 

проведення 

уточнюється 

Цикл заходів «Козацькому роду 

нема переводу!» до Дня 

Українського козацтва; 
 

Тематичний захід «Подвиг не має 

забуття!» до Дня визволення 

України від фашистських 

загарбників  
 

м. Харків, 

вул. Університетська, 11, 

Харківський 

історичний музей 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

дата 

проведення 

уточнюється 

Обласні відкриті змагання з 

гандболу серед кадетів; 
 

Відкритий Кубок області з 

пауерліфтингу; 
 

Кубок області зі спортивної 

гімнастики 
 

м. Харків,  

вул. Динамівська, 5-А, 

КЗ «Школа вищої 

спортивної 

майстерності» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

дата 

проведення 

уточнюється 

Чемпіонат області з важкої 

атлетики серед юніорів до 17 років 

м. Харків,  

Помірки, 27, 

Харківське обласне 

вище училище 

фізичної культури і 

спорту 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

дата 

проведення 

уточнюється 

Чемпіонат області з літнього 

біатлону «Біг патрулів»; 
 

Чемпіонат України з велоспорту 

(крос) 

м. Харків,  

Лісопарк 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

дата 

проведення 

уточнюється 

Чемпіонат області з шахів серед 

юнаків та дівчат до 18 років 

(фінал); 
 

Відкритий чемпіонат області з 

шахів «Слобожанська осінь» 
 

м. Харків,  

просп. Гагаріна, 45-А, 

ШШК «Вундеркінд» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

дата 

проведення 

уточнюється 

Чемпіонат України з велоспорту 

МТБ марафон «Дебрі» 

м. Харків,  

вул. Батумська, 16, 

ОСК «Темп» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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дата 

проведення 

уточнюється 

Чемпіонат України з тхеквондо 

ВТФ; 
 

Чемпіонат області зі спортивного 

орієнтування (СОР) 

м. Харків 

 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

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 з підвищення кваліфікації 

працівників архівних відділів 

районних державних адміністрацій 

та виконавчих комітетів міських 

рад міст обласного значення 

м. Харків,  

вул. Мироносицька, 41 

 

Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
 

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) 

 

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 

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  
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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  
 

Галацан О.В. –  
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

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 

 

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 
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протягом 

місяця 

Проведення штабів з 

представниками підрядної та 

проектної організацій щодо 

будівництва свердловини на 

підземному водозаборі в  

м. Люботин по вул. Курортній, 19  
 

м. Люботин,  

вул. Курортна, 19  

 

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 

Обласний конкурс «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 4 поверх  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

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 
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протягом 
місяця 

Конкурс студентських презентацій 
«Подорож країнами Європи» в 
межах проекту «На шляху до 
Європи»; 
 

VІІ спеціалізована міжрегіональна 
виставка з міжнародного участю 
«Освіта Слобожанщини» 
 

м. Харків, 
вул. Українська, 8/10, 
ОКЗ «Харківське 
училище культури  
 

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 

Навчальні он-лайн семінари 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 
 

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 

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 
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1 2 3 4 
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  
 

протягом 
місяця 

Засідання атестаційної комісії з 
проведення атестації та допуску 
кнурів-плідників до племінного 

використання; 
 

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 

Перевірка племінних господарств 
щодо відповідності присвоєння їм 
статусів 

племінні господарства 
області 

Нездюр О.В. –  
директор Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Заходи в рамках реалізації 
Всеукраїнської інформаційно-
профілактичної акції 
«Відповідальність починається з 
мене» 
 

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

протягом 
місяця 

Заходи щодо проведення осіннього 
2015 року призову громадян на 
строкову військову службу до 
збройних сил України та інших 
військових формувань; 
 

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 ІІ етапу 

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 

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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