
ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 
Харківської обласної державної адміністрації  

у грудні 2015 року  
 

Дата 
проведення Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

 

1 2 3 4 
01 грудня Заходи до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом 
районні, міські, 
районні у м. Харкові 
центри соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді, заклади 
соціального 
обслуговування 
населення 
 

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

01 грудня Інформаційно-просвітницькі 
заходи, присвячені Всесвітньому 
дню боротьби зі СНІДом 
(ЮНЕЙДС) (лекції, бесіди, 
розповсюдження інформаційних 
матеріалів) 
 

заклади охорони 
здоров’я  

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

01 грудня Тематичні заходи серед студентів 
вищих мистецьких навчальних 
закладів до Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом 
 

вищі мистецькі 
навчальні заклади 

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

01 - 03 
грудня 

Заходи до Міжнародного дня 
інвалідів 
 

районні, міські, 
районні у м. Харкові 
центри соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді, геріатричні, 
психоневрологічні та 
дитячі будинки-
інтернати 
 

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

01 - 03 
грудня 

Урочисте нагородження 
переможців конкурсу серед робіт 
працівників медичних закладів  
«Їх друге призначення». 
Виставка кращих робіт 
конкурсантів 

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

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

01 - 06 
грудня 

Полиця правової інформації до 
Міжнародного дня інвалідів 
«Право на життя»  

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

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

01 - 10 
грудня 

Заходи в рамках Всеукраїнської 
акції «16 днів проти насильства» 

за окремим планом 
 
 
 

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



 
 

2  
1 2 3 4 

01 - 10 
грудня 

Проведення заходів у закладах 
соціального захисту дітей в рамках 
Всеукраїнської акції «16 днів 
проти насильства» 

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 
 

01 - 12 
грудня  
(за окремим 
планом) 

Обласні етапи Всеукраїнських 
конкурсів «Юний селекціонер і 
генетик», «Парки – легені міст і сіл»; 
 
Відкритий обласний семінар для 
керівників циркових студій 
 

м. Харків,  
вул. Сумська, 37, 
КЗ «Харківський 
обласний Палац 
дитячої та юнацької 
творчості» 
 

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

01 - 15 
грудня 

Тематична полиця до 
Всеукраїнського тижня права та 
Міжнародного дня прав людини 
«Закон і право для всіх єдині»  
 

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

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

02 грудня Інспектування Харківської 
спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 87 

м. Харків,  
пров. 1-й Золочівський, 3 

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

02 грудня Обласний семінар-нарада для 
відповідальних за туристську 
роботу в районах (містах) та 
тренерів команд юних туристів з 
питань проведення обласних 
змагань та інших туристично-
спортивних заходів у 2016 році  
 

м. Харків,   
вул. Танкопія, 15/2, 
КЗ «Харківська 
обласна станція 
юних туристів»  
 

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

02 грудня ІІ обласний етап VІ Міжнародного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса 
Шевченка серед учнів професійно-
технічних навчальних закладів  

м. Харків,  
бульвар Богдана 
Хмельницького, 30, 
ДНЗ «Харківський 
професійний ліцей 
будівельних 
технологій» 
 

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

03 грудня  Інспектування дошкільних  
навчальних закладів з питань 
ведення ділової документації: 
КЗ «Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 4 
Харківської міської ради» та  
КЗ «Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 100 
Харківської міської ради» 
 

м. Харків:  
вул. Паризької 
Комуни, 4; 
вул. Гвардійців 
Широнінців, 51-Б 

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



 
 

3  
1 2 3 4 

03 грудня 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  
 

03 грудня Урочистості до 293-ї річниці з дня 
народження Г.С. Сковороди 

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

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

03 грудня Відеоконференція з 
відповідальними за розвиток 
туризму відділів (секторів) 
культури і туризму районних 
державних адміністрацій, 
виконкомів міських рад міст 
обласного значення на тему:  
«100 кращих садиб сільського 
зеленого туризму України» 
 

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

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

03 грудня Концерт для дітей з фізичними 
вадами та інвалідів до 
Міжнародного дня інвалідів 

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

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

03 - 08 
грудня 

Виставка-портрет «Її талант – то 
найщиріший Україні дарунок 
Бога» до 115-річчя з дня 
народження української 
художниці К.В. Білокур 

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

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

04 грудня Заходи до Міжнародного дня 
волонтерського руху 
 

районні, міські, 
районні у м. Харкові 
центри соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді, заклади 
соціального 
обслуговування 
населення 

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

04 грудня  Інспектування Харківської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 126  

м. Харків,  
вул. Підлісна, 9 

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

04 грудня Привітання духовенства та 
віруючих православних релігійних 
громад зі святом Введення до 
храму Пресвятої Богородиці 

м. Харків, 
православні релігійні 
громади  

Чернявська О.Ю. –  
начальник відділу у 
справах релігій 
облдержадміністрації  
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04 - 05 
грудня 
 

Чемпіонат України з хокею з 
шайбою 

м. Харків,  
просп. 
Тракторобудівників, 
55-Б, Палац спорту 
«Салтівський лід» 

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

04 - 11 
грудня 

Книжкова виставка «Жертвы 
лаврам» до 140-річчя від дня 
народження австрійського 
письменника Р. Марії Рільке 
(1875-1926) 

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

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

05 грудня 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  
 

05 грудня  Виїзд групи дітей на оздоровлення 
до УДЦ «Молода гвардія»  
в м. Одеса 

м. Харків,  
Південний вокзал 

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

05 грудня 
 

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

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

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

06 грудня Книжкова виставка «По закону і 
по совісті» до Всеукраїнського 
тижня права   

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

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

07 - 09 
грудня 

Забезпечення перебування в 
Харківській області Державного 
секретаря Міністерства 
закордонних справ Королівства 
Норвегія Т. Хаттрема 

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

07 - 11 
грудня 

Книжкові виставки до Дня 
місцевого самоврядування  
«Принципи місцевого 
самоврядування в Україні» та 
«Актуальні проблеми реалізації 
концепції розвитку електронного 
урядування в Україні»  
 

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

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

07 - 14 
грудня 

Інформаційна зона «Людська 
гідність і справедливість для 
всіх» та поличка інформації 
«Human right for all до 
Всеукраїнського тижня права   

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

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
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07 - 15 
грудня 

Привітання духовенства та 
віруючих іудейських релігійних 
громад зі святом Ханука 
 

м. Харків, 
іудейські релігійні 
громади  

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

08 грудня Засідання «круглого столу» на 
тему: «Правові шляхи подолання 
насильства» в межах програми 
молодіжного клубу 

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

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

08 грудня Семінар-тренінг для представників 
туристичної галузі та індустрії 
гостинності на тему: «Туризм: час 
виходити за межі» 

м. Харків,  
майдан Свободи, 6, 
північний корпус 
Харківського 
національного 
університету  
імені В.Н. Каразіна 
 

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

08 грудня Привітання духовенства та 
віруючих релігійних громад 
Римсько-Католицької Церкви зі 
святом Непорочного зачаття Діви 
Марії 
 

м. Харків, 
релігійні громади 
Римсько-Католицької 
Церкви 

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

09 грудня 
 

Семінар на тему: «Особливості 
соціальної роботи з дітьми та 
молоддю з інвалідністю, їх 
найближчим оточенням» 
(у форматі вебінару) 
 

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

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

09 - 10 
грудня 

Форум молоді «Молодь ХХІ 
століття»А 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром,  
КУ «ХОЦМ» 
 

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

09 - 23 
грудня 

Книжкова виставка-персоналія 
«Слава і воля України»  
до 420-річчя від дня народження 
Богдана Хмельницького 

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

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

10 грудня  Проведення «Першого 
регіонального форуму 
можливостей» 

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

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

І декада 
грудня  
 
  

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

Засідання Робочої групи з питань 
визначення статусу осіб, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

місце проведення 
уточнюється 

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

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  
 

І декада 
грудня  
 

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» 
 

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

І декада 
грудня  
 

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

м. Харків, 
вул. Сумська, 40, 
Харківський 
національний 
університет будівництва 
та архітектури  
 

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

І декада 
грудня  
 

Урочиста церемонія нагородження 
переможців XVI обласного 
конкурсу «Вища школа 
Харківщини – кращі імена» 

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

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

І декада 
грудня  
 

Заходи у закладах соціального 
захисту дітей в рамках 
Всеукраїнського тижня права   
 

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 
 

11 грудня 
 

Семінар на тему: «Проблеми 
формування ідентичності 
прийомних дітей та дітей-
вихованців дитячих будинків 
сімейного типу»  
(у форматі вебінару) 
 

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

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

11 грудня 
 

Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Харківської області 

м. Харків,  
просп. Московський, 7 

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

11 - 12 
грудня 
 

Обласний турнір з карате WKF м. Харків,  
вул. Клочківська, 99, 
СК Харківської 
державної академії 
фізичної культури 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
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11 - 18 
грудня 

Книжкова виставка «Джейн 
Остен – «Мисс английский 
роман» до 240-річчя від дня 
народження англійської 
письменниці Джейн Остін  
(1775-1817) 
 

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

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

12 грудня Андріївські вечорниці у садибі 
Андрія Ковалевського 

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

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

12 грудня  Обласний турнір юних мінералогів м. Харків,  
вул. Танкопія, 15/2, 
КЗ «Харківська 
обласна станція юних 
туристів» Харківської 
обласної ради 
 

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

12 - 14 
грудня 
 

Відкритий Всеукраїнський турнір 
з тхеквондо ВТФ «Діти України» 

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

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

14 грудня 
 

Заходи з нагоди 25-ї річниці 
зведення укриття над реактором 
Чорнобильської АЕС  

м. Харків 
(відповідно до плану 
заходів) 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

14 - 18 
грудня 
 

Всеукраїнський турнір з важкої 
атлетики 

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

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

16 грудня Урочистий прийом голови 
обласної державної адміністрації  
з нагоди Дня енергетика 

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

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

16 грудня  Нарада керівників місцевих 
органів управління освітою; 
 
Нарада керівників навчальних 
закладів інтернатного типу 
обласного підпорядкування 

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

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

16 грудня  Святкові заходи до Дня Святого 
Миколая для вихованців 
навчальних закладів інтернатного 
типу обласного підпорядкування 
«Святий Миколай на землю 
сходить» 

м. Харків,  
вул. Сумська, 37, 
КЗ «Харківський 
обласний Палац 
дитячої та юнацької 
творчості» 
 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
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16 грудня  ІІІ обласний етап XVІ 
Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра 
Яцика серед учнів професійно-
технічних навчальних закладів 

м. Харків,  
вул. Тимурівців, 39, 
ДЗ Центр професійно-
технічної освіти № 2  
м. Харкова  
 

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

16 грудня Обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу дитячої творчості 
«Об’єднаймося ж, брати мої…» 
для учнів шкіл естетичного 
виховання  

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

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

16 грудня Концерт до 245-річчя від дня 
народження великого композитора 
Л. Бетховена (1770-1827) 

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

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

16 грудня Проведення технічної перевірки 
автоматизованої системи 
оповіщення «Сигнал-ВО»  
(з виключеними електросиренами) 

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

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  
 

17 грудня  Науково-практичний семінар-
тренінг для директорів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів із вечірньою (змінною) та 
заочною формами навчання 
«Ефективність контрольно-
аналітичної діяльності та 
методичного забезпечення 
навчально-виховного процесу» 
 

Дергачівський район,  
с. Подвірки,  
вул. Макаренка, 1, 
Курязька ЗОШ ІІ-ІІІ 
ступенів 

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

17 грудня  Звітний концерт колективу 
бального танцю «Натхнення» 

м. Харків,  
вул. Скрипника, 7, 
Центр культури 
Київського району 
м. Харкова 
 

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

17 - 25 
грудня 

Книжкова виставка «Навіщо 
потрібна любов» до 100-річчя від 
дня народження французької 
співачки Едіт Піаф (1915-1963) 

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

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

18 грудня 
 

Засідання науково-методичної ради 
Державного архіву Харківської 
області 

м. Харків,  
просп. Московський, 7 

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

18 грудня Свято «У святковий час Миколай 
прийшов до нас» до Дня Святого 
Миколая 

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

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
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18 - 19 
грудня  

Музейне свято «Помічники 
Святого Миколая» 

м. Чугуїв,  
пл. Леніна, 2, 
КЗ «Художньо-
меморіальний музей 
І.Ю. Рєпіна» 
 

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

18 - 20 
грудня 
 

Відкритий Кубок України з 
синхронного плавання 

м. Харків,  
вул. Котлова, 90, 
басейн ДФСК 
«Локомотив» 

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

18 - 31 
грудня  

Заходи з нагоди Дня Святого 
Миколая для дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які 
навчаються в професійно-
технічних навчальних закладах 
 

професійно-технічні 
навчальні заклади  
(за окремим планом) 

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

19 грудня Фольклорний фестиваль зимового 
календаря «Святовид» 

м. Харків,  
вул. Сумська, 81, 
Центральний парк 
культури та відпочинку 
ім. Горького 
 

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

19 грудня Прем’єра вистави «Снігова 
королева» Г.Х. Андерсона 

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

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

19 грудня  Обласні етапи ХVІ Міжнародного 
конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика та VІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка 
 

навчальні заклади  
(за окремим планом) 

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

19 грудня 
 

Екстра-ліга України з футзалу 
«Локомотив» (Харків) – «Титан-
Зоря» (Покровське) 

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

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

19 грудня Святкові заходи до Дня Святого 
Миколая для різних категорій 
отримувачів соціальних послуг, 
у тому числі в дитячих будинках-
інтернатах 

районні, міські, районні 
у м. Харкові центри 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
заклади соціального 
обслуговування 
населення, 
Богодухівський, 
Комарівський, 
Шевченківський дитячі 
будинки-інтернати 
 

Шпарага Ю.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації  
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19 грудня Проведення заходів у закладах 
соціального захисту дітей до Дня 
Святого Миколая  
 

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 
 

20 грудня -
10 січня 

Новорічні ранки для дітей 
«Кольорові сни Новорічної ночі» 

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

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

ІІ декада 
грудня 

Нарада з питань проходження 
підприємствами паливно-
енергетичного комплексу 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 
грудня 

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  
 

21 грудня 
 

Літературна година «Терпением 
спасайте души ваши» до Дня 
Святого Миколая 

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

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

21 грудня 
 

Засідання «круглого столу», 
присвяченого 10-річчю «Чорного 
квадрата» К. Малевича 
 

м. Харків,  
вул. Раднаркомівська, 11, 
ОКЗ «Харківський 
художній музей» 

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

21 грудня Інфотур по Ізюмському району для 
екскурсоводів 

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

21 - 22 
грудня 
 

Чемпіонат України з хокею з 
шайбою 

м. Харків,  
просп. 
Тракторобудівників, 
55-Б, Палац спорту 
«Салтівський лід» 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
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21 - 25 
грудня 

Книжково-ілюстративна виставка 
«Хор називав його Батьком»  
до 120-річчя від дня народження 
українського композитора і 
хорового диригента Григорія 
Верьовки 
 

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

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

22 грудня 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 
 

22 - 27 
грудня 
 

Чемпіонат України з боксу серед 
молоді 

м. Харків,  
просп. Московський, 
244/1, КЗ КДЮСШ 
«ХТЗ»  

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

23 грудня Нарада з директорами професійно-
технічних навчальних закладів 

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

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

23 - 25 
грудня 

Новорічна ялинка м. Харків,  
вул. Сумська, 25,  
Обласний 
організаційно-
методичний 
театрально-концертний 
центр  
 

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

24 грудня 
 

Відкриття виставки архівних 
документів до 135-річчя 
заснування Державного архіву 
Харківської області «З історії 
Державного архіву Харківської 
області»  
 

м. Харків,  
просп. Московський, 7 

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

24 грудня  Засідання регіональної експертної 
ради з ліцензування приватних 
навчальних закладів 

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

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

Семінар з виготовлення 
традиційних різдвяних солодощів 
для керівників гуртків і студій з 
декоративно-ужиткового та 
образотворчого мистецтва області 

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

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

24 - 25 
грудня 
 

Чемпіонат області з легкої 
атлетики у приміщенні серед 
дорослих, молоді та юніорів  

м. Харків,  
просп. Московський, 
244/1, КЗ КДЮСШ 
«ХТЗ»  

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

25 грудня Засідання колегії Департаменту 
науки і освіти обласної державної 
адміністрації 

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

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

25 - 26 
грудня 
 

Чемпіонат України з хокею з 
шайбою 

м. Харків,  
просп. 
Тракторобудівників, 
55-Б, Палац спорту 
«Салтівський лід» 

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

25 - 31 
грудня 

Новорічні театралізовані програми 
для дітей працівників підприємств 
та організацій м. Лозової 

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

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

26 грудня Нарада з питання звірки обліку 
надзвичайних ситуацій, які 
виникли на території області у 
2015 року 
 

м. Харків, 
Салтівське шосе, 73 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  

28 - 31 
грудня 

Святкові заходи в будинках-
інтернатах до Новорічних свят 
(святкові ранки, екскурсії, святкові 
Новорічні ялинки, вручення 
подарунків) 

геріатричні, 
психоневрологічні  
та дитячі будинки-
інтернати 

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

29 грудня 
 

Екстра-ліга України з футзалу 
«Локомотив» (Харків) – 
«ЛТК/НПУ/ІнБев» 
(Луганськ/Київ/Житомир) 

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

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

29 грудня Нарада з питань функціонування 
підрозділів місцевої пожежної 
охорони у 2015 році 

м. Харків, 
Салтівське шосе, 73 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  
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29 грудня Екскурсія по вечірньому місту для 
соціально незахищених верст 
населення «Сяйво новорічних 
вогнів»  

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

ІІІ декада 
грудня 

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»  
 

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

ІІІ декада 
грудня 

Відвідування представниками 
вищих навчальних закладів 
підшефних навчальних закладів 
інтернатного типу районів області 
та міст обласного значення  
з нагоди Дня Святого Миколая, 
Новорічних та Різдвяних свят 
 

райони області та міст 
обласного значення  
(за окремим планом) 

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

ІІІ декада 
грудня  
 

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 
 

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 
 

Особистий прийом 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  
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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 комісії по 
доцільності призначення 
лікарських засобів (інсулінів) 

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

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

щочетверга Експертні зустрічі для роз’яснення 
та обговорення пріоритетів 
урядової політики 

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

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 
 

щочетверга  Засідання спільної робочої групи 
для проведення аналізу ходу 
реалізації проекту, підготовки 
пропозицій щодо усунення 
недоліків, узгодження подальших 
дій з реалізації проекту 
будівництва ядерної установки 
«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 ТК «Simon» 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 ТК ХОДТРК 
 

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

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

щотижня 
 

Створення медійного проекту  
«Без коментарів» щодо 
висвітлення діяльності обласної 
державної адміністрації для  
ТК «ОТБ», «7 канал», «АТВК», 
«Simon» 

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

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
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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 
 

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 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 

Відкриття виставки живопису та 
графіки художників  
ГО «Творческое объединение 
художников и мастеров  
г. Чугуева» 

м. Чугуїв, 
пл. Леніна, 2, 
КЗ «Художньо-
меморіальний музей 
І.Ю. Рєпіна» 
 

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Цикл концертно-розважальних 
програм до Новорічних та 
Різдвяних свят  

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

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Тематичний захід до  
Дня Збройних Сил України; 
 
Святкові заходи «Диво приходить 
грудневої ночі...» до Дня Святого 
Миколая 
 

м. Харків, 
вул. Університетська, 5, 
КЗ «Харківський 
історичний музей імені 
М.Ф. Сумцова» 

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

Кубок з міні-футболу пам’яті  
О. Масельського 

Валківський район, 
м. Валки  

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Кубок області з шашок; 
 
Чемпіонат області «Новорічний 
турнір» з шашок  

м. Харків,  
просп. Косіора, 162,  
КЗ «Палац дитячої та 
юнацької творчості 
«ІСТОК»  

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Всеукраїнський юнацький 
передноворічний турнір з 
бадмінтону 

м. Харків,  
вул. Динамівська, 5-А, 
КЗ «ШВСМ» 

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Відкритий чемпіонат області 
«Новорічний турнір – 2016» з 
шахів; 
 
Кубок області з шахів; 
 
Відкритий обласний турнір з шахів 
серед юнаків та дівчат 
 

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

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Кубок області з альпінізму м. Харків,  
просп. Маршала 
Жукова, 2-А,  
СК «Вертикаль» 

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Відкритий чемпіонат області з 
пауерліфтингу серед чоловіків, 
жінок, юніорів, юніорок, юнаків та 
дівчат 

м. Харків,  
вул. Чугуївська, 35, 
КДЮСШ № 9 

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Кадетський обласний турнір зі 
стрільби з лука пам’яті 
Заслуженого тренера України 
В. Морозова; 
 
Кубок області зі стрільби з лука у 
приміщенні 
 

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

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Обласний турнір з кікбоксингу 
WPKA та ВТКА; 
 
«Гран-Прі Слобожанщини» зі 
спортивних танців (І тур); 
 
Масові спортивні заходи серед 
дітей – вихованців дитячих 
будинків «Ти зможеш, якщо зміг я!» 
 
 

м. Харків 
 

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

Засідання колегії Департаменту 
містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації 

м. Харків, 
вул. Сумська, 76 

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

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 
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) 

Обласні семінари-практикуми з 
педагогічними працівниками 
професійно-технічних навчальних 
закладів; 
 
Обласні школи позитивного 
педагогічного досвіду з 
соціальними педагогами, 
старшими майстрами та 
педагогічними працівниками  
 

професійно-технічні 
навчальні заклади  
(за окремим графіком) 

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

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 

Обласна виставка робіт юних 
природо-охоронців «Зимовий 
вернісаж»; 
 
Обласна виставка-конкурс 
«Різдвяна писанка»; 
 
Вистава «Новорічний подарунок 
для Пеппі» 
 
 
 

м. Харків,  
вул. Сумська, 37, 
КЗ «Харківський 
обласний Палац 
дитячої та юнацької 
творчості» 
 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
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протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 

ІІ етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних дисциплін; 
 
І районний/міський етап 
Всеукраїнського конкурсу 
майстерності працівників 
навчальних закладів «Джерело 
творчості» 
 

райони та міста області Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком 

Засідання обласної територіальної 
комісії з погашення заборгованості 
підприємств паливно-
енергетичного комплексу; 
 
Засідання обласної міжвідомчої 
комісії з питань проведення 
розрахунків за спожиті енергоносії; 
 
Засідання обласного 
антикризового енергетичного 
штабу 
 

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

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

Семінари з питань метрологічного 
забезпечення закладів охорони 
здоров’я 

місце проведення 
уточнюється 

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 
 



 
 

19  
1 2 3 4 

протягом 
місяця 

Наради щодо стану будівництва, 
реконструкції та капітального 
ремонту об’єктів, включених до 
плану будівництва на 2015 рік 
 

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 підрядної та 
проектної організацій щодо 
будівництва свердловини на 
підземному водозаборі в  
м. Люботині по вул. Курортній, 19, 
та будівництва Комплексу по 
управлінню комунальними 
відходами в м. Люботині 
 

м. Люботин Ткачук С.М. ‒ 
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Проведення штабів з 
представниками підрядної та 
проектної організацій щодо 
технічного переоснащення системи 
теплопостачання з установкою 
модульних котелень на твердому 
паливі в смт Чкаловське 
Чугуївського району 
 

Чугуївський район, 
смт Чкаловське 

Ткачук С.М. ‒ 
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Проведення штабів з 
представниками підрядної та 
проектної організацій щодо 
пам’ятникоохоронних робіт по 
будівлі-пам’ятці архітектури по 
вул. Римарська, 21, у м. Харкові 
(КП «Харківська обласна 
філармонія») (реконструкція)  
 

м. Харків, 
вул. Римарська, 21 

Ткачук С.М. ‒ 
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Проведення штабів з 
представниками підрядної та 
проектної організацій щодо 
будівництва водозабірної 
свердловини в с. Зорянське 
Шевченківського району  
 

Шевченківський район, 
с. Зорянське 

Ткачук С.М. ‒ 
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Інформаційні заходи, спрямовані 
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  
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протягом 
місяця 

Засідання міжвідомчої робочої 
групи з моніторингу довкілля  

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

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

протягом 
місяця 

Соціокультурний проект «Солодке 
життя: харківські історії»  

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

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

протягом 
місяця 

Зустрічі з інвесторами щодо 
розгляду та реалізації 
енергоефективних проектів, у т.ч. 
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; 
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»; 
«Kharkiv StartUp Factory»; 
«Клуб ресурсоефективного та 
чистого виробництва» у рамках 
програми «EaP GREEN» в Україні 

місце проведення 
уточнюється 

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 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 

Презентаційні та представницькі 
заходи щодо формування та 
підтримки позитивного іміджу 
Харківської області 
 

місце проведення 
уточнюється 

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

Оформлення та видача 
сертифікатів племінних 
(генетичних) ресурсів власникам 
племінних (генетичних) ресурсів; 
 
Засідання конкурсної комісії з 
визначення суб’єктів 
господарювання агропромислового 
комплексу області для надання 
фінансової підтримки через 
механізм здешевлення кредитів 
 

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

Нездюр О.В. –  
директор Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Чемпіонат області з волейболу 
серед юнаків та дівчат; 
 
Всеукраїнський спортивно – 
масовий захід «Спортивна зима» 

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 у 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 

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 

Наради з керівниками підрядних 
організацій з питань виконання 
робіт за договорами 

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

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