
ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 

Харківської обласної державної адміністрації  

у січні 2016 року  

 
Дата 

проведення 
Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

 

1 2 3 4 

01 - 10 січня  Відбірковий етап Всеукраїнського 

конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів 

еколого-натуралістичного 

напряму  

м. Харків,   

вул. Сумська, 37,  

КЗ «Харківський 

обласний Палац 

дитячої та юнацької 

творчості» 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

01 - 10 січня Виставка «На захисті України» м. Чугуїв, 

вул. Гвардійська, 10, 

КЗ «Художньо-

меморіальний музей 

І.Ю. Рєпіна» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01 - 19 січня Вечорниці та Різдвяні свята м. Чугуїв,  

вул. Гвардійська, 10, 

КЗ «Художньо-

меморіальний музей 

І.Ю.Рєпіна» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01 - 22 січня  Інтерактивні музейні заняття 

«Символи України: державні та 

народні» 

м. Чугуїв, 

вул. Гвардійська, 10, 

КЗ «Художньо-

меморіальний музей 

І.Ю. Рєпіна» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

02 - 03 січня Чемпіонат області з бадмінтону м. Харків,  

вул. Динамівська, 5-А, 

КЗ «ШВСМ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 
02 - 05 січня  

(за окремим 

графіком) 

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  

 

02 - 05; 08 

січня  

Обласна виставка «Новорічна 

композиція». 

Обласна виставка-конкурс 

«Різдвяна писанка» 

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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02 - 07 січня Проведення новорічних та 

різдвяних заходів 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 

 

03 січня 

16.00 

Музично-поетичний салон 

ім. поета В. Гончарова. Творчий 

вечір братів Соснових 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

03 - 05 січня Всеукраїнський різдвяний 

фестиваль дитячої творчості 

«Зимовий сонцеворот» 

м. Харків,  

вул. Сумська, 25, 

Обласний 

організаційно-

методичний театрально-

концертний центр  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

04 січня Екстра-ліга України з футзалу 

«Локомотив» (Харків) – 

«Спортлідер» (Хмельницький) 

м. Харків,  

вул. Котлова, 90/1, 

Палац спорту 

«Локомотив» 

ім. Г. Кірпи 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

04 - 06 січня Цикл культурно-мистецьких 

новорічних заходів «Різдвяний 

подарунок»: 

1. Зимова містерія «Кольорові сни 

новорічної ночі». 

2. Інтерактивна шоу-програма 

«Новорічний переполох» 
 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

04 - 09 січня Книжкова виставка «Мир – 

лабіринт «Альпийского 

затворника» до 95-річчя від дня 

народження швейцарського 

письменника, критика Фрідріха 

Дюрренмата (1921 -1990). 

Виставка - календар «Різдвяний 

розгуляй» 
 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

04 - 11 січня 

 

Літературна полиця «За Україну 

Господа моліть» до 170-річчя 

написання «Заповіта» Т.Г. Шевченка. 

Книжкова-ілюстративна виставка 

«Бог Предвічний народився» до 

Свята Різдва Христова 
 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 



 
 

3  

1 2 3 4 

04 - 14 січня Соціокультурний проект «Солодке 

життя: харківські історії» (історія, 

розвиток, традиції харківського 

кондитерства «Жорж Борман») 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

04 - 16 січня Традиційна V виставка робіт 

викладачів художніх шкіл та 

художніх відділень шкіл 

естетичного виховання міста 

Харкова та Харківської області 

«Різдвяний подарунок 

Слобожанщині» 

 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

04 - 28 січня Виставка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Витоки»  

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

05 січня 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 січня Музично-літературний вечір 

«Затишна вітальня» 

 

м. Чугуїв, 

пл. Леніна, 2, 

КЗ «Художньо-

меморіальний музей 

І.Ю. Рєпіна» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

05 січня Проведення екскурсії для соціально 

незахищених верст населення: 

«Сяйво новорічних вогнів» по 

вечірньому місту Харкову 

 

м. Харків Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

05 січня Народознавчий круїз до Різдвяних 

свят «Від Святвечора до 

Водохреща» 

м. Харків, просп. 50-

річчя СРСР, 27-г, 

Модульне містечко 

для переселенців з 

тимчасово окупованих 

територій 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

05 січня Інтерактивне заняття «Розвиваюче 

дозвілля» 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 

 

06 січня Направлення поздоровлення 

духовенству та віруючим 

християнських релігійних громад 

західного обряду зі святом 

Хрещення Господнього 

м. Харків,  

релігійні громади РКЦ, 

НЄЛЦУ 

Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  
 



 
 

4  

1 2 3 4 

06, 08 січня  Проведення культурно-

просвітницької акції «Ми-разом!» 

Красноградський 

район,  

м. Люботин   

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

06 - 14 січня  «Ангели, зближайтеся, до землі 

знижайтеся...». Різдво у музеї 

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 

 

07 січня Направлення поздоровлення 

духовенству та віруючим 

християнських релігійних 

організацій східного обряду зі 

святом Різдва Христового 

 

м. Харків Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  

 

07 - 09 січня Чемпіонат України з шорт-треку 

серед юніорів 

м. Харків, просп. 

Тракторобудівників, 

55-Б, СДЮШОР 

«Салтівський лід» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

07 - 10 січня Фестиваль мистецтв «Різдво у 

Харкові» 

м. Харків,  

вул. Університетська, 11, 

Харківська обласна 

філармонія 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

08 січня 

17.00 

«Краса наповнює світ» - проект 

для майбутніх мам і пап. Заняття в 

експозиції «Жіночий портрет в 

колекції Харківського художнього 

музею» 

 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

08 січня Виставка графіки з фондів  

музею – твори Лауреатів премії  

ім. І.Ю. Рєпіна 

м. Чугуїв, 

пл. Леніна, 2, 

КЗ «Художньо-

меморіальний музей 

І.Ю. Рєпіна» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

09 січня  Новорічний бал для лідерів 

учнівського самоврядування  

м. Харків,  

вул. Сумська, 37,  

КЗ «Харківський 

обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

10 січня 

13.00 

Вагнерівське товариство. 

Відеоперегляд опери Енгельберта 

Хумпердінка «Гензель і Гретель» 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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10 - 13 січня Чемпіонат України з бадмінтону 

серед юніорів 1999 р.н. 

м. Харків,  

вул. Динамівська, 5-А, 

КЗ «ШВСМ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

І декада 

січня 

Святкові заходи до Різдвяних свят 

в стаціонарних установах системи 

соціального захисту населення  

 

заклади соціального 

обслуговування 

населення 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

11 - 18 січня Книжкова виставка «Джек 

Лондон: время, идеи, творчество» 

до 140-річчя від дня народження 

американського письменника 

Джека Лондона (1876-1916) 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

12 січня  Проведення тренінгових занять 

для молоді у рамках програми 

«Молодий професіонал»  

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

7 під'їзд, 9 поверх,  

Зала засідань  

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

13 січня 

11.00 

Літературно-музична година 

«Символ музыкальной эпохи» до 

80-річчя від дня народження 

латишського композитора 

Раймонда Паулса (1936) 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації  

13 січня  

17.00 

Віншування жителів 

с. Сковородинівка 

Золочівський район, 

с. Сковородинівка, 

вул. Приозерна, 3, 

ОКЗ «Національний 

літературно-

меморіальний музей 

Г. С. Сковороди» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

13 січня Майстер-клас «Новорічні 

композиції своїми руками» в 

межах програми творчої майстерні 

«Красою душу напою» 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

13 січня Організація та проведення 

Харківською обласною бібліотекою 

для юнацтва історичного портрету 

«Пам’ятаймо, чиї ми сини, 

пам’ятаймо, що ми з України!»  

до 420-річчя від дня народження 

Б. Хмельницького 
 

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 

13 січня –  

02 лютого  

Державна атестація Харківського 

приватного академічного 

художнього ліцею  

м. Харків,  

вул. Червонопрапорна, 11 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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14 - 15 січня Чемпіонат області з легкої 

атлетики у приміщенні 

м. Харків, просп. 

Московський, 244/1, 

КЗ «КДЮСШ «ХТЗ»  

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

14 - 15 січня Чемпіонат області з легкої 

атлетики у приміщенні серед 

юніорів 

м. Харків, просп. 

Московський, 244/1, 

КЗ «КДЮСШ «ХТЗ»  

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

14 - 17 січня Всеукраїнські змагання зі стрільби 

з лука «Кубок олімпійського 

чемпіона Віктора Рубана» 

м. Харків,  

вул. Динамівська, 5-А, 

КЗ «ШВСМ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

15 січня Семінар: «Програмно-цільове 

обслуговування дітей з 

гіперкінетичним розладом» 

м. Харків,  

вул. Маршала 

Бажанова, 20,  

обласний 

психоневрологічний 

диспансер  

 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

15 - 22 січня Виставка виробів з бісеру 

вихованців гуртку з бісерної 

флористики Будянського 

селищного Будинку культури 

Харківського району  

(керівник Осокіна О.І.) 

 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

16 січня 

13.00 

Клуб шанувальників мистецтва. 

Огляд нових виставок 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

16 - 17 січня Командний чемпіонат області з 

легкої атлетики серед юнаків 

м. Харків, просп. 

Московський, 244/1, 

КЗ «КДЮСШ «ХТЗ»  

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

17 січня 

11.00 

 

16.00 

Лекторій для батьків та дітей 

«Абетка мистецтва». Заняття в 

експозиції «Пейзаж – настрій». 

Музично-поетичний салон 

ім. поета В. Гончарова. Творчий 

вечір Валерії Білоус 

 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

17 січня Ігротека «Грай! Пізнавай! 

Відпочивай!» 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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17 січня  Робоча зустріч із керівниками 

Лозівського міського центру 

молоді та Красноградського 

районного центру молоді 

м. Лозова,  

Лозівський міський 

центр молоді 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

18 - 19 січня Відвідування храмів та водоймищ 

м. Харкова та Харківської області 

на свято Богоявлення 

(Водохрещення) 

Водоймища м. Харкова Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  
 

19 січня  Заходи з пропаганди та 

формування здорового способу 

життя, приурочені Хрещенню 

Господню 

м. Харків,  

вул. Отакара Яроша, 

Саржин Яр 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

19 - 25 січня Інформаційна зона  

до Дня Соборності України 

«Україна – це я»  

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

20 січня  Засідання ради керівників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Нарада керівників місцевих 

органів управління освітою. 

Нарада з директорами навчальних 

закладів інтернатного типу 

обласного підпорядкування 
 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

20 січня  Обласний семінар для  

заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи 

професійно-технічних навчальних 

закладів з питань зовнішнього 

незалежного оцінювання та 

вступної кампанії 

м. Харків,  

просп. Московський, 19,  

Харківський 

професійний ліцей 

будівництва і 

комунального 

господарства  
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

20 січня Проведення технічної 

перевірки автоматизованої 

системи оповіщення «Сигнал-ВО»  

(з виключеними електросиренами) 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 

Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
 

20 січня Презентація літератури «Україна – 

моя молитва» до Дня Соборності 

України 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

20 січня  Проведення круглого столу на 

тему: «Права людини в Криму: 

наслідки окупації 2014 року» 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

7 під'їзд, 9 поверх,  

Зала засідань  

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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20 січня Забезпечення перебування в 

Харківській області Міністра 

внутрішніх справ Фінляндської 

Республіки пана Петтері Орпо 

 

м. Харків Коновалова І.В. –  

заступник директора 

Департаменту 

економіки і 

міжнародних відносин 

облдержадміністрації  

 

20 - 22 січня 

17.00  

Х Всеукраїнська філософська 

історико-краєзнавча конференція 

учнівської молоді «Пізнай себе, 

свій рід, свій нарід» 

м. Харків:  

вул. Танкопія, 15/2, 

КЗ «ХОСЮТ»; 

майдан Свободи, 4, 

Харківський 

національний 

університет 

ім. В.Н. Каразіна;  

Золочівський район, 

с. Сковородинівка, 

вул. Приозерна, 3, 

ОКЗ «Національний 

літературно-

меморіальний музей 

Г.С. Сковороди» 

 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації, 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

ІІ декада 

січня 

Нарада з керівництвом компанії 

«Маст Іпра» щодо розгляду 

підсумків реалізації проекту з 

будівництва міні-ТЕЦ у 

м. Куп'янську у 2015 році 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

ІІ декада 

січня 

Нарада з питань проходження 

підприємствами паливно-

енергетичного комплексу осінньо-

зимового періоду 2015/2016 років 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

ІІ декада 

січня  

Кубок ХОЦФЗН «Спорт для всіх» 

з лижних перегонів 

Чугуївський район, 

с. Кам’яна Яруга  
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

ІІ декада 

січня  

Змагання з рухливої гри  

«Регбі – 5» серед дітей 

м. Харків,  

вул. Динамівська, 5-А, 

КЗ «ШВСМ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

21 січня 

10.00 

Семінар для спеціалістів  

місцевих центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді  

на тему: «Особливості соціальної 

роботи з сім’ями, у яких є ризик 

вилучення дитини» 

 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

6 під’їзд, 9 поверх, 

інформаційно-

тренінговий центр 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

 



 
 

9  

1 2 3 4 

21 січня  

10.00 

Відкриття виставки архівних 

документів до Дня Соборності 

України та Міжнародного дня 

вшанування пам’яті жертв 

Голокосту 
 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
 

21 січня  Засідання Харківської 

регіональної експертної ради з 

ліцензування та атестації 

навчальних закладів  

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

21 січня  Виставка «Дорогою пізнання» м. Харків, 

майдан Свободи, 4, 

Харківський 

національний 

університет  

ім. В.Н. Каразіна 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

21 січня Історичне досьє «Свято 

української державності»  

до Дня Соборності України 

м. Харків,  

вул. Артема, 43,  

Харківська обласна 

бібліотека для дітей 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

21 січня Організація та проведення 

Харківською обласною 

бібліотекою для юнацтва уроку-

огляду «Європейська освіта. 

Плюси, мінуси та можливість 

заговорити іншою мовою» до Року 

англійської мови в Україні 
 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 53-Б,  

Харківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 58  

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

21 січня –  

06 лютого 

IX підсумкова виставка 

фотографів Обласної громадської 

організації «Харківський 

фотоклуб» «FOCUSники» 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

22 січня Заходи з нагоди Дня Соборності 

України 

м. Харків 

(відповідно до плану 

заходів) 

Аннопольська В.В. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  
 

22 січня Семінар з екскурсоводами з 

питання розвитку регіонального 

відділення «Асоціації 

гідів України» 

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 

 

22 січня  Відзначення Дня Соборності 

України. Проведення «круглого 

столу» для студентської молоді 

м. Харків,  

вул. Революції, 12, 

Національний 

університет міського 

господарства  

ім. О.М. Бекетова 
 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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22 - 24 січня Відкритий Всеукраїнський турнір 

з дзюдо 

м. Харків,  

вул. Котлова, 90/1, 

Палац спорту 

«Локомотив» 

ім. Г. Кірпи 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

22 - 26 січня Книжкова виставка «День злуки і 

злагоди» до Дня Соборності 

України 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

23 січня  Фінальний етап ХVІ 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра 

Яцика  

м. Харків,  

майдан Свободи, 4, 

Харківський 

національний 

університет 

ім. В.Н. Каразіна  

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

23 січня Відкриття туристсько-

інформаційного пункту на базі 

музею-заповіднику «Верхній 

Салтів»  

Вовчанський район,   

Верхній Салтів,  

вул. Шевченка, 24, 

Історико-археологічний 

музей-заповідник 

ім. В.А. Бабенко 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

23 - 26 січня Книжкова виставка «Неодцвітаюча 

весно моя…» до 125-річчя від дня 

народження П.Г. Тичини (1891-

1967), українського поета, 

державного і громадського діяча 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

24 січня  Зустріч керівників вищих 

навчальних закладів зі 

студентським активом з нагоди 

Дня Тетяни 

м. Харків, майдан 

Конституції, 11/13, 

Харківський 

національний 

університет мистецтв 

ім. І.П. Котляревського 
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

24 - 25 січня Направлення поздоровлення 

духовенству та віруючим 

іудейських релігійних громад зі 

святом Ту-бі-Шват 

м. Харків,  

іудейські релігійні 

громади 

Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  
 

25 січня  Проведення концертної  

програми в Українській 

інженерно-педагогічній  

академії з нагоди Дня студента 

(Тетянин день) 

м. Харків,  

вул. Університетська, 16,  

Українська інженерно-

педагогічна академія 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

25 - 28 січня Книжкова виставка «Дробицький 

яр - пророчий символ катастрофи» 

до Міжнародного дня пам’яті 

жертв Голокосту 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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25 - 30 січня Книжкова виставка «Щоб полетіти 

у космос, дописав собі…» до  

65-річчя від дня народження 

Леоніда Костянтиновича 

Каденюка – першого космонавта 

незалежної України 
 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

26 січня  Лекція «Сковородинський код 

Євгена Сверстюка». 

Виставка «Сковородинський код 

Євгена Сверстюка» 

Харківський район, 

м. Південне, 

вул. Бориса Тасуя, 54, 

Південний ліцей  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

26 січня Обласний конкурс з виготовлення 

ляльки-мотанки «Слобожанський 

хоровод» 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

26 - 29 січня Літературний калейдоскоп 

«Поетичний світ слова» до  

125-річчя від дня народження 

П.Г. Тичини (1891-1967), 

українського поета 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

27 січня 

10.00 

Семінар для директорів місцевих 

центрів соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді щодо 

впровадження державних 

стандартів соціальної роботи, 

затверджених Міністерством 

соціальної політики України 
 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

6 під’їзд, 9 поверх, 

інформаційно-

тренінговий центр 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

 

27 січня 

16.00 

 

Відкриття виставки творів 

В'ячеслава Рябініна «Співучої 

землі ліричні краєвиди» 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

27 січня  Нарада зі спеціалістами місцевих 

органів управління освітою за 

напрямами діяльності «Про 

підсумки державної атестації 

навчальних закладів у 2015 році та 

особливості організації проведення 

державного нагляду в 2016 році» 

 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

27 січня  Нарада з директорами професійно-

технічних навчальних закладів 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

27 січня Супер-ліга з баскетболу 

БК «Харків» (Харків) – 

БК «Хортиця» (Запоріжжя) 

м. Харків,  

вул. Динамівська, 5, 

СК «Зірка» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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27 січня Лекція «Код порозуміння: 

Григорій Сковорода у світі». 

Виставка «Код порозуміння: 

Григорій Сковорода у світі» 

Харківський район, 

м. Південне,  

вул. Радянська,76, 

центральна районна 

бібліотека 

Харківського району 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

27 січня  Лекція-зустріч із Почесним 

громадянином міста Харкова 

Малицьким І.Ф. із 

старшокласниками Ліцею 

мистецтв № 133 

 

м. Харків,  

вул. Чубаря, 13 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

27 - 30 січня Поличка історичної інформації 

«Голокост. Історична правда» до 

міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту. 

«Пам’ятаємо про Крути» до Дня 

пам’яті героїв Крут 

 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

28 січня 

13.00 

Робота відеозалу «Невичерпна 

криниця».  

«Посвята Павлові Тичині» 

(О. Бійма) до 125-річчя від дня 

народження П. Тичини 

Золочівський район, 

с. Сковородинівка, 

вул. Приозерна, 3, 

ОКЗ «Національний 

літературно-

меморіальний музей 

Г.С. Сковороди» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

28 січня Нарада щодо роботи підрозділів 

місцевої пожежної охорони у січні 

2016 року  

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  

 

28 січня Літературний вечір «Характерник» 

нової епохи Михайло Семенко» у 

межах програми Літературної 

вітальні 

 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

28 - 29 січня  Здійснення державного нагляду 

(контролю) за діяльністю 

Харківського професійного ліцею 

швейних технологій 

м. Харків,  

вул. Куйбишева, 37, 

Харківський 

професійний ліцей 

швейних технологій  

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

29 січня 

09.00 

Засідання експертно-перевірної 

комісії Державного архіву 

Харківської області 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  

 

29 січня 

15.00 

Засідання науково-методичної 

ради Державного архіву 

Харківської області 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
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29 січня  

16.00 

Відкриття виставки «Фаянс. Борис 

Петрович Пянида» 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

29 січня Науково-практична конференція: 

«Стрес, його чинники, методи та 

способи подолання» 

м. Харків, 

вул. Артема, 32, 

міський 

психоневрологічний 

диспансер № 3 

 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

29 січня Заходи до Дня пам’яті героїв Крут м. Харків 

(відповідно до плану 

заходів) 

Аннопольська В.В. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  
 

29 січня Нарада щодо звірки обліку 

надзвичайних ситуацій, які 

виникли на території області у 

січні 2016 року 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
 

29 січня Година пам’яті «Нам не забути 

славу Крутів» до Дня пам’яті 

героїв Крут 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

29 січня Патріотична сторінка «Понад 

Крутами – вічність у сурми 

сурмить» до Дня пам’яті героїв 

Крут 

м. Харків,  

вул. Артема, 43,  

Харківська обласна 

бібліотека для дітей 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

29 січня Засідання експертної Ради з 

розробки нового туристичного 

маршруту «Изюмщина: Від 

старовини до сучасності» 

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 січня  Зимові обласні змагання 

учнівської молоді з велосипедного 

туризму (в закритих приміщеннях) 

м. Харків,   

вул. Танкопія, 15/2, 

КЗ «ХОСЮТ» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

30 січня Чемпіонат України з баскетболу 

серед жіночих команд вищої ліги 

БК «ХАІ» (Харків) –  

«Політехніка-Львів» (Львів) 

м. Харків,  

вул. Чкалова, 17,  

СК НАУ «ХАІ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

ІІІ декада 

січня 

 

Засідання регіональної комісії з 

визначення даних про заробітну 

плату працівників за роботу в зоні 

відчуження в 1986-1990 роках  

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

1 під'їзд, 7 поверх,  

кім. 1 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
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ІІІ декада 

січня 

Нарада з питання включення до 

Програми економічного та 

соціального розвитку Харківської 

області на 2016 рік 

енергоефективних проектів, 

спрямованих на зменшення 

використання природного газу   

 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 

січня 

Робоча зустріч з представниками 

компанії «Термодомстрой» щодо 

результатів аналізу можливості 

впровадження проекту з 

будівництва комплексу з 

переробки твердих побутових 

відходів у м. Лозова 

 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

31 січня 

16.00 

Музично-поетичний салон 

ім. поета В. Гончарова. Творчий 

вечір поета Сергія Мерчанського 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

31 січня  «День спорту», змагання з 

військово-спортивного двобор’я   

м. Харків,  

місце проведення 

уточнюється  

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

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 

14.00-16.00 

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 

 

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 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 та час 

проведення 

уточнюються  

ІV (заключний) етап 

Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

дата та час 

проведення 

уточнюються  

У плані відзначення Дня пам’яті 

Героїв Крут  – урок пам’яті за 

темою: «Юні оборонці 

Батьківщини». 

До Дня Соборності України – захід 

за темою: «Соборність України: 

від ідеї до сьогодення». 

До Дня пам’яті жертв Голокосту  – 

лекція за темою: «Холокост на 

Україні» з демонстрацією відео, 

фото матеріалів 
 

м. Харків, 

вул. Університетська, 11, 

КЗ «Харківський  

історичний музей  

імені М.Ф. Сумцова» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

дата та час 

проведення 

уточнюються  

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, 

кімната 1 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

дата та час 

проведення 

уточнюються  

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 

 

дата та час 

проведення 

уточнюються  

Нарада начальників служб у 

справах дітей районних державних 

адміністрацій, 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 

 

дата та час 

проведення 

уточнюються  

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   
 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

дата та час 

проведення 

уточнюються  

Засідання атестаційних комісій з 

проведення атестації та допуску 

плідників (баранів-плідників та 

кнурів-плідників) до племінного 

використання 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

7 під'їзд, 4 поверх 

Нездюр О.В. –  

директор Департаменту 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 
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протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 
конкурсу майстерності 
педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості» 
 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 24, 
КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
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 
графіком) 

ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних 
дисциплін. 
ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 
конкурсу науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії 
наук України 
 

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

 

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Проведення «дня лікаря» за 
участю профільних фахівців 
закладів охорони здоров’я. 
Підсумкові медичні ради 

заклади охорони 
здоров'я області 

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

Обласна Інтернет-конференція для 
керівних та педагогічних 
працівників професійно-технічних 
навчальних закладів «Розвиток 
творчого потенціалу педагога як 
умова ефективності і 
результативності навчально-
виховного процесу у професійно-
технічних навчальних закладах» 
 

м. Харків,  
вул. Тимурівців, 37, 
Науково-методичний 
центр професійно-
технічної освіти у 
Харківській області  

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

місяця 

Проведення нарад та штабів з 

представниками підрядних та 

проектних організацій щодо 

будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів, 

включених до плану будівництва 

Департаменту капітального 

будівництва обласної державної 

адміністрації на 2016 рік 

 

За місцем 
розташування об’єктів 
будівництва  

Ткачук С.М. ‒ 

директор Департаменту  

капітального 

будівництва 

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 проекту 

«Kharkiv StartUp Factory» 

місце проведення 

уточнюється 

Ткачов Д.С. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

з підвищення 

конкурентоспроможності 

регіону 

облдержадміністрації 

 

протягом 

місяця  

Чемпіонат області з волейболу 

серед юнаків та дівчат 

райони області Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

протягом 

місяця  

Чемпіонат області з баскетболу 

серед чоловіків 

м. Харків та райони 

області 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

протягом 

місяця  

Всеукраїнські змагання зі стрибків 

у воду пам’яті заслуженого 

тренера України М.В. Науменка 

м. Харків,  

вул. Динамівська, 5-А, 

басейн МК СДЮШОР 

ім. Яни Клочкової 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

протягом 

місяця  

Чемпіонат області з шахів. 

Чемпіонат області зі швидких 

шахів 

м. Харків,  

просп. Гагаріна, 45-А, 

ШШК «Вундеркінд» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

 



 
 

19  

1 2 3 4 

протягом 

місяця 

Нарада щодо формування переліку 
об’єктів житлово-комунального та 
соціального призначення, які 
пропонуються до фінансування у 
2016 році по Харківській області 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

4 під'їзд, 3 поверх 

Ткачук С.М. ‒ 

директор Департаменту  

капітального 

будівництва 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця  

Чемпіонат області з шашок-100 

серед юнаків та дівчат. 

Відкритий обласний турнір з 

шашок 

м. Харків, просп. 

Олександрівський, 162, 

КЗ «Палац дитячої та 

юнацької творчості 

«ІСТОК»  
 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

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 

Нарада щодо підведення підсумків 

виконання Програми економічного 

і соціального розвитку Харківської 

області у 2015 році  

 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

4 під'їзд, 3 поверх 

Ткачук С.М. ‒ 

директор Департаменту  

капітального 

будівництва 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Нарада щодо стану будівництва та 

реконструкції об’єктів, включених 

до плану будівництва 

Департаменту капітального 

будівництва обласної державної 

адміністрації на 2016 рік  
 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

4 під'їзд, 3 поверх 

Ткачук С.М. ‒ 

директор Департаменту  

капітального 

будівництва 

облдержадміністрації 

 

протягом 

місяця 

Участь у роботі Центру надання 

адміністративних послуг та 

Єдиного дозвільного центру 

м. Харкова, надання відповідних 

консультацій 

м. Харків, 

Червоношкільна 

набережна, 26 

Тимчук А.О. –  

директор Департаменту 

екології та природних 

ресурсів 

облдержадміністрації  
 

протягом 

місяця 

До Дня Соборності України – 

пересувна виставка: «Віків і волі 

вічні дзвони» 

м. Харків, 

вул. Університетська, 11, 

КЗ «Харківський  

історичний музей 

імені М.Ф. Сумцова» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

Реалізація спільного Проекту 

Європейського Союзу та 

Програми розвитку ООН в Україні 

«Місцевий розвиток, орієнтований 

на громаду» Фаза - III 

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 

Конкурс дослідницьких робіт 

«Історія моєї сім’ї» для дітей та 

молоді в рамках історико-

культурного проекту «Родовід» 

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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1 2 3 4 

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 

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 

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 

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 

Вивчення роботи: 

- районних державних 

адміністрацій щодо забезпечення 

заходів з питань взаємодії з 

митними органами, прикордонною 

службою, оборонної та 

мобілізаційної роботи;  

- виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення з питань 

реалізації делегованих їм 

повноважень 
 

райони та міста області Кутєпов Ю.В. –  

заступник директора 

Департаменту оборонної, 

мобілізаційної роботи 

та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Спортивно масові заходи 
«Спортивна зима» 

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



 
 

21  

1 2 3 4 

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 
 

протягом 
місяця 

Наради з керівниками підрядних 
організацій з питань виконання 
робіт за договорами. 
Наради з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати 
на підприємствах житлово-
комунального господарства. 
Наради з керівниками підприємств 
водопровідно-каналізаційного 
господарства з питання стану 
розрахунків за електроенергію 
 

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

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

протягом 
місяця 

Виїзні наради з питань вивчення 
стану справ на об’єктах житлово-
комунального господарства 

Райони Харківської 
області  
 

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,  
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
кабінет 76 
 

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

 

 

 

 

Заступник голови – керівник апарату 

обласної державної адміністрації         В.Ю. Аббакумов 
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