
ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 

Харківської обласної державної адміністрації  

у квітні 2016 року  

 

Дата 

проведення 
Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

 

1 2 3 4 

01 квітня Відкриття персональної виставки 

живопису (супрематизм та 

модернізм) В.Є. Гутніка  

(м. Харків) 

м. Чугуїв, 

пл. Леніна, 2, 

КЗ «Художньо-

меморіальний музей 

І.Ю.Рєпіна» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01 квітня Урочисте закриття генеалогічної 
виставки «Дерево роду», 

церемонія нагородження 

переможців Конкурсу 

дослідницьких робіт «Історія моєї 
сім’ї» для дітей та молоді в рамках 

історико-культурного проекту 

«Родовід» 

 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

01 квітня Культурно-мистецький проект 

«Арт-канікули», присвячений 

Міжнародному дню театру   

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

01 - 04 

квітня 

Презентація туристичного 

потенціалу Харківської області 
«Харківщина туристична» у межах 

міжрегіональної виставки-ярмарку 

«Туризм-2016» «Спорт. 

Полювання та риболовля» 

 

м. Харків, просп.  

Маршала Жукова, 2, 

КП «Харківський 

Палац спорту»  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

01 - 08 

квітня 

Виставки традиційних художніх 

ремесел у рамках проведення XV 

Відкритого фестивалю традиційної 
народної культури «Кроковеє 

коло» для дітей та молоді   

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

01 - 09  

квітня 

Виставка плакату «Ні війні» 

Микити Шалімова  

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

02 квітня 

 

Захід до Міжнародного дня 

дитячої книги, присвячений 

ілюстраторам, роботи яких 

зберігаються у музеї «Ілюстратор: 

той, що оживляє дитячі книжки» 
 

бібліотеки шкіл міста 

Чугуєва 
Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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02 квітня Інформаційно-просвітницькі 
заходи до Всесвітнього дня 

поширення інформації щодо 

проблеми аутизму (ООН)  

 

заклади охорони 

здоров’я  
Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
 

03 квітня ХV Відкритий фестиваль 

традиційної народної культури 

«Кроковеє коло» для дітей та 

молоді 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

03 - 08 

квітня 

Чемпіонат України з водного поло 

серед юнаків 2000 р.н. (І тур) 

м. Харків,  

вул. Алчевських, 50-А, 

СК «Політехнік» НТУ 

«ХПІ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

04 квітня Обласний конкурс із сольфеджіо 

«Пізнай себе» для учнів шкіл 

естетичного виховання 

Харківської області та м. Харкова 

м. Харків, 

Червоношкільна 

набережна, 1а, 

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

04 - 09 

квітня 

Інформаційний путівник  

«Україна – НАТО» до Дня 

створення НАТО 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека»  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

05 квітня Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності 
у сфері професійно-технічної 
освіти у Державному вищому 

навчальному закладі «Харківський 

коледж текстилю та дизайну», що 

має ліцензію на здійснення 

освітніх послуг у сфері 
професійно-технічної освіти 
 

м. Харків,  

вул. Данилевського, 3 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

05 квітня Обласний семінар-практикум з 

викладачами предмета «Людина і 
світ» за темою: «Засоби 

удосконалення методики навчання 

і виховання учнівської молоді при 

вивченні предмета «Людина і світ» 
 

м. Харків,  

просп. Гагаріна, 211, 

Харківський 

професійний ліцей 

будівництва та 

автотранспорту  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

05 квітня Презентація виставки світлин 

«Україна – космічна держава» 

Центру творчого розвитку «Арт 

Холст» до 55-річчя першого польоту 

людини в космос та Всесвітнього 

дня авіації і космонавтики 
 

м. Харків, 

просп. Ювілейний, 49/8,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

юнацтва» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації  
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05 квітня Відкриття виставки «Людина на 

всі часи» 

Богодухівський район,  

с. Максимівка,  

вул. Шкільна, 1 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

05 - 19 

квітня 

Комплексне вивчення стану 

роботи відділу освіти Ізюмської 
районної державної адміністрації з 

питань дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти 
 

м. Ізюм,  

пл. Радянська, 8 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

06 квітня Обласний семінар-практикум із 

педагогічними працівниками за 

темою: «Інформаційно-

комунікаційні технології   
навчання – засіб забезпечення 

якості професійної підготовки 

учнів ПТНЗ» 
 

м. Харків,  

вул. Морозова, 20-А, 

ДНЗ «Харківське вище 

професійне механіко-

технологічне 

училище»  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

06 квітня Обласна школа передового 

педагогічного досвіду для 

викладачів предмета «Зарубіжна 

література» за темою: «Якість 

літературної освіти як фактор 

творчого розвитку особистості учня» 
 

м. Чугуїв,  

вул. Щорса, 56, 

Чугуївський 

професійний ліцей 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

06 квітня Тренінг «Невідкладна долікарська 

допомога в критичній ситуації» у 

межах програми «Школа 

здорового образу життя» 

м. Харків, 

просп. Ювілейний, 49/8,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

юнацтва» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

07 квітня ІІ (обласний) етап всеукраїнського 

конкурс фахової майстерності 
серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів з професії 
«Електрогазозварник» 
 

м. Харків,  

вул. Морозова, 20-А, 

ДНЗ «Харківське вище 

професійне механіко-

технологічне училище  
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

07 квітня Семінар-навчання профспілкового 

активу Харківської обласної 
організації профспілки 

працівників охорони здоров’я 

України: «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  
 

07 квітня Конкурс плакатів «Ні – 

наркоманії, алкоголізму, СНІДу» 

до Всесвітнього дня здоров’я 

м. Лозова,  

вул. Урицького, 2, 

ОКЗ «Лозівське 

училище культури і 
мистецтв» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

07 квітня Бібліотечний урок «Харків 

відомий та невідомий» в межах 

проекту «Патріот. Громадянин 

Держави. Харків’янин» 

м. Харків,  

Салтівське шосе, 123, 

Харківське вище 

професійне училище 

будівництва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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07 квітня Направлення поздоровлення 

духовенству та віруючим 

християнських релігійних громад 

регіону зі святом Благовіщення 

храми м. Харкова  

та області 
Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  
 

07 квітня Інформаційно-просвітницькі 
заходи до Всесвітнього дня 

здоров’я (ООН)  

 

заклади охорони 

здоров’я  
Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
 

07 квітня Обласний семінар-практикум із 
педагогічними працівниками 

професій слюсарного та верстатного 

профілю за темою: «Підвищення 

пізнавального інтересу учнів – 

запорука компетенції майбутнього 

кваліфікованого робітника» 
 

м. Харків,  

вул. Селянська, 84, 

Харківський 

професійний 

машинобудівний ліцей  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

07 квітня Обласний семінар-практикум з 

викладачами хімії за темою: «Роль 

особистості викладача у створенні 
творчого навчально-виховного 

процесу при вивченні хімії» 

м. Харків, 

Комсомольське шосе, 56, 

ДНЗ «Харківський 

професійний 

монтажно-будівельний 

ліцей»  

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

07 - 08 

квітня 

Участь у третьому міжнародному 

бізнес-форумі «Україна 2016. 

Стратегічне бачення: виклики та 

можливості» 

м. Харків, 

просп. Правди, 2, 

Kharkiv Palace Premier 

Hotel 

Ткачов Д.С. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

з підвищення 

конкурентоспроможності 
регіону 

облдержадміністрації 
 

07 - 16 

квітня 

Книжкова виставка «Мистецтво 

бути здоровим» до Всесвітнього 

дня здоров’я 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека»  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

08 квітня 

15.00 

Засідання науково-методичної 
ради Державного архіву 

Харківської області 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
 

08, 27 квітня 

14.00 

Організація та проведення 

соціальної релігійної екскурсії 
«Золотий вінець Харкова» для 

соціально незахищених верств 

населення 

маршрут: 

Благовіщенський 

кафедральний собор – 

Успенський собор – 

Покровський монастир 

 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

08 - 10 

квітня 

Обласна Спартакіада серед 

районів області та міст обласного 

значення з волейболу (жінки) 

місце проведення 

уточнюється  
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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09 квітня Участь спортсменів Харківської 
області у Кубку України з 

марафонського бігу 

м. Харків,  

вулиці міста 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

09 квітня 

15.00 

Концерт вихованців Харківської 
спеціалізованої школи № 133 

«Ліцей мистецтв»: «Його 

величність рояль» 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

09 квітня Прем’єр-ліга України з футболу 

«Металіст» (Харків) –  

«Металург» (Запоріжжя) 

м. Харків,  

вул. Плеханівська, 65, 

ОСК «Металіст» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

09 квітня Урочистості з нагоди 5-річного 

ювілею вистави «Кицькін дім» 

м. Харків, 

вул. Полтавський 

шлях, 18, 

Харківський театр для 

дітей та юнацтва 
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

09 квітня І ліга України з футболу  

«Геліос» (Харків) – «Нафтовик-

Укрнафта» (Охтирка) 

м. Харків, 

Белгородське шосе, 

стадіон «Сонячний» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

І декада 

квітня 

Пуск газу до села Новодмитрівка 

Сахновщинського району за 

участю керівництва обласної 
державної адміністрації   

Сахновщинський 

район, 

с. Новодмитрівка  

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

І декада 

квітня 

Нарада з виконавчим директором 

Об’єднання промисловців та 

підприємців Харківської області 
щодо організації круглого столу з 
обговорення питання впровадження 

енергозберігаючих технологій на 

об’єктах соціальної сфери 
 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

11 квітня 

11.00 

Урочистий прийом з нагоди 

відзначення 55-річчя першого 

польоту людини в космос 

м. Харків, 

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад, 

Мала зала 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

11 квітня 

14.00 

Засідання оргкомітету з питання 

запровадження конкурсу щодо 

розробки туристичного бренду 

Харківської області 

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 
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11 квітня 

час 

проведення 

уточнюється 

Заходи до Міжнародного дня 

визволення в’язнів фашистських 

концтаборів 

м. Харків 

(відповідно до плану 

заходів) 

Аннопольська В.В. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  
 

11 квітня Меморіальний огляд 

«Бухенвальдський набат» до 

Міжнародного дня визволення 

в’язнів фашистських концтаборів 

м. Харків, 

просп. Ювілейний, 49/8,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

юнацтва» 
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

11 - 15 

квітня 

Обласний етап Конкурсу дитячого 

читання «Книгоманія»  

м. Харків,  

вул. Артема, 43,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

дітей» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

12 квітня Культурно-мистецький захід з 

нагоди першого польоту людини у 

Космос (святковий концерт 

«Зоряний шлях») 

м. Харків, 

вул. Сумська, 25, 

Обласний 

організаційно-

методичний театрально-

концертний центр  
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

12 квітня Інформаційна година «Геній з 

Полтави: Юрій Кондратюк», до 

Всесвітнього дня авіації і 
космонавтики 

м. Харків,  

просп. Ювілейний, 52-а, 

Інститут охорони 

здоров’я дітей та 

підлітків НАМН 

України 
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

12 квітня 

 

Відкриття виставки з 

інтерактивними елементами, 

приуроченої до Дня космонавтики 

(65 років від першого польоту 

людини в космос) 
 

м. Чугуїв, 

пл. Леніна, 2, 

КЗ «Художньо-

меморіальний музей 

І.Ю. Рєпіна» 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

12 квітня Семінар «Проблеми розбіжності 
експертних висновків» 

м. Харків, 

вул. Академіка 

Павлова, 46, 

Харківська обласна 

клінічна психіатрична 

лікарня № 3 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
 

12 квітня Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності у 

сфері професійно-технічної освіти у 

Харківському технікумі 
залізничного транспорту, що має 

ліцензію на здійснення освітніх 

послуг у сфері професійно-технічної 
освіти 
 

м. Харків,  

вул. 1-ї Кінної Армії, 77 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

12 квітня 

 

Вивчення стилю та методів роботи 

центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді Московського 

району м. Харкова 

м. Харків,  

вул. Роберта Ейдемана, 3 
Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
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13 квітня 

15.00 

Презентація екскурсійного 

маршруту «Родина Алчевських» у 

форматі «круглого столу» спільно 

Центром українських студій імені 
Д.І. Багалія Харківського 

національного університету імені 
В.Н. Каразіна та Харківською 

державною академією культури 

 

м. Харків, майдан 

Свободи, 5, Держпром, 

4 під’їзд, 1 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

13 квітня Нарада зі спеціалістами місцевих 

органів управління освітою 

«Нормативно-правові та науково-

методичні засади організованого 

закінчення 2015/2016 навчального 

року, проведення державної 
підсумкової атестації навчальних 

досягнень учнів та їх підготовки 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання» 

 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

13 квітня Семінар «Гострі кишкові інфекції: 
Сучасний стан захворюваності. 
Проблеми. Принципи лікування» 

м. Харків, просп. 

Героїв Сталінграда, 160, 

обласна клінічна 

інфекційна лікарня  

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
 

14 квітня 

10.00 

Семінар для спеціалістів місцевих 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді на тему: «Досвід 

впровадження підходу «кейс-

менеджмент» у роботі з внутрішньо 

переміщеними особами» 

 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

6 під’їзд, 9 поверх, 

інформаційно-

тренінговий центр 
 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

14 квітня 

10.00 

Участь керівництва обласної 
державної адміністрації у 

пленарному засіданні IV сесії 
Харківської обласної ради VII 

скликання 

 

м. Харків,  

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад, 

Велика зала 

Коваленко С.М. –  

заступник начальника 
організаційного відділу 
апарату 
облдержадміністрації  
 

14 квітня ІІ (обласний) етап всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності 
серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів з професії 
«Оператор комп’ютерного набору»  
 

м. Харків,  

вул. Івана Каркача, 20, 

Центр професійно-

технічної освіти № 1  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

14 квітня Тренінг «Діалог – як вихід з 

конфлікту» в межах проекту 

«Патріот. Громадянин Держави. 

Харків’янин» 

м. Харків,  

вул. Якіра, 5, 

Харківське вище 

професійне училище 

сфери послуг 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

15 квітня  

10.00 

Відкриття on-line виставки 

архівних документів «Видатний 

український фізіолог 

В.Я. Данилевський» 

Веб-сайт Державного 

архіву Харківської 
області 
http://archives.kh.gov.ua 

Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
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15 квітня 

16.00 

Майстер-клас із виготовлення 

сувеніру до Великодня в межах 

проекту «Слобожанський сувенір» 

Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 4 під’їзд,  

1 поверх, ОКЗ 

«Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

15 квітня Показ прем’єрної вистави 

«Вишневий сад» А. Чехова 

м. Харків,  

майдан Конституції, 24, 

Харківський 

академічний театр для 

ляльок  

ім. В.А. Афанасьєва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

15 квітня 

 

Семінар «Посттравматичні 
стресові розлади у дітей» 

м. Харків, вул. 

Маршала Рибалка, 4,  

Харківська міська 

дитяча лікарня № 5  

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
 

15 - 16 

квітня 

Обласна Спартакіада серед 

районів та міст обласного 

значення з футзалу (чоловіки) 

місце проведення 

уточнюється  
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

15 - 16 

квітня 

Чемпіонат області зі спортивної 
гімнастики серед юнаків 

м. Харків,  

вул. Динамівська, 5-А, 

КЗ «ШВСМ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

15 - 17 

квітня 

Обласна Спартакіада серед 

районів області та міст обласного 

значення з волейболу (чоловіки) 

місце проведення 

уточнюється  
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

ІІ половина 

квітня 

Нарада з проректорами з питань 

гуманітарної освіти та виховання 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

ІІ половина 

квітня 

Виїзди представників адміністрацій 

та приймальних комісій вищих 

навчальних закладів у райони 

області та міста області в рамках 

акції «Вища школа Харківщини – 

сільському абітурієнту» 
 

м. Ізюм, Ізюмський 

район, 

м. Лозова, Лозівський 

район 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

16 квітня Обласний семінар-практикум з 

викладачами фізики та астрономії 
за темою: «Формування 

предметних компетентностей 

учнів ПТНЗ на уроках фізики» 
 

м. Харків,  

вул. Івана Каркача, 20, 

Центр професійно-

технічної освіти № 1  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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16 квітня Обласна Спартакіада серед 

районів області та міст обласного 

значення з шашок-64 

місце проведення 

уточнюється  
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

16 - 20 

квітня 

Книжкова виставка «Полвека на 

службе Богу и людям» до 95-річчя 

від дня народження митрополита 

Харківського і Богодухівського 

Никодима  

 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека»  

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

17 квітня Інформаційно-просвітницькі 
заходи до Всесвітнього дня 

гемофілії  
 

заклади охорони 

здоров’я  
Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
 

18 квітня 

 

XXII Сумцовські читання. Наукова 

конференція на тему: «Музей у 

глобальному світі: інновації та 

збереження традицій» 

м. Харків 

вул. Університетська, 11, 

КЗ «Харківський 

історичний музей імені 
М.Ф. Сумцова»  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

18 - 22 

квітня 

13.00 

Робота міжнародної наукової 
конференції «Двадцяті 
Слобожанські читання» 

 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

19 квітня Обласна школа передового 

педагогічного досвіду для 

викладачів предметів 

«Економіка», «Основи галузевої 
економіки і підприємництва» за 

темою: «Використання сучасних 

педагогічних технологій навчання 

при вивченні економіки» 
 

м. Харків,  

просп. Московський, 19, 

Харківський 

професійний ліцей 

будівництва і 
комунального 

господарства  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

19 квітня Обласний семінар-практикум із 

соціальними педагогами за темою: 

«Сучасні підходи до організації 
роботи соціальної служби ПТНЗ 

щодо профілактично-

просвітницьких заходів» 

 

м. Харків,  

вул. Івана Камишева, 37, 

ДНЗ «Харківський 

поліграфічний центр 

професійно-технічної 
освіти»  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

19 квітня Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності 
у сфері професійно-технічної 
освіти у Вовчанському технікумі 
Харківського національного 

технічного університету 

сільського господарства ім. Петра 

Василенка, що має ліцензію на 

здійснення освітніх послуг у сфері 
професійно-технічної освіти 

 

Вовчанський район,  

м. Вовчанськ,  

вул. Леніна, 93-а 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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19 квітня Вивчення стилю та методів роботи 

Красноградського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
 

Красноградський 

район, м. Красноград, 

3-й мікрорайон 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

19 - 22 

квітня 

Обласний конкурс юних піаністів 

серед учнів шкіл естетичного 

виховання Харківської області та 

м. Харкова 

 

м. Харків,  

вул. Конєва, 17, 

Дитяча школа 

мистецтв № 4 

ім. М.Д. Леонтовича 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

19 квітня –  

05 травня 

Книжкова виставка «Зона 

відчуження: жорстокий урок 

історії», до 30-х роковин 

Чорнобильської катастрофи 

м. Харків, 

просп. Ювілейний, 49/8,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

юнацтва» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

20 квітня Вебінар. Обласний семінар-

практикум з педагогічними 

працівниками професій 

громадського харчування та торгівлі, 
легкої промисловості, побутового 

обслуговування населення за темою: 

«Розвиток професійної майстерності 
педагога як важлива складова 

підвищення якості підготовки 

кваліфікованих робітників» 
 

м. Харків,  

вул. Тимурівців, 37, 

Науково-методичний 

центр професійно-

технічної освіти у 

Харківській області  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

20 квітня ІІ (обласний) етап всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності 
серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів з професії 
«Верстатник широкого профілю» 
 

м. Харків,  

вул. Івана Каркача, 20, 

Центр професійно-

технічної освіти № 1  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

20 квітня Обласна школа передового 

педагогічного досвіду для 

заступників директорів з навчальної 
роботи, методистів професійно-

технічних навчальних закладів за 

темою: «Методичний кабінет – 

центр інформаційно-методичного 

забезпечення навчально-виховного 

процесу у ПТНЗ» 
 

м. Харків,  

вул. Аерофлотська, 8, 

Харківський 

професійний ліцей 

харчових технологій та 

торгівлі  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

20 квітня Обласний семінар-практикум з 

викладачами іноземної мови за 

темою: «Якість мовної освіти як 

фактор особистісного розвитку 

учнів ПТНЗ» 

м. Харків,  

просп. Перемоги, 55-В, 

Харківський 

професійний ліцей 

будівництва  
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

20 квітня Науково-практична конференція 

«Депресивні розлади з 

суїцидальними проявами, методи 

діагностики та лікування» 

Харківський район,  

с. Стрілече,  

вул. Бєлгородська, 1, 

обласна психіатрична 

лікарня № 1 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
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20 квітня Нарада начальників місцевих 

органів управління освітою 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

20 квітня Нарада директорів навчальних 

закладів інтернатного типу 

обласного підпорядкування 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

20 квітня Проведення технічної перевірки 

автоматизованої системи 

оповіщення «Сигнал-ВО»  

(з включенням електросирен) 

м. Харків: 

Салтівське шосе, 73, 

вул. Сумська, 64 

Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
 

20 квітня –  

04 травня 

Фотовиставка дизайнера 

художнього фотомонтажу 

В.В. Друшляка «Чорнобиль. Без 

права на забуття» до 30-х роковин 

Чорнобильської катастрофи 

м. Харків, 

просп. Ювілейний, 49/8,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

юнацтва» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

ІІ декада 

квітня 

Пуск газу до с. Скалонівка 

Золочівського району 

Золочівський район, 

с. Скалонівка  

 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

ІІ декада 

квітня 

Пуск газу до с. Бахметівка 

Нововодолазького району 

Нововодолазький 

район, с. Бахметівка  
Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

ІІ декада 

квітня 

Семінар для педагогічних 

працівників центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей 

«Підготовка дитини до повернення 

до біологічної сім’ї та 

влаштування до інших форм 

сімейного виховання» 

 

місце проведення 

уточнюється 
Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 
 

ІІ декада 

квітня 

Методичний семінар-навчання для 

начальників та відповідальних 

працівників служб у справах дітей 

районних державних адміністрацій, 

виконавчих органів міських рад міст 

обласного значення з питань 

усиновлення, опіки, піклування  
 

м. Харків, 

вул. Краснодарська, 102-А, 

КЗ «Харківський 

обласний центр 

соціально-психологічної 
реабілітації дітей» 

Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 
 

ІІ декада 

квітня 

Семінар з працівниками соціального 

гуртожитку та будинків-інтернатів 

системи соціального захисту  

населення з питань гендерно-

орієнтованого підходу до надання 

соціальних послуг 
 

місце проведення 

уточнюється 
Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
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21 квітня 

11.00 

«Круглий стіл» «Інновації та кращі 
рішення для активного та 

екологічного туризму України» 

спільно з Українською асоціацією 

активного та екологічного туризму 

(м. Київ) 

м. Харків, майдан 

Свободи, 5, Держпром, 

4 під’їзд, 1 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» (Харківський 

обласний туристсько-

інформаційний центр) 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

21 квітня Тренінг «Як стати креативним» у 

межах проекту «Патріот. 

Громадянин Держави. 

Харків’янин» 

м. Харків,  

вул. Спортивна, 9, 

Професійно-технічне 

училище № 32  

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

21 квітня Науково-практична конференція: 

«Щорічні терапевтичні читання: 

профілактика неінфекційних 

захворювань на перехресті 
терапевтичних наук» 

м. Харків, просп. 

Любові Малої, 2-А, 

ДУ «Національний 

інститут терапії 
ім. Л.Т. Малої 
НАМН України» 

 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
 

21 квітня Обласна нарада із заступниками 

директорів з навчально-виховної 
роботи професійно-технічних 

навчальних закладів за темою: 

«Основні завдання роботи з 

попередження злочинності та 

правопорушень серед учнівської 
молоді 
 

м. Харків,  

вул. Тимурівців, 37, 

ДПТНЗ «Центр 

професійно-технічної 
освіти № 3 м. Харкова»  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

21 квітня Нарада з директорами місцевих 

центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді та закладів 

соціального обслуговування на 

тему: «Про підсумки роботи у 

І кварталі 2016 року» 

 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 6 під’їзд, 

9 поверх, інформаційно-

тренінговий центр 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

21 квітня ІІ (обласний) етап всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності 
серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів з професії 
«Лицювальник-плиточник» 

м. Харків,  

Салтівське шосе, 123, 

ДПТНЗ «Харківське 

вище професійне 

училище будівництва»  

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

21 квітня Обласна школа передового 

педагогічного досвіду для 

заступників директорів з 

навчально-виховної роботи 

(новопризначені) професійно-

технічних навчальних закладів за 

темою: «Методичне забезпечення 

виховної роботи в ПТНЗ » 

 

 

м. Харків,  

вул. Тимурівців, 37, 

ДПТНЗ «Центр 

професійно-технічної 
освіти № 3 м. Харкова»  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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21 - 22 

квітня 

Відкритий конкурс 

«Сольфеджіада» серед студентів  

І-ІV курсів музичних училищ 

України  

м. Харків, 

Червоношкільна 

набережна, 1а, 

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

21 - 28  

квітня 

Участь у проведенні Тижня 

охорони праці з нагоди Дня 

охорони праці в Україні та 

Всесвітнього дня охорони праці 

за окремим  

графіком 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

22 квітня 

16.00 

Відкриття виставки творів 

вірменських художників у межах 

заходів пам’яті  геноциду 

вірменського народу 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

22 квітня Здійснення державного нагляду 

(контролю) за діяльністю 

Зміївського професійного 

енергетичного ліцею 

Зміївський район,  

смт Комсомольське, 

вул. К. Маркса, 15 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

22 квітня 

 

Відкриття виставки «Герої 
минулого, сьогодення та 

майбутнього» 

м. Чугуїв, 

вул. Рози Люксембург, 8, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

22 квітня Засідання колегії Департаменту 

інноваційного розвитку 

промисловості обласної державної 
адміністрації 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

3 під'їзд, 4 поверх 

Вусенко І.І. –  

директор Департаменту 

інноваційного розвитку 

промисловості 
облдержадміністрації 
 

22 квітня 

 

Акція «Збережемо вертоград 

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 

22 квітня Науково-методична педагогічна 

конференції для викладачів вищих 

навчальних закладів культури і 
мистецтв І-ІІ рівня акредитації за 

темою: «Сучасна музична освіта: 

пошуки, проблеми, тенденції» 

м. Харків, 

Червоношкільна 

набережна, 1а, 

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

22 - 29 

квітня 

Виставка-реквієм «Чорнобиля 

гіркий полин» до 30-ї річниці 
Чорнобильської катастрофи 

м. Харків,  

вул. Артема, 43,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

дітей» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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23 квітня Обласний семінар-практикум із 

викладачами математики за 

темою: «Якість мовної освіти як 

фактор особистісного розвитку 

учнів ПТНЗ» 

м. Харків,  

вул. Морозова, 20-А, 

ДНЗ «Харківське вище 

професійне механіко-

технологічне училище» 
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

23 квітня Обласний фестиваль з основ 

цивільного захисту «Школа 

життя» 

Нововодолазький 

район, с. Ватутіне, 

Навчальний центр 

оперативно-рятувальної 
служби цивільного 

захисту ДСНС України 
 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

23 - 24 

квітня 

Чемпіонат області з легкої 
атлетики серед юнаків та дівчат 

м. Харків,  

місце проведення 

уточнюється  

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

23 - 30 

квітня 

Направлення поздоровлення 

духовенству та віруючим 

іудейських релігійних громад зі 
святом Пейсах 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 12 
Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  
 

24 квітня Органний концерт-марафон 

«ХАРКІВСЬКОМУ  

ОРГАНУ – 30 років!!!» 

м. Харків, 

вул. Університетська, 11, 

Харківська обласна 

філармонія 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

24 - 30 

квітня 

Інформаційно-просвітницькі 
заходи до Європейського тижня 

імунізації (ВООЗ)  

 

Заклади охорони 

здоров’я  
Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
 

25 квітня Проведення відкритої платформи 

«Чорнобиль – звучить із болем, 

чорнобильці – звучить із 

вдячністю» до 30-х роковин 

Чорнобильської катастрофи 

м. Харків,  

вул. Гвардійців-

Широнінців, 5г, 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 97  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

25 - 27 

квітня 

Тематичні виховні години до Дня 

Чорнобильської трагедії 
м. Харків: 

Червоношкільна 

набережна, 1а, 

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського; 

вул. Українська, 8/10, 

ОКЗ «Харківське 

училище культури; 

Ніжинський провулок, 1, 

ОКЗ «Харківське 

художнє училище»; 

м. Лозова,  

вул. Урицького, 2, 

ОКЗ «Лозівське 

училище культури і 
мистецтв» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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25 - 28 

квітня 

До Дня Чорнобильської трагедії: 
Виставка роздум «Під полиновою 

зорею».  

Виставка-спостереження «Чорний 

біль Чорнобиля на серці України». 

Вечір-спогад «Чи знаєш ти, світе, 

як сиво ридає полин?!»  
 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека»  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

25 - 30 

квітня 

Кубок Харкова зі спортивної 
акробатики 

місце проведення 

уточнюється  
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

26 квітня 

15.00 

«Круглий стіл» у рамках реалізації 
ІІ етапу проекту «Стежиною 

легенд Слобожанщини».  

Розробка та презентація нових 

туристичних маршрутів із 

залученням легенд Слобожанщини 

 

м. Харків, майдан 

Свободи, 5, Держпром, 

4 під’їзд, 1 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму»  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

26 квітня 

час 

проведення 

уточнюється 

Заходи до Міжнародного дня 

пам’яті жертв радіаційних аварій і 
катастроф та 30-ї роковини 

Чорнобильської трагедії 

м. Харків 

(відповідно до плану 

заходів) 

Аннопольська В.В. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  
 

26 квітня Заходи до 30-ї роковини 

Чорнобильської катастрофи 

(конференції, семінари, «круглі 
столи» тощо) 

вищі навчальні заклади Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

26 квітня Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності 
у сфері професійно-технічної 
освіти у коледжі переробної та 

харчової промисловості 
Харківського національного 

технічного університету 

сільського господарства імені 
Петра Василенка, що має ліцензію 

на здійснення освітніх послуг у 

сфері професійно-технічної освіти 
 

м. Харків,  

вул. Барикадна, 51 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

26 квітня Концерт «Чорнобильський набат», 

присвячений Героям-ліквідаторам  

наслідків Чорнобильської 
катастрофи, до 30-ї річниці аварії 
на Чорнобильській АЕС  

м. Харків,  

вул. Сумська, 25, 

Обласний 

організаційно-

методичний театрально-

концертний центр  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

26 квітня День пам’яті «Чорне крило 

Чорнобиля» до 30-ї річниці 
Чорнобильської катастрофи 

м. Харків,  

вул. Артема, 43,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

дітей» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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26 квітня Інформаційно-просвітницькі 
заходи до Міжнародного дня 

пам’яті жертв радіаційних аварій і 
катастроф (ООН)  

Заклади охорони 

здоров’я  
Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
 

27 квітня 

09.00 

Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 

Харківської області 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
 

27 квітня Обласна школа передового 

педагогічного досвіду для 

педагогічних працівників професій 

автомобільного та залізничного 

транспорту за темою: 

«Планування результатів навчання 

як чинник підвищення якості 
навчальних досягнень учнів» 

 

м. Харків,  

вул. Серіковська, 41, 

Харківський 

професійний ліцей 

залізничного 

транспорту  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

27 квітня 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 квітня Засідання ради керівників 

позашкільних навчальних закладів 

області 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

27 квітня Семінар для заступників 

директорів навчальних закладів 

інтернатного типу (виховна робота) 

«Удосконалення соціальної 
активності вихованців через 
учнівське самоврядування на базі 
КЗ «Нововодолазький санаторний 

НВК» Харківської обласної ради» 
 

Нововодолазький 

район,  

смт Нова Водолага,  

вул. 40 років 

Перемоги, 79 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

27 квітня 13-та обласна науково-практична 

конференція лікарів-педіатрів на 

тему: «Актуальні питання дитячої 
гастроентерології» 

м. Харків,  

вул. Озерянська, 5,  

обласна дитяча 

клінічна лікарня  

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
 

28 квітня Фінал обласного літературно-

художнього конкурсу постерів та 

книжкових ілюстрацій «Книга, що 

народжує мрію» 

м. Харків, 

просп. Ювілейний, 49/8,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

юнацтва» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

28 квітня Обласна школа передового 

педагогічного досвіду для 

викладачів фізичної культури за 

темою: «Гармонійний розвиток 

особистості – результат духовного 

і фізичного виховання» 
 

м. Харків, просп. 

Малопанасівський, 1 

ДПТНЗ «Центр 

професійно-технічної 
освіти № 4 м. Харкова»  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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28 квітня Нарада з питання роботи 

підрозділів місцевої пожежної 
охорони у квітні 2016 року 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
 

28 квітня 

 

Семінар «Злоякіский 

серотонінергічний синдром – 

особливості клініки, перебігу. 

Диференційний діагноз. 
Невідкладна допомога» 

 

м. Харків,  

вул. Академіка 

Павлова, 46,  

Харківська обласна 

клінічна психіатрична 

лікарня № 3 
 

Галацан О.В. –  
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

28 - 29 

квітня 

Науково-практична конференція з 

міжнародною участю «30 років з 

дня катастрофи на ЧАЕС: 

унікальний досвід та досягнення 

Харківського інституту медичної 
радіології у аварійному медичному 

реагуванні» 
 

місце проведення 

уточнюється   
Галацан О.В. –  
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

28 - 30 

квітня 

Презентація експозиції 
Харківської області на 

Всеукраїнському благодійному 

Великодньому ярмарку 

м. Київ  Коновалова І.В. –  

заступник директора 

Департаменту 

економіки і 
міжнародних відносин 

облдержадміністрації  
 

29 квітня 

09.00 

Засідання колегії Державного 

архіву Харківської області 
м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
 

29 квітня Нарада з питання звірки обліку 

надзвичайних ситуацій, які 
виникли на території області у 

квітні 2016 року  

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
 

29 квітня Нарада з питання 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  
 

30 квітня Прем’єр-ліга України з футболу 

«Металіст» (Харків) –  

«Олімпік» (Донецьк) 

м. Харків,  

вул. Плеханівська, 65, 

ОСК «Металіст» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

ІІІ декада 

квітня 

Семінар для фахівців з охорони 

праці місцевих управлінь 

соціального захисту населення та 

підвідомчих установ з питань 

охорони праці 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

2 під'їзд, 2 поверх, 

зала засідань 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 



 
 

18  

1 2 3 4 

ІІІ декада 

квітня 

Методична нарада для начальників 

та відповідальних працівників 

служб у справах дітей районних 

державних адміністрацій, 

виконавчих органів міських рад 

міст обласного значення з питань 

усиновлення, опіки, піклування, 

працівників будинків дитини «Про 

виявлення дітей, які покинуті, 
залишені батьками у закладах 

охорони здоров’я, оформлення 

Акту, постановка дітей на облік» 

 

Місце проведення 

уточнюється 
Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 
 

ІІІ декада 

квітня 

Проведення у закладах 

соціального захисту дітей заходів 

до Всесвітнього дня книги 

 

м. Харків: 

вул. Краснодарська, 102-А; 

вул. Фісановича, 4 

 

Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 
 

ІІІ декада 

квітня 

Засідання колегії служби у справах 

дітей обласної державної 
адміністрації.  
Нарада з начальниками служб у 

справах дітей місцевих органів 

влади 

м. Харків, 

вул. Краснодарська, 102-А, 

КЗ «Харківський 

обласний центр 

соціально-психологічної 
реабілітації дітей» 
 

Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 
 

ІІІ декада 

квітня 

Засідання регіональної комісії з 

визначення даних про заробітну 

плату працівників за роботу в зоні 
відчуження в 1986-1990 роках під 

головуванням заступника голови 

обласної державної адміністрації 
Черняка М.Є. 
 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

1 під'їзд, 7 поверх,  

кімната 1 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 

квітня 

Пуск газу до сіл Чорноглазівка, 

Карасівка, Жовтневе 

Золочівського району 

Золочівський район Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 

квітня 

Нарада з керівництвом компанії  
«Маст-Іпра» та ТОВ 

«Укргріненерджі» щодо контролю 

за виконанням етапів будівництва 

міні-ТЕЦ у містах Куп'янськ та 

Вовчанськ 
 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

дата 

проведення 

уточнюється 

Тематичний моніторинговий виїзд 

«Про хід усунення недоліків за 

підсумками комплексного 

вивчення стану роботи відділу 

освіти Лозівської районної 
адміністрації з питань реалізації 
державної політики у сфері 
дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти» 
 

м. Лозова,  

вул. Лозовського, 10-А 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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дата 

проведення 

уточнюється 

До Всесвітнього дня авіації та 

космонавтики, 55-річчя польоту 

Ю.О. Гагаріна в космос – 

проведення тематичного заходу за 

темою: «Космос їх стихія» 

м. Харків, 

вул. Університетська, 11, 

КЗ «Харківський 

історичний музей імені 
М.Ф. Сумцова»  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

дата 

проведення 

уточнюється 

До Міжнародного дня визволення 

в’язнів фашистських таборів – 

проведення уроку пам’яті 
відповідної тематики 

м. Харків, 

вул. Університетська, 11, 

КЗ «Харківський 

історичний музей імені 
М.Ф. Сумцова»  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

дата 

проведення 

уточнюється 

До Дня Чорнобильської 
катастрофи проведення заходу за 

темою: «Чорнобильська трагедія – 

біль України» 

м. Харків, 

вул. Університетська, 11, 

КЗ «Харківський 

історичний музей імені 
М.Ф. Сумцова» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

дата 

проведення 

уточнюється 

Інспектування (ліцензійні умови) 

Харківського приватного 

спеціального загальноосвітнього 

НВК «Фенікс» для дітей з 

особливими потребами 

Харківського обласного 

благодійного фонду «Сподіванка» 
 

м. Харків,  

вул. Черкаська, 5, 

НВК «Фенікс»  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

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, 

кімната 1 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

дата 

проведення 

уточнюється 

Державний нагляд за діяльністю 

загальноосвітніх навчальних 

закладів із середнім ступенем 

ризику (Борівський район, 

Київський район м. Харкова) 
 

Загальноосвітні 
навчальні заклади 

Борівського району, 

Київського району  

м. Харкова 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

дата 

проведення 

уточнюється 

Спецкурс (за окремою програмою) 

для начальників, заступників, 

спеціалістів МОУО (стаж 

адміністративної роботи  

від 0 до 3-х років)  
 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

дата 

проведення 

уточнюється 

Засідання ради керівників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

дата 

проведення 

уточнюється 

«Круглий стіл» з громадськими 

організаціями, що опікуються 

проблемами захисту населення від 

наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, з обговорення нагальних 

проблем медичного забезпечення 

постраждалих 
 

місце проведення 

уточнюється   
Галацан О.В. –  
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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дата 

проведення 

уточнюється 

Ювілейна науково-практична 

конференція «Стан здоров’я, 

особливості плину, лікування та 

реабілітації осіб, що постраждали 

від наслідків іонізуючого 

випромінювання при аварії на 

ЧАЕС, у віддалений період» 
 

місце проведення 

уточнюється   
Галацан О.В. –  
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

дата 

проведення 

уточнюється 

Науково-практична конференція 

«Епігенетичні хвороби» 

м. Харків, 

просп. Правди, 13, 

Харківський 

спеціалізований 

медико-генетичний 

центр 
 

Галацан О.В. –  
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

дата 

проведення 

уточнюється 

Семінар «Лікування кишкової 
непрохідності» 

м. Харків,  

в’їзд Балакірєва, 1, 

ДУ «Інститут загальної 
та невідкладної хірургії 
ім. В.Т. Зайцева НАМН 

України» 
 

Галацан О.В. –  
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

дата 

проведення 

уточнюється 

Науково-практична конференція з 

актуальних питань нефрології 
м. Харків,  

вул. Жон Мироносиць, 10,

Будинок вчених 

 

Галацан О.В. –  
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
 

дата 

проведення 

уточнюється 

Семінар «Суїцидальна поведінка 

осіб, які знаходяться під вартою, 

що страждають на розлади психіки 

та поведінки» 

м. Харків, 

вул. Академіка 

Павлова, 46, 

Харківська обласна 

клінічна психіатрична 

лікарня № 3 
 

Галацан О.В. –  
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

дата 

проведення 

уточнюється 

Навчальний семінар у межах 

пілотного освітнього проекту 

«Організація підготовки 

випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів до ЗНО» для 

учителів української мови та 

літератури, історії України, 

математики, англійської та 

німецької мов, які викладають в 

11-х класах загальноосвітніх 

навчальних закладів 
 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

дата 

проведення 

уточнюється 

Семінар для представників районних 

державних адміністрацій та 

виконавчих органів міських рад міст 

обласного значення на тему: 

«Залучення міжнародної технічної 
допомоги та взаємодії з організаціями 

– донорами», за участю 

представників Міжнародного фонду 

«Відродження» 
 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5,  

Держпром,  

6 під’їзд, 7 поверх 

Ткачов Д.С. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

з підвищення 

конкурентоспроможності 
регіону 

облдержадміністрації 
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дата 

проведення 

уточнюється 

Засідання тимчасової комісії з 

питань погашення заборгованості 
із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат під 

головуванням заступника голови 

обласної державної адміністрації 
Черняка М.Є. 
 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

1 під'їзд, 2 поверх, 

зала селекторних нарад  

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

дата 

проведення 

уточнюється 

Обласна конференція «Актуальні 
питання пульмонології» 

м. Харків, 

просп. Правди, 13, 

КЗОЗ «Обласна 

клінічна лікарня – 

Центр екстреної 
медичної допомоги та 

медицини катастроф» 

 

Галацан О.В. –  
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

дата 

проведення 

уточнюється 

Засідання Харківської регіональної 
експертної ради з ліцензування та 

атестації навчальних закладів 

(секція з питань професійно-

технічної освіти) 

 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

щодня 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  
 

щовівторка  Реалізація етапів проекту «Школа 

лідерства голови Харківської 
обласної державної адміністрації» 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

7 під'їзд, 9 поверх 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

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 Робота з учасниками Школи 

лідерства голови Харківської 
обласної державної адміністрації, 
закріпленими за управлінням 

паливно-енергетичного комплексу 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

щосереди Засідання обласної комісії по 

доцільності призначення 

лікарських засобів (інсулінів) 

м. Харків, 

вул. Римарська, 28, 

консультативна 

поліклініка ДУ 

«Інститут проблем 

ендокринної патології  
ім. 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  Нарада щодо усунення недоліків 

та 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  
 

щочетверга  Засідання атестаційної комісії 
щодо формування Державного 

реєстру виробників насіння і 
садивного матеріалу на 2016 рік 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

7 під'їзд, 4 поверх 

Нездюр О.В. –  

директор Департаменту 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 
 

щоп’ятниці  
12.00 

Селекторні наради 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  
 

 



 
 

23  

1 2 3 4 

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 на ТК «ОТБ»,  

«7 канал», «АТВК», «Simon» 
 

м. Харків, 

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад 

Аннопольська В.В. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  
 

щотижня 

 

Апаратні наради з керівниками 

підпорядкованих структурних 

підрозділів обласної державної 
адміністрації  

м. Харків, 

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад, 

Мала зала та кабінети 

заступників голови 

облдержадміністрації 
 

Проводять: 

заступник голови – 

керівник апарату, 

заступники голови 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

(за окремим 

графіком) 

 

Робочі поїздки голови обласної 
державної адміністрації, 
заступника голови – керівника 

апарату, заступників голови 

обласної державної адміністрації 
до районів та міст області 
 

райони та міста області помічники голови, 

заступника голови – 

керівника апарату та 

заступників голови  

облдержадміністрації   

протягом 

місяця 

(за окремим 

графіком) 

 

Особисті та виїзні прийоми 

громадян головою обласної 
державної адміністрації, 
заступником голови – керівником 

апарату та заступниками голови 

обласної державної адміністрації 
 

м. Харків,  

вул. Мироносицька, 33,  

приймальня громадян 

облдержадміністрації;  
райони та міста області 

Гравнова Т.А. –  

начальник відділу 

роботи із зверненнями 

громадян апарату 

облдержадміністрації   
 

протягом 

місяця 

(за окремим 

графіком) 

 

Проведення семінарів, лекцій, 

нарад з правових питань 

місце проведення 

уточнюється  

Дудник Д.В. –  

директор Юридичного 

департаменту 

облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

(за окремим 

графіком) 

 

Засідання Харківської обласної 
міжвідомчої координаційно-

методичної ради з правової освіти 

населення 

місце проведення 

уточнюється  

Дудник Д.В. –  

директор Юридичного 

департаменту 

облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

(за окремим 

графіком) 

 

Засідання обласної міжвідомчої 
комісії з питань проведення 

розрахунків за спожиті енергоносії  

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

протягом 

місяця  

(за окремим 

планом) 

Семінарське заняття на тему: 

«Підготовка пляжу до літнього 

оздоровчого періоду» 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
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протягом 

місяця 

(за окремим 

графіком) 

 

Організація направлення дітей до 

ДП «УДЦ «Молода гвардія» 

м. Харків Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Конкурс серед студентів на кращу 

художню роботу, присвячену 

історії боротьби українського 

народу за державний суверенітет 

та територіальну цілісність 

України 
 

м. Харків,  

Ніжинський провулок, 1, 

ОКЗ «Харківське 

художнє училище» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

Відкритий чемпіонат області з 

класичного пауерліфтингу серед 

юнаків та дівчат 

м. Харків,  

вул. Чугуївська, 35, 

ДЮСШ № 9 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області зі стрільби з 

лука серед юнаків 1995 р.н. і 
молодше 

м. Харків,  

вул. Рудіка, 2, 

СДЮШОР «Комунар» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Обласний конкурс з виготовлення 

ляльки-мотанки «Слобожанський 

хоровод» 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

Акція «Збережемо вертоград 

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 

протягом 

місяця 

Обласні конкурси фахової 
майстерності з професій: 

лицювальник-плиточник; 

верстатник широкого профілю; 

електрогазозварник; оператор 

комп’ютерного набору 
 

за окремим графіком Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

протягом 

місяця 

ІІ тур обласного огляду технічної 
та декоративно-прикладної 
творчості в професійно-технічних 

навчальних закладах області. 
ІІ тур обласного огляду художньої 
самодіяльності в професійно-

технічних навчальних закладах 

області 
 

за окремим графіком Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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протягом 

місяця 

Обласний огляд інформаційно-

методичного супроводу з 

предметів професійно-теоретичної 
та професійно-практичної 
підготовки  у ході обласних 

конкурсів фахової майстерності 
серед учнів ПТНЗ 
 

за окремим графіком Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

протягом 

місяця 

Кущові зустрічі з випускниками 

професійно-технічних навчальних 

закладів з питань прийому до 

вищих навчальних закладів та 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 
 

за окремим графіком Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

протягом 

місяця 

Інструкторсько-методичні заняття 

з працівниками структурних 

підрозділів обласної державної 
адміністрації, районних державних 

адміністрацій, виконавчих органів 

міських рад міст обласного 

значення з проблемних питань 

мобілізаційної підготовки 

місце проведення 

уточнюється  
Максимов О.М. –  

директор 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 Максимов О.М. –  

директор Департаменту 

оборонної, 
мобілізаційної роботи 

та взаємодії з 
правоохоронними 

органами 

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 

Проведення дня благоустрою 

території, всеукраїнської соціально-

екологічної акції з прибирання 

зелених зон та благоустрою 

територій «Зробимо Україну 

чистою разом» та всеукраїнської 
акції з благоустрою «За чисте 

довкілля» 

 

райони та міста області Тимчук А.О. –  

директор Департаменту 

екології та природних 

ресурсів 

облдержадміністрації  
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протягом 

місяця 

Реалізація проектів:  

- «Kharkiv StartUp Factory»; 

- «Курси IT-підприємництва у 

Харківській області»; 

- «Школа лідерства голови 

Харківської обласної державної 
адміністрації»; 

- «Формування сталої системи 

надання послуг із соціальної 
адаптації ветеранів АТО 

#ITRecruit» 
 

місце проведення 

уточнюється 

Ткачов Д.С. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

з підвищення 

конкурентоспроможності 
регіону 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області з акробатичного 

рок-н-ролу (ІІІ етап) 

м. Харків,  

вул. Алчевських, 50-А, 

СК «Політехнік»  

НТУ «ХПІ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Обласний конкурс на призначення 

стипендій обласної державної 
адміністрації в галузі науки у   

2015 році  

вищі навчальні заклади 

та наукові установи 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області зі стрибків на 

акробатичній доріжці серед юнаків 

2003-2006 р.н. 

м. Харків,  

вул. Рудіка, 2, 

СДЮШОР «Комунар» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Районний відбірковий тур 

«Фестивалю української 
культури» 

райони та міста області 
за окремим графіком 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області зі стендової 
стрільби 

м. Харків,  

вул. Ландау, 2,  

МСТК «Форум» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Нарада щодо формування переліку 

об’єктів житлово-комунального та 

соціального призначення, які 
пропонуються до фінансування в 

2016 році по Харківській області 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 3 поверх 

 

Воробець В.А. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

капітального 

будівництва 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Нарада щодо стану виконання у 2016 

році робіт на об’єктах відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 25.11.2015 № 1068 

«Деякі питання використання коштів 

для реалізації проектів у рамках 

Надзвичайної кредитної програми 

для відновлення України» 
 

За місцем розташування 
об’єктів будівництва  

Воробець В.А. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

капітального 

будівництва 

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  

Воробець В.А. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

капітального 

будівництва 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Проведення штабів з 

представниками підрядних та 

проектних організацій щодо 

технічного переоснащення системи 

теплопостачання Олександрівської 
загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів із встановленням 

котельні на твердому паливі по 

вул. Перемоги, 5, в 

с. Олександрівка Валківського 

району  

 

Валківський район, 

с. Олександрівка, 

вул. Перемоги, 5 

Воробець В.А. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

капітального 

будівництва 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Наради з керівниками підрядних 

організацій з питання виконання 

робіт за договорами. 

Наради з питання 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 

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 

 

Воробець В.А. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

капітального 

будівництва 

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 

Демонстрація пересувних виставок 

у навчальних закладах  

 

м. Харків, 

вул. Університетська, 11, 

КЗ «Харківський 

історичний музей імені 
М.Ф. Сумцова»  

 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

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 

Навчальні он-лайн семінари для 

керівників та адміністраторів 

Центрів надання адміністративних 

послуг районних державних 

адміністрацій та міських рад міст 

обласного значення з питань за 

напрямом 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 
 

 

 

 

 

 

Заступник голови обласної  

державної адміністрації             Є.Д. Шахненко 

 

 

 

Коваленко 700 38 97 

 

«25» березня 2016 року 


