
                                                                                                                                                                                                     Додаток  
                                                                                                                                                                                                                               до листа Департаменту 

від__________ №_______ 

 

Інформація про структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій,  

відповідальні за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми 
 

Харківська область 
№ 

п/
п 

Поштова адреса 

адміністрації 
ПІП заступника голови 

адміністрації, який 
курує питання протидії 

торгівлі людьми 
(тел.,email) 

Назва відповідального 

структурного підрозділу 
(тел.,email) 

ПІП, посада, контактна 

інформація (тел, email) 
керівника відповідального 

структурного підрозділу  

ПІП, посада, (тел, email) 

відповідальної посадової 
особи 

 61002, м. Харків, вул. 
Сумська, 64 

 
Е – mail: 

obladm@kharkivoda.gov. 
ua 

Черняк Михайло 
Євгенійович 

тел.(057) 715-73-09 
Е – mail: 

chernyak@kh.gov.ua 

 

Департамент соціального 
захисту населення Харківської 

обласної державної 
адміністрації 

тел.(057) 705-26-68 
Е – mail: 

upr _truda@kharkivoda.gov.ua 

 

Шпарага Юрій Іванович – 
директор Департаменту 

соціального захисту населення 
Харківської обласної 

державної адміністрації 
тел.(057) 705-26-68 

Е – mail: 
upr _truda@kharkivoda.gov.ua 

 

1. Карпачова Юлія Григорівна 
– заступник начальника 

відділу у справах сім ї̀ та по 
роботі з громадськістю 

управління організаційно-
аналітичного забезпечення 
Департаменту соціального 

захисту населення Харківської 
обласної державної 

адміністрації 
2. Тимошенко Поліна 
Борисівна – головний 

спеціаліст відділу 
тел.(057) 705-26-72 

Е – mail: 
dszn-.inter-dom@sp.kh.gov.ua 

 
Балаклійський 

1 м. Балаклія, 
вул. Жовтнева, 

б. 18 

Панасенко Валентина 
Михайлівна, 

(057 49)  2 02 92, 
balakliiska@rda.kh.gov.ua 

Управління соціального 
захисту населення 

Балаклійської районної 
державної адміністрації 

(05749) 5 22 30 
p49sobez@kharkov.ukrtel.

net 

Серова Тетяна Петрівна - 
начальник  управління 

(05749) 5 22 30, 
p49sobez@kharkov.ukrtel.

net 

 

Тарновська Наталія 
Миколаївна – головний 

спеціаліст 
(05749) 2 09 33, 

0502288653, 
p49sobez@kharkov.ukrtel.

net 

 



Барвінківський 

 Барвінківська районна 
державна адміністрація, 

вул. Центральна, 8, 
м.Барвінкове,  

Харківської обл. 64701 

Калінін 
Олег 

Сергійович 
тел.(05757)4-19-65 

Е – mail: 
barvinkivska@rda.kh.gov.u

a 

 

Управління соціального 
захисту населення 

Барвінківської районної 
державної адміністрації 

тел.(05757)4-16-55 
Е – mail: 

barv_uszn@ukr.net 
 

Макаровська 
Любов 

Володимирівна - 
начальник  управління 

тел.(05757)4-16-55 
Е – mail: 

barv_uszn@ukr.net 
 

Шматко 
Світлана 

Вікторівна - 
начальник відділу соціально-
трудових відносин та праці 

тел.(05757)4-17-01 
Е – mail: 

barv_uszn@ukr.net 

Близнюківський 

  
вул. Незалежності, б.39 

смт. Близнюки 
64801 

 
Ляпкало 

Олена Вікторівна 
 

тел. (05754) 5-17-51, 
<blyzniukivska@rda.kh.gov

.ua> 

 
Управління соціального 

захисту населення районної 
державної адміністрації 

 
Тимощук 

Надія Володимирівна – 
начальник управління  
тел. (05754) 5-21-90, 

03196372@mail.gov.ua 

 
Дащенко 

Марія Олегівна – державний 
соціальний інспектор-
головний спеціаліст, 
тел. (05754) 5-15-76, 

03196372@mail.gov.ua 

Богодухівський 

 62103 

Пл. Свято-Духівська, 

м. Богодухів 
 

Зирянова Валентина 
Вікторівна  

(05758) 3 32 03 

bohodukhivska@rda.kh.gov

.ua 

 

Управління соціального 
захисту населення 

Богодухівської районної 
державної адміністрації 

(05758) 3 30 09 
bogupszn@ukr.net 

Жижирій Наталія 
Володимирівна – начальник 

управління  
(05758) 3 30 09 

bogupszn@ukr.net 

Сластін Оксана 
Володимирівна – начальник 

відділу з питань праці та 
соціально-трудових відносин 

(05758) 3 33 93 
bogupszn@ukr.net 

Борівський 

 Харківська область 
Борівський район 

смт. Борова 
вул. Центральна,1 

63801 
тел. (05759)6-14-71 
факс (05759)6-15-82 

Email: 
borivska@rda.kh.gov.ua 

 

Шутько Сергій Павлович 
тел. (05759)6-10-83 

Email: 
borivska@rda.kh.gov.ua 

Управління соціального 
захисту населення Борівської 

районної державної 
адміністрації 

тел. (05759)6-10-32 
E-mail: 

uszn_borivska@rda.kh.gov.ua 

Суржик Олена Миколаївна - 
начальник управління  
тел. (05759)6-10-32 

E-mail: 
uszn_borivska@rda.kh.gov.ua 

Новгородська Анастасія 
Вікторівна - 

головний спеціаліст відділу з 
питань праці та зайнятості 

населення управління  
тел. (05759)6-13-01 

E-mail: 
uszn_borivska@rda.kh.gov.ua 

E-mail: prac@email.ua 

Валківський 

 63002 площа Центральна 
,2 м.Валки,  Харківська 

область 

Осадча Наталія 
Миколаївна  
0575351444 

Управління праці та 
соціального захисту населення 

Валківської районної 

Горошко Іван Васильович- 
начальник управління 

(05753)5-15-92 

Зачепа Тетяна Володимирівна 
- заступник начальника 

управління (05753)5-15-58 

http://mbox2.i.ua/compose/1680561118/?cto=9BAUFYMgQgoU%2FUw4NUIKXu3uAV2Oq8vQ0b6qiqWo2c%2FOtaPOx6BhhrCNysXOZMeefw%3D%3D
http://mbox2.i.ua/compose/1680561118/?cto=9BAUFYMgQgoU%2FUw4NUIKXu3uAV2Oq8vQ0b6qiqWo2c%2FOtaPOx6BhhrCNysXOZMeefw%3D%3D
http://mbox2.i.ua/compose/1680561118/?cto=9BAUFYMgQgoU%2FUw4NUIKXu3uAV2Oq8vQ0b6qiqWo2c%2FOtaPOx6BhhrCNysXOZMeefw%3D%3D


valkivska@rda.kh.gov.ua державної адміністрації , 
0575351592 

upszn_valki@rda.kh.gov.ua 

upszn_valki@rda.kh.gov.ua upszn_valki@rda.kh.gov.ua 

 
Великобурлуцький 

 62602, 
Харківська обл.. 

смт. Великий Бурлук, 
вул..Центральна,9 

 
Нестайко 

Тетяна Олексіївна 
(05752)5-28-56 

velykoburlutska@rda.kh.go
v.ua 

 

 
Відділ  з питань праці та 

зайнятості населення, 
управління соціального 

захисту населення 
Великобурлуцької РДА 

(05752) 5-33-62 
uszn_velykoburlutska@rda. 

kh.gov.ua 
 

 
Ковалевська 

Аксенія Олександрівна, 
начальник відділу з питань 

праці та зайнятості населення, 
(05752) 5-33-62, 0958192960 
uszn_velykoburlutska@rda. 

kh.gov.ua 
 

 
Ковалевська 

Аксенія Олександрівна, 
начальник відділу з питань 

праці та зайнятості населення, 
(05752)5-33-62, 0958192960 
uszn_velykoburlutska@rda. 

kh.gov.ua 
 

Вовчанський 

 62504, вул Соборна, 73, 
м. Вовчанськ, Харківська 

обл., 
 

Гордієнко Наталя  
Миколаївна, 
(0574142412; 

vovchanska@rda.kh.qov.ua) 

Управління соціального 
захисту населення 

Вовчанської районної 
державної адміністрації 

(0574142789; 
uszn_vovchansk@rda.kh.gov.ua 

Бонадренко Вікторія 
Борисівна - начальник 

управління  
(0574142789; 

uszn_vovchansk@rda.kh.gov.ua 

Кушнєров Володимир 
Михайлович - заступник 
начальника управління  -   

начальник відділу з питань 
праці та соціально-трудових 

відносин управління  
(0574142140; 

uszn_vovchansk@rda.kh.gov.ua 
Дворічанський 

 Харківська обл. смт. 
Дворічна, вул. 

Слобожанська,8 
62702 

Павленко Олена Петрівна, 
(05750)77335 

dvorichanska@rda.kh.gov. 
ua 

Управління соціального 
захисту населення 

Дворічанської районної 
державної адміністрації 

(05750)76387 
uszn_dvorichna@rda.kh.gov.ua 

Скоропльот Надія Іванівна - 
 начальник управління 

 (05750)76387 
uszn_dvorichna@rda.kh.gov.ua 

Юркова Ніна Іванівна - 
заступник начальника 

управління-начальник відділу 
з питань праці та соціально-

трудових відносин 
uszn_dvorichna@rda.kh.gov.ua, 

(05750)76616 
 

Дергачівський 

 derhachivska@rda.kh.go
v.ua 

 
Харківська область, 

Дергачівський район, 
м.Дергачі, площа 

Гаплєвська Інна 
Борисівна, перший 
заступник голови 

Дергачівської 
райдержадміністрації 

(05763)2-03-81 

Управління праці та 
соціального захисту населення 

Дергачівської 
райдержадміністрації 

(05763)3-40-78 
upszn derhachi@rda.kh.gov.ua 

Приходько Наталя Юріївна - 
начальник  

(05763) 2-08-77 
upszn derhachi@rda.kh.gov.ua 

Коляндра Інна Олегівна, 
головний спеціаліст відділу 
організації та координації 

соціальної роботи  
(05763)3-40-78 

upszn derhachi@rda.kh.gov.ua 

mailto:valkivska@rda.kh.gov.ua
mailto:derhachivska@rda.kh.gov.ua
mailto:derhachivska@rda.kh.gov.ua


Перемоги, 5-а, 62303 derhachivska@rda.kh. 
gov.ua 

 

 
 

Зачепилвський 

 вул. Центральна, 49, 
сел. Зачепилівка, 
Харківська обл., 

64401 

Ружинська Лариса 
Миколаївна 

(05761) 5-16-42 
zachepylivska@rda.gov.ua) 

Управління праці та 
соціального захисту населення 

районної державної 
адміністрації (05761) 5-16-86, 
6312upszn@zacheprda.gov.ua 

Мартиненко Тетяна Іванівна - 
начальник управління  

(05761) 5-16-86 
6312upszn@zacheprda.gov.ua 

Рижкіна Наталя Юріївна - 
головний спеціаліст з охорони 
праці відділу з питань праці та 
соціально-трудових відносин 

(05761) 5-16-32, 
6312upszn@zacheprda.gov.ua 

Зміївський 

 63404, м. Зміїв, вул. 
Адміністративна, 9 

Ляшко Сергій 
Володимирович, 

(05747)32660, 
zmiivska@rda.kh.gov.ua 

Управління соціального 
захисту населення Зміївської 

РДА 

Повідерна Світлана 
Вікторівна – начальник 

управління  
(05747)34998, 

uszn_zmiivska@rda.kh.gov.ua 

Заїка Лариса Федорівна  
(05747)34930 

uszn_zmiivska@rda.kh.gov.ua 

Золочівський 

 Харківська область, смт 
Золочів, 

пл. Слобожанська, 5 

Шмітько Ігор Вікторович, 
заступник голови 

Золочівської районної 
державної адміністрації 

(05764)50107 
zolochivska-rda.gov.ua 

Управління соціального 
захисту населення 

Золочівської районної 
державної адміністрації, 

(05764)51056, 
uszn@zolochivska-rda.gov.ua 

Лівець Валентина 
Володимирівна - начальник 

управління 
(05764)51056, 

uszn@zolochivska-rda.gov.ua 
 

Гунько Світлана Іванівна, 
завідувач сектору з питань 

праці та соціально – трудових 
відносин управління 

соціального захисту населення 
Золочівської районної 

державної адміністрації, 
(05764)51678, 

uszn@zolochivska-rda.gov.ua 
Ізюмський 

 64309, Харківська обл.., 
м. Ізюм, пл.. Центральна, 

1 

Лесик Василь Яковлевич 
(05743) 2-10-43 

iziumska@rda.kh.gov.ua 

Управління соціального 
захисту населення Ізюмської 

районної державної 
адміністрації, 

 (05743)2-35-62  
irdauszn@ukr.net 

Князєв Олександр Іванович – 
начальник управління 

(05743)2-35-62  
irdauszn@ukr.net 

Літвінова Альбіна Миколаївна 
- начальник відділу з питань 

праці та зайнятості населення 
управління  

 (05743)2-35-62  
irdauszn@ukr.net 

Кегичівський 

 вул. Волошина, 50, 
смт. Кегичівка, 
Харківська обл. 

64003 

Данько Тетяна Олексіївна, 
Перший заступник голови 

районної державної 
адміністрації, 

тел.  (057)55-3-17-59, 

Кегичівське управління праці 
та соціального захисту 

населення районної державної 
адміністрації, 

тел.  (057)55-3-13-95, 

Пастернак Олена Миколаївна 
начальник управління  
тел.  (057)55-3-13-94, 

email: kupsznl@ukrpost.ua 

Мосенцова Вікторія 
Олександрівна - 

головний спеціаліст відділу з 
питань праці та зайнятості 
населення управління тел. 

mailto:derhachivska@rda.kh
mailto:6312upszn@zacheprda.gov.ua
mailto:6312upszn@zacheprda.gov.ua
mailto:6312upszn@zacheprda.gov.ua
mailto:uszn_zmiivska@rda.kh.gov.ua
mailto:uszn_zmiivska@rda.kh.gov.ua
http://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=uszn@zolochivska-rda.gov.ua
http://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=uszn@zolochivska-rda.gov.ua
http://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=uszn@zolochivska-rda.gov.ua
http://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=uszn@zolochivska-rda.gov.ua


email: dankorda@ukr.net email: kupsznl@ukrpost.ua 
 

(057)55-3-13-95 
email: kupsznl@ukrpost.ua 

Коломацький 

 63101, Харківська 
область, Коломацький 
район, смт.Коломак, 
вул.Івана Мазепи, 4а 

Андрійченко Наталія 
Вікторівна, 

(05766)56286 
kolomatska@rda.kh.gov.ua 

Управління соціального 
захисту населення 

Коломацької районної 
державної адміністрації 

(05766)56472 
uszn36@ukr.net 

МиколенкоНаталія 
Миколаївна - 

начальник управління  
(05766)56405 

uszn36@ukr.net 

Голобородько Світлана 
Анатоліївна - 

головний спеціаліст сектору з 
питань праці та зайнятості 
управління (05766)56449 

uszn36@ukr.net 
Красноградський 

 63304, Харківська 
область, м. Красноград, 

вул.. Соборна 58-А 

Кицюк Валерій 
Семенович 

(05744)7-20-13, 
krasnohradska@rda.kh.gov.

ua 

Управління праці та 
соціального захисту населення 

Красноградської районної 
державної адміністрації 

Гонтар Світлана Василівна – 
начальник управління  
тел.. (05744)7-39-34, 

uszn_krasnohrad@rda.kh.gov.ua 

Дробот Олена Вікторівна - 
головний спеціаліст відділу з 

питань праці та зайнятості 
населення управління  

Агафонова Олена Сергіївна- 
головний спеціаліст відділу з 

питань праці та зайнятості 
населення управління  

(05744)73802, 
uszn_krasnohrad@rda.kh.gov.ua 

Краснокутський 

 62002 
вул..Охтирська,1 

смт.Краснокутськ, 
Харківська область 

Кузуб Юрій Григорович -
заступник голови 

районної державної 
адміністрації, 

тел. (05756) 3-13-22 
krasnokutska@rda.kh.gov. 

ua 
 

Управління соціального 
захисту населення 

Краснокутської районної 
державної адміністрації, 

тел. (05756) 3-20 05, 
03196498@mail.gov.ua 

Каліберда Світлана 
Олександрівна – 

начальник управління 
тел. (05756) 3-20 05, 

03196498@mail.gov.ua 

Азаренкова Інна Юріївна – 
головний спеціаліст відділу 

праці та зайнятості населення 
тел. (05756) 3-20 05, 

03196498@mail.gov.ua 

Куп`янський 

 Харківська обл.., м. 
Куп’янськ, пр.-т 

Конституції,б.3 63701 

Польоха Олена Іванівна, 
заступник голови 
Куп’янської РДА, 

(05742)55245, 
krda@kuprda.gov.ua 

Управління праці та 
соціального захисту населення 

Куп’янської РДА, (05742) 
51516, utruda@kuprda.gov.ua 

Уколова Валентина 
Олексіївна - начальник 

управління  
(05742)51516, 

utruda@kuprda.gov.ua 

Юрченко Вікторія 
Володимирівна - начальник 

відділу з питань праці та 
соціально – трудових 

відносин, 
 (05742)51516, 0663721955, 

utruda@kuprda.gov.ua 
Лозівський 

 64600, місто Лозова, вул. 
Лозовського, 10а 

Петренко Юрій Іванович, 
перший заступник голови 

Управління праці та 
соціального захисту населення 

Харченко Юрій Юрійович - 
начальник управління  

Циганок Сергій Миколайович 
- заступник начальника 

mailto:03196498@mail.gov.ua
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Лозівської районної 
державної адміністрації 

E-mail: 
lozivska@rda.kh.gov.ua 

тел. (05745) 2-35-85 
факс (05745) 2-35-85 

Лозівської районної державної 
адміністрації 

E-mail: 03196512@mail.gov.ua 
тел. (05745) 2-62-39 

 

E-mail: 03196512@mail.gov.ua 
тел. (05745) 2-62-39 

 
 

управління,начальник відділу 
праці та соціально-трудових 

відносин 
E-mail: 03196512@mail.gov.ua 

тел. (05745) 2-62-39 

 м. м.Первомайський, вувул. 
Соборна, 16 

Приймак Олег 
Миколайович, 

тел. (05748) 3-51-55 
Email: 

priymak_om@ukr.net 

Управління праці та 
соціального захисту населення 

райдержадміністрації 
тел.факс.(05748) 3-43-54 

E-mail: : 
upsz_pervomaisk@rda.kh.gov.u

a 
 

Овсяннікова Ірина Юріївна - 
начальник управління 

тел.факс.(05748) 3-43-54 
E-mail: : 

upsz_pervomaisk@rda.kh.gov.u
a 
 

Санжаревська Вікторія 
Вікторівна - 

головний спеціаліст відділу з 
питань праці та зайнятості 

населення  
тел.факс.(05748) 3-43-54 

E-mail: : 
upsz_pervomaisk@rda.kh.gov.u

a 
Нововодолазький 

 

вул. Гагаріна, 7, смт Нова 
Водолага, 63200, 

Балюк Людмила 
Миколаївна 

тел./факс (05740) 4-22-87, 
E-mail: 

novovodolazka@rda.kh.gov
.ua 

Управління праці та 
соціального захисту населення 

Нововодолазької районної 
державної адміністрації, тел. 
(05740) 4-23-92, електронна 

адреса 
upszn_novovodolaga@rda.kh.qo

v.ua 

Житотченко Любов 
Володимирівна - начальник 

управління  
тел. (05740) 4-23-92, 

0665825073, електронна 
адреса 

upszn_novovodolaga@rda.kh.qo
v.ua 

Андреєв Артем Едуардович, 
заступник начальника 

управління  
тел. (05740) 4-23-92, 

0665825073, електронна 
адреса 

upszn_novovodolaga@rda.kh.qo
v.ua 

Печенізький 
 вул. Незалежності 48,  

смт. Печеніги, 
Печенізький район, 
Харківська область, 

62801 
 

Кизим Ольга Вікторівна 
тел. (05765) 6-18-20, 

E-mail: 
pechenegi_rda@ukr.net 

Управління соціального 
захисту населення Печенізької 

районної державної 
адміністрації, 

тел.: (05765) 6-22-14, E–mail:  
upsz-pehenizka@rda.kh.gov.ua 

 

Курилко Маїса Анатолівна - 
начальник управління 
тел.: (05765) 6-14-02,  

E–mail: 
upsz-pehenizka@rda.kh.gov.ua 

Невдачина Віталіна 
Леонідівна - 

гловний спеціаліст з питань 
праці та зайнятості населення 

відділу з питань праці та 
соціально-трудових відносин, 
тел.: (05765) 6-22-15, E–mail: 
upsz-pehenizka@rda.kh.gov.ua 

Сахновщинський 

 64501, 
Харківська обл. 

смт. Сахновщина, вул. 
Шмідта,10 

Волошин Петро 
Опанасович 

тел. ((05762) 3 01 07) 
email (sahnov_rda@ukr.net) 

Управління праці та 
соціального захисту населення 

Сахновщинської районної 
державної адміністрації 

тел. ((05762) 3 27 01) 
email (03196535@mail.gov.ua) 

Пугачова Інна Григорівна – 
начальник управління  
тел. ((05762) 3 14 71) 

email (03196535@mail.gov.ua) 
 

Приходько Віра 
Володимирівна – заступник 
начальника управління тел. 

((05762) 3 27 01) 
email (03196535@mail.gov.ua) 
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Харківський 

 м. Харків 
Григорівське шосе, 52 

Малишева Оксана 
Василівна 

тел. (057)777 -26 – 01 
malysheva.khda@ukr.net 

Управління соціального 
захисту населення Харківської 

райдержадміністрації 

Лудан Світлана Вікторівна –
начальник управління 

тел. (057) 52 01 79 
uszn.hrda@ukr.net 

Рахмаіл Любов Михайлівна 
тел. (057) 721 18 99 
uszn.hrda@ukr.net 

Чугуївський 
 63503 

м. Чугуїв, 
вул. Старонікольська, 

буд. 29 

Волоцкова Валентина 
Михайлівна 

(05746)40-904 
rda@chuguevrda.gov.ua 

Управління праці та 
соціального захисту населення 

районної державної 
адміністрації 

(05746)2-24-54 
upszn_chuhuiv@rda. 

kh.gov.ua 

Лисянський Олександр 
Сергійович - начальник 

управління  
(05746)2-24-54 

upszn_chuhuiv@rda. 
kh.gov.ua 

 

Міхайлечко Тетяна 
Олександрівна - начальник 
відділу з питань праці та 

зайнятості населення 
управління  

(05746)2-34-98 
upszn_chuhuiv@rda. 

kh.gov.ua 

Шевченківський 

 63601 
вул. Лермонтова,2 
смт  Шевченкове, 
Харківська обл. 

 

Бондаренко Володимир 
Володимирович 

Перший заступник голови 
Шевченківської районної 
державної адміністрації, 

тел. (05751) 5-78-03, 
e-mail : 

shevchenkivska@rda.kh.gov
.ua 

 

Управління соціального 
захисту населення 

Шевченківської  районної 
державної адміністрації 

тел. (05751)5-72-60, 
e-maіl: 

uszn_shevchenkivska@rda.kh.g
ov.ua 

Григоренко Тетяна Львівна - 
начальник управління   
тел. (05751)5-72-60, 

e-maіl: 
uszn_shevchenkivska@rda.kh.g

ov.ua 
 
 

Білокінь Наталія Іванівна - 
провідний спеціаліст відділу 
праці та зайнятості населення 

управління  
тел. (05751)5-72-60, 

e-maіl: 
uszn_shevchenkivska@rda.kh.g

ov.ua 
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