
Інформація 

щодо структурних  підрозділів обласної та районних державних адміністрацій та посадових осіб, відповідальних  

за процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми 

№ 
з/п 

 

Назва відповідального 
структурного 

підрозділу 

Відповідальна посадова особа 

П.І.П. Посада Телефон Поштова адреса 
Електронна 

адреса 

1. Департамент  соціального 
захисту населення  

Харківської  
обласної державної 

адміністрації 

Гончарова 
Людмила 

Миколаївна 

Заступник начальника 
управління – начальник 

відділу у справах сім’ї та 
по роботі з громадськістю 

057 705-26-42 61022,    м. Харків, 
пл. Свободи, 5, Держпром  ̧                   

3 під., 7 пов. 

dszn-inter-
dom@sp.kh.gov.ua 

2. Управління соціального 
захисту населення 

Балаклійської районної 
державної адміністрації 

Покліпач 
Тетяна 

Анатоліївна 

Завідувач сектору 
соціальних послуг сім’ям з 

дітьми 

05749 2-09-37 Харківська область, 
м. Балаклія, 

м-н Ростовцева,4 

P49sobez@kharkov. 
ukrtel.net 

3. Управління соціального 
захисту населення 
Барвінківської  

районної державної 
адміністрації 

Боятюк Альона 
Володимирівна 

Начальник відділу 
соціально-трудових 
відносин та праці 

05757 4-16-55 Харківська область, 
м. Барвінкове,         
вул. Освіти, 17 

barv_uszn@ukr.net 
 

4.  Управління соціального 
захисту населення 
Близнюківської  

районної державної 
адміністрації 

Максюк 
Вікторія 
Іванівна 

Провідний спеціаліст 
сектору з питань праці та 

соціально-трудових 
відносин 

05754 5-13-55 Харківська область,  
смт.Близонюки, 

вул. Незалежності буд. 39 

03196372@mail.gov.ua 

5. Управління соціального 
захисту населення 

Богодухівської 
 районної державної 

адміністрації  

Ємельяненко  
Алла 

Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу 
контролю за правильністю 

призначення і виплати 
пенсій та організації 
соціальних послуг 

05758 3-30-08 Харківська область, 
м. Богодухів, 

вул. Чернієнка, 6 

bogupszn@ukr.net 

6. Управління соціального 
захисту населення 

Борівської районної 
державної адміністрації 

Новгородська 
Анастасія 
Вікторівна 

Головний спеціаліст відділу 
з питань праці та зайнятості 

населення 

05759 6-13-01 Харківська область,      
Борівський р-н, 

смт. Борова, 
вул. Партизанська, 3 

prac@kharkov.ukrtel.net 

7. Управління праці та 
соціального захисту 

населення Валківської  
районної державної 

адміністрації 

Антонова  
Тетяна 

Миколаївна 

Головний спеціаліст з 
питань праці та охорони 

праці 
 

05753 5-15-58 Харківська область,                      
м. Валки, 

пл. Центральна, 2 

upszn_valki@rda.kh. 
gov.ua 

mailto:dszn-inter-dom@sp.kh.gov.ua
mailto:dszn-inter-dom@sp.kh.gov.ua
mailto:03196372@mail.gov.ua


8. Управління соціального 
захисту населення 

Великобурлуцької  
районної державної 

адміністрації 

Ковалевська 
Аксенія 

Олександрівна 

Начальник відділу з питань 
праці та зайнятості 

населення 
 

05752 5-33-62 Харківська область, 
смт. Великий Бурлук, 

вул. Паркова, 2 

vdurlukuszn@ukr.net 

9. Управління соціального 
захисту населення 

Вовчанської  
районної державної 

адміністрації 

Коломицька 
Вікторія  

Вікторівна 

Головний спеціаліст відділу 
з питань праці та соціально-

трудових відносин  

05741 4-27-53 Харківська область,  
м. Вовчанськ,  вул. Соборна, 

100 

uszn_vovchansk@rda. 
kh.gov.ua 

 

10. Управління соціального 
захисту населення 

Дворічанської  
районної державної 

адміністрації 

Бондаренко  
Ірина  

Іванівна 

Головний спеціаліст  
відділу з питань праці та 

соціально – трудових 
відносин  

 

05750 7-66-16 Харківська область, 
смт. Дворічна,                                                                          

вул. 35-Гвардійської 
Дивізії,7 

Dvur_szn@ukr.net 

11. Управління праці та 
соціального захисту 

населення  
Дергачівської  

районної державної 
адміністрації 

Коляндра 
(колишня 

Драгонюк)  
Інна  

Олегівна 

Головний спеціаліст відділу 
з питань праці та соціально-

трудових відносин 

05763 3-40-78 Харківська область, 
м.Дергачі, 

вул. Залізнична, 31 
 

Upszn_derhachi@rda. 
kh.gov.ua 

 

12. Управління праці та 
соціального захисту 

населення Зачепилівської 
районної державної 

адміністрації 

Галій Валерія 
Григорівна 

Головний спеціаліст з 
охорони праці відділу з 

питань праці та соціально-
трудових відносин  

05761 5-14-77 
 

Харківська область,                      
смт. Зачепилівка, 

вул. Центральна, 56 

6312upszn@ukr.net 

13. Управління соціального 
захисту населення Зміївської  

 районної державної 
адміністрації 

Полікарпова 
Вікторія 

Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу 
організації соціальних 

послуг 

0574734930 Харківська область,  
м. Зміїв, 

вул. Залізнична, 61-а 
 

uszn_zmiivska@rda.kh.
gov.ua 

 

14. Управління соціального 
захисту населення 

Золочівської  
районної державної 

адміністрації 

Волга  
Олена 

 Павлівна 

Заступник начальника 
управління 

 

05764 5-16-78 Харківська область,                                            
смт. Золочів,                 пл. 

Слобожанська, 2 

Zolochev_sovbez@ 
meta.ua 

15. Районний центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та 

молоді Ізюмської районної 
державної адміністрації 

Чернишева 
Наталія 
Юріївна 

Директор 057432-11-29 
 
 

Харківська область, 
м.Ізюм  

пл. Центральна, 1 

Angelina17052001@ 
yandex.ua 



16. Управління соціального 
захисту населення 

Коломацької   
районної державної 

адміністрації 

Бондарчук  
Наталія 

Олександрівна 
 

Завідуюча сектором з 
питань праці та зайнятості 

 

05766 5-64-49 Харківська область, 
смт. Коломак,                

вул. Свердлова,1 
 

Uszn36@ukr.net  

17. Управління праці та 
соціального захисту 

населення  Кегичівської 
районної державної 

адміністрації 

Мосенцова 
Вікторія 

Олександрівна 

Головний спеціаліст 
грошових виплат та 

компенсацій 

05755 3-17-80 Харківська область, 
смт. Кегичівка, 

вул. Волошина, 30 

kupsznl@.ukrpost.ua 

18. Управління праці та 
соціального захисту 

населення Красноградської 
районної державної 

адміністрації 

Перерва Жанна 
Миколаївна 

Заступник начальника 
управління –начальник 

відділу з питань праці та 
зайнятості населення  

05744 7-38-02 Харківська область,                         
м. Красноград,            

вул.Бєльовська, 84 
 
 

uszn_krasnohrad@rda. 
kh.gov.ua 

19. Управління соціального 
захисту населення 
Краснокутської  

районної державної 
адміністрації 

Азаренкова 
Інна Юріївна 

Головний спеціаліст відділу 
праці та зайнятості 

населення 
 

05756 3-20-05 Харківська область смт. 
Краснокутськ, 

пров. Заклепенко, 8 

krkut_upszn@ukr.net 
 

20. Управління праці та 
соціального захисту 

населення Куп’янської  
районної державної 

адміністрації 

Юрченко 
Вікторія 

Володимирівна 

Начальник відділу з питань 
праці та соціально- 
трудових відносин 

05742 5-18-25 
 

Харківська область, 
м. Куп’янськ,                

пл.Центральна, 12 

utruda@kuprda.gov.ua 

21. Управління праці та 
соціального захисту 

населення Лозівської  
районної державної 

адміністрації 

Циганок 
Сергій 

Миколайович 

Заступник начальника 
управління, начальник 

відділу праці та соціально-
трудових відносин 

05745 2-62-39 
05745 6-13-88 

Харківська область, 
Лозівський район,     

 с. Катеринівка, 
вул.Шкільна, 18 

sovbez_lozovaya@ukr. 
net 

 

22. Управління праці та 
соціального захисту 

населення Нововодолазької 
районної державної 

адміністрації 

Дем'яненко 
Тетяна  

 Іванівна 

Головний спеціаліст з 
питань координації 
соціальної роботи 

05740 4-23-92 Харківська область,                   
смт. Нова Водолага,                   
вул. Воскресінська,3 

uprpracinvodolaga@ 
ukr.net 

23. Управління праці та 
соціального захисту 

населення Первомайської  
районної державної 

адміністрації 

Санжаревська 
Вікторія 

Вікторівна  

Головний спеціаліст відділу 
з питань праці та зайнятості 

населення  

05748 3-43-54 Харківська область,  
м. Первомайський  
вул.Соборна, 17 

upsz_pervomaisk@rda. 
kh.gov.ua 

mailto:upsz_pervomaisk@rda.kh.gov.ua
mailto:upsz_pervomaisk@rda.kh.gov.ua


24. Управління соціального 
захисту населення 

Печенізької  
районної державної 

адміністрації 

Невдачина 
Віталіна 

Леонідівна 

Головний спеціаліст  
з питань праці та зайнятості 

населення   
 

05765 6-22-14 Харківська область, 
смт. Печеніги,     вул. 1-го 

Травня, 1 

p39soczah@ukr.net 

25. Управління праці та 
соціального захисту 

населення Сахновщинської 
районної державної 

адміністрації 

Приходько  
Віра 

Володимирівна 

Заступник начальника 
управління 

 
 

(05762)3-27-01 Харківська область, 
смт. Сахновщина, 

вул. Тарасів Шлях, 68 

03196535@mail.gov.ua 

26. Управління  соціального 
захисту населення 

Харківської 
районної державної 

адміністрації 

Рахмаіл  
Любов 

Михайлівна 

Головний спеціаліст з 
питань зайнятості відділу з 
питань праці та зайнятості 

057 721-18-99 
 

м. Харків,                   
пр.Гагаріна, 157-а 

uszn.hrda@ukr.net 

27. Управління праці та 
соціального захисту 

населення Чугуївської 
районної державної 

адміністрації 

Міхайлечко 
Тетяна 

Олександрівна 

Начальник відділу з питань 
праці та зайнятості 

населення 

(05746)2-34-98 Харківська область 
м.Чугуїв, 

вул.К.Лібнехта,35 

upszn_chuhuiv@rda.kh.
gov.ua 

28. 

Управління соціального 

захисту населення 

Шевченківської  

районної державної 

адміністрації  

Ходак  
Наталія 

Миколаївна 

 

Білокінь Наталія 

Іванівна 

Заступник начальника 
управління-начальник відділу 

праці та зайнятості населення 

 

Провідний спеціаліст з 

трудових відносин, 

зайнятості та соціального 

партнерства 

05751 5-72-60 

Харківська область,  

сел Шевченкове, 

вул. Центральна, 13 

upr_pszn@ukr.net 

 


