
ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 

Харківської обласної державної адміністрації  

у серпні 2015 року 
 

Дата 

проведення 
Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

 

1 2 3 4 

01 серпня  

 

Направлення дітей на 

оздоровлення: 

- 240 дітей до Дитячого закладу 

оздоровлення «Сосновий»; 

- 180 дітей до Дитячого закладу 

оздоровлення «Берізка»; 

- 65 дітей до Дитячого закладу 

оздоровлення «Барвінок» 
 

 

 

Куп’янський район; 

 

Золочівський район; 

 

Барвінківський район 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

01 - 04 

серпня 

 

 
 

01 - 13  

серпня 

Персональна виставка живопису 

Володимира Шапошнікова 

(Борівський район) «Крізь час і 

долю»; 
 

Збірна виставка вишивки 

«Візерунком стане рідний край» 
 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01 - 17 

серпня 

Поличка історичної інформації 

«Археологія - наука майбутнього» 

до Міжнародного дня археолога 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

02 серпня  

 

Виїзд групи у складі 180 дітей на 

оздоровлення до Дитячого закладу 

санаторного типу «Таврія» в  

м. Скадовськ Херсонської області 

м. Харків,  

Південний вокзал 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

03 серпня  

 

Нарада з питань виконання 

Регіональної цільової Програми 

запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах Харківської 

області на 2014-2016 роки 
 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
 

Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
 

03 - 07 

серпня 

 

Книжкова виставка «Пророк не 

своєї Вітчизни» до 135-річчя від 

дня народження українського 

громадського-політичного та 

державного діяча, письменника, 

публіциста В.К. Винниченка 

(1880-1951)  
 

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

04 серпня  

 

Виїзд групи у складі 200 дітей на 

оздоровлення до Дитячого закладу 

оздоровлення «Гвоздика» в  

смт Кирилівка Запорізької області 

м. Харків,  

Південний вокзал 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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04 серпня Вивчення стилю та методів роботи 
Харківського обласного 
соціального гуртожитку 

м. Чугуїв, 
вул. Якіра, 32-2 

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

05 серпня Проведення музейного свята, 
присвяченого Дню народження 
Іллі Юхимовича Рєпіна 

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

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

 

05 серпня 
 
 

Заходи до 171-ї річниці від дня 
народження Іллі Юхимовича Рєпіна: 
Святкова зустріч з мистецтвознавцем 
О.Й. Денисенко в експозиції музею 
«Погостини у Рєпіна»; 
Тематичні екскурсії «Твори І. Рєпіна» 
 

м. Харків, 
вул. Раднаркомівська, 11, 
Харківський художній 
музей 

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

05 серпня 
 

Виставка та лекція на тему: «Ідея 
«сродної праці»,  як український 
феномен» 

Золочівський район,  
с. Берізка, 
о/т «Берізка» 

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

05 - 08 
серпня  

Чемпіонат та Кубок України з 
велосипедного спорту (ВМХ) 

м. Куп’янськ  Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

06 серпня 
10.00 

Засідання колегії Департаменту 
соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації 
за підсумками роботи органів 
соціального захисту населення  
у І кварталі 2015 року 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром,  
2 під’їзд, 2 поверх, 
зала засідань 
 
 

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

06 серпня Поздоровлення духовенства та 
віруючих релігійних громад 
Римсько-Католицької Церкви зі 
святом Преображення Господнього 

м. Харків,  
релігійні громади 
Римсько-католицької 
церкви  
 

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

06 серпня Виїзд керівництва Департаменту 
культури і туризму обласної 
державної адміністрації до 
історико-археологічного музею-
заповіднику «Верхній Салтів» з 
метою ознайомлення з маршрутом 
«Легенди та таємниці 
Вовчанщини» 
 

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

06 серпня – 
08 вересня 
 

Виставка живопису художників 
Куп`янського району до Дня 
Державного Прапору України та 
24-ї річниці незалежності України 

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

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



 
 

3  

1 2 3 4 

07 серпня  
 

Обласний фестиваль  
«Школа життя» 

Нововодолазький 
район,  
с. Ватутіне, 
оперативно-навчальна 
база МНС України 
 

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

07 серпня  
 

Виїзд групи у складі 100 дітей на 
оздоровлення до Дитячого закладу 
оздоровлення «Динамо» в  
смт Славське Львівської області 

м. Харків,  
Південний вокзал 

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

10 серпня 
 

Направлення 180 дітей на 
оздоровлення до Дитячого закладу 
санаторного типу «БМВ»  

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

10 серпня Зустріч з представниками 
Національних природних парків 
харківщини щодо удосконалення 
пішохідних маршрутів 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром,  
7 під’їзд, 5 поверх, 
ОКЗ «Харківський 
організаційно-
методичний центр 
туризму» 
 

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

10 - 14 
серпня 

Літературне ревю «Безсмертна 
сатира» до 120-річчя від дня 
народження письменника  
М.М. Зощенка (1895‒1958) 

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

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

10 - 17 
серпня 

Огляд готовності навчальних 
закладів інтернатного типу 
обласного підпорядкування до 
роботи в новому навчальному році  

навчальні заклади 
інтернатного типу 
обласного 
підпорядкування 
(за окремим графіком) 
 

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

11 серпня Вивчення стилю та методів роботи 
Харківського обласного центру 
для ВІЛ-інфікованих дітей та 
молоді 
 

Балаклійський район, 
м. Балаклія, 
вул. Партизанська, 25 

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

13 серпня 
10.00 

Практичний семінар для 
спеціалістів місцевих центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді та фахівців із соціальної 
роботи щодо надання допомоги у 
вирішенні конфліктних ситуацій, 
які виникають між батьками та 
підлітками  
 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром,  
6 під’їзд, 9 поверх, 
інформаційно-
тренінговий центр 

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

14 серпня  
16.00 

Відкриття виставки творів 
В’ячеслава Панова до 75-річчя від 
його дня народження 

м. Харків, 
вул. Раднаркомівська, 11, 
Харківський художній 
музей 

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

18.00 

Аукціон виставки-продажу 

Харківських майстрів «Задля 

миру!» до Дня Державного 

Прапору України та 24-ї річниці 

незалежності України 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 

Галерея «Мистецтво 

Слобожанщини» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

14 серпня Нарада з представниками 

Харківського державного 

університету харчування і торгівлі 

щодо обговорення  

гастрономічного туризму в області 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

7 під’їзд, 5 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

14 - 16 

серпня 

Відкриті всеукраїнські змагання з 

велосипедного спорту на шосе 

«Золоті колеса – 2015» 

м. Харків,  

вулиці міста 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

15 серпня Поздоровлення духовенства та 

віруючих релігійних громад 

Римсько-Католицької Церкви зі 

святом Успіння і Вознесіння  

Діви Марії  

 

м. Харків,  

релігійні громади 

Римсько-католицької 

церкви  

 

Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  

15 серпня Виїзд групи у складі 340 дітей на 

оздоровлення до Дитячого закладу 

санаторного типу «Таврія» в  

м. Скадовськ Херсонської області 

м. Харків,  

Південний вокзал 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

15 - 30 

серпня    

Книжкова виставка «Воскресни, 

рідна Батьківщино!» до 24-ї 

річниці незалежності України 

м. Харків,  

вул. Артема, 43,  

Харківська обласна 

бібліотека для дітей 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

ІІ половина 

серпня 

Засідання обласної стипендіальної 

комісії при обласній державній 

адміністрації 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

КЗ «Харківський центр 

дослідницько-

експериментальної 

діяльності «Будинок 

учителя» 
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

16 серпня  Марафонський пробіг 

«Визволення» 

м. Харків,  

вулиці міста 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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17 серпня Поздоровлення духовенства та 
віруючих християнських 
релігійних громад зі святом 
Преображення Господнього  

 

християнські релігійні 
громади 

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

17 серпня  
 

Обласний фестиваль  
«Школа життя» 

Нововодолазький 
район,  
с. Ватутіне, 
оперативно-навчальна 
база МНС України 

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

17 серпня  Направлення 180 дітей на 
оздоровлення до Дитячого закладу 
санаторного типу «Ялинка»  

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

17 - 21 
серпня  

Книжкова панорама «Заповіт 
поета» до 90-річчя з дня  
заснування музею-заповідника 
«Могила Т.Г. Шевченко»  
(тепер - Шевченківський 
національний заповідник) у Каневі 
 

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

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

17 - 23 
серпня 

Презентація Харківської області на 
Національному Сорочинському 
ярмарку; 
 
 
Презентація туристичних 
можливостей області 

Полтавська область, 
с. Великі Сорочинці  

Коваленко В.М. –  
директор Департаменту 
економіки і 
міжнародних відносин 
облдержадміністрації, 
Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

17 - 24 
серпня  

Всеукраїнські змагання з 
бадмінтону «Кубок визволення» 

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

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

18 серпня 
11.00 

Дистанційний семінар для 
спеціалістів місцевих центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді  на тему: «Співпраця 
ЦСССДМ із закладами 
соціального обслуговування та 
іншими суб’єктами соціальної 
роботи з питань соціальної 
адаптації дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа» 
 

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

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

18 серпня   Семінар на тему: «Особливості 
діагностики синдрому залежності 
від наркотичних речовин в умовах 
судово-психіатричної експертизи» 

м. Харків, 
вул. Академіка 
Павлова, 46, 
Харківська обласна 
клінічна психіатрична 
лікарня № 3 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
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18 серпня Участь фахівців галузі охорони 
здоров’я області у нараді Кластеру 
з охорони здоров’я за підтримки 
Польового офісу ВООЗ у Харкові 

місце проведення 
уточнюється  

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

18 - 28 
серпня 

Книжкова виставка «Україна – 25 
років незалежності» до 24-ї 
річниці незалежності України 

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

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

19 серпня Проведення технічної перевірки 
автоматизованої системи 
оповіщення «Сигнал-ВО»  
(з вивключенням електросирен) 

м. Харків, 
Салтівське шосе, 73 
 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  
 

19 серпня Віртуальні мандрівки музеями 
світу «Музеї Харкова» до Дня 
міста Харкова 

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

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

20 серпня 
 

Урок державності «Цвітуть, 
неначе квіти волі, знамена жовто-
голубі» до Дня Державного 
Прапору України  

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

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

20 серпня  Відкриття збірної виставки 
живопису художників області до 
Дня Державного Прапору України 
та 24-ї річниці незалежності 
України 

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

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

20 - 21 
серпня 

Проведення тренінгу спільно з 
Харківською міською організацією 
міжнародної організації «Жіноча 
громада» для посадових осіб, 
відповідальних за процедури 
встановлення статусу особи, 
постраждалої від торгівлі людьми 
 

місце проведення 
уточнюється  

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

20 - 25 
серпня 
 

Книжкова виставка «Кольори, що 
дають надію» до Дня Державного 
Прапору України; 
Інформаційна зона «Безсмертна 
душа України» до 24-ї річниці 
незалежності України; 
Книжково-ілюстративна виставка 
«Рідне місто моє» до Дня 
визволення Харкова від 
фашистських загарбників та Дня 
міста 
 

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

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

20 - 27 
серпня 
 

Книжкова виставка «Україна – 
єдина, велична, свята»  
до 24-ї річниці незалежності 
України 

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

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

05 вересня 

 

Арт-проект харківських авторів 
«Харків`яни» до Дня Державного 
Прапору України та 24-ї річниці 
незалежності України 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, Обласний 
організаційно-
методичний центр 
культури і мистецтва 
Галерея «Мистецтво 
Слобожанщини» 
 

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

ІІ декада 

серпня 

Нарада щодо стану виконання 
інвестиційної програми  
АК «Харківобленерго» 

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

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

ІІ декада 

серпня 

Засідання атестаційної комісії з 
проведення атестації та допуску 
плідників (баранів-плідників) до 
племінного використання 

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

Грицаєнко В.В. – 
заступник директора 
Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації 
 

21 серпня 

09.00 

Відкриття оn-lіne виставки 
архівних документів «Уклін 
живим, загиблим  – слава» до Дня 
визволення м. Харкова 

власний веб-сайт 
Державного архіву 
Харківської області 
 

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

21 серпня 

11.00 

Семінар для спеціалістів місцевих 
центрів соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді щодо надання 
першої психологічної допомоги 
внутрішньо переміщеним 
особам/сім'ям, учасникам АТО  
та членам їх родин  
 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром,  
6 під’їзд, 9 поверх, 
інформаційно-
тренінговий центр 

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

21 серпня 

15.00 

Засідання науково-методичної 
ради Державного архіву 
Харківської області 

м. Харків,  
просп. Московський, 7 

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

21 серпня 

 

Відкриття виставки «З історії 
Державного Прапору України» до 
Дня Незалежності України 

м. Харків,  
просп. Московський, 7 

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

21 серпня  Семінар на тему: «Застосування 
чотирьохфакторної системи 
сексуального здоров’я для 
лікування сексуальних розладів в 
сімейних парах» 

м. Харків,  
вул. Маршала 
Бажанова, 20,  
обласний 
психоневрологічний 
диспансер 
 

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

21 серпня 

 

Нарада директорів міжшкільних 
навчально-виробничих комбінатів; 
 

Нарада директорів навчальних 
закладів приватної форми 
власності 

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

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

Урочисте відкриття Музею 
місцевого самоврядування 
Харківщини за участю керівництва 
обласної державної адміністрації 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 5 під’їзд 

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

21 серпня 
 

Свято єднання «Живи і міцній, 
українська державо!»  
до 24-ї річниці незалежності 
України 

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

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

21 серпня Відкриття виставки сувенірів з 
Національною символікою до Дня 
Незалежності «Мій Харків, Моя 
Україна» з метою патріотичного 
виховання 

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 
 

21 - 27 
серпня 
 

Книжкова виставка «Найцікавіші 
куточки нашої країни»  
до 24-ї річниці незалежності 
України 

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

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

22 серпня В межах проекту «Слобожанський 
сувенір» засідання у форматі 
«круглого столу» зі 
співробітниками Національного 
літературно-меморіального музею 
Г.С. Сковороди 
 

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

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

22 серпня 
 

Захід уїк-енд у Сковородинівці: 
«Філософська кав’ярня»; 
Мистецький захід «ApPleinAir»: 
яблучний пленер у Сковородинівці; 
Виставка «Спасибі Гриші за 
дороги й криші» до Дня 
с. Сковородинівка 

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

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

22 - 25 
серпня  

Заходи до Дня Незалежності 
України, Дня Прапора України та 
Дня визволення м. Харкова від 
фашистських загарбників 

місце проведення 
уточнюється 

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

23 серпня  
 

Заходи з нагоди Дня Державного 
Прапора України за участю 
керівництва обласної державної 
адміністрації, громадських 
організацій, духовенства, 
депутатів обласної і міської рад 
 

м. Харків,  
просп. Правди, 
трикутний сквер 

Черняк М.Є. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

23 серпня  
 

Участь керівництва обласної 
державної адміністрації у заходах 
з нагоди річниці визволення  
м. Харкова від фашистських 
загарбників 
 

за окремим планом Черняк М.Є. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
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23 серпня 

 

Виставка «Перлина 

Слобожанщини» до Дня 

Незалежності України 

Золочівський район, 

с. Сковородинівка 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

24 серпня  

 

Заходи з нагоди  Дня Незалежності 

України за участю керівництва 

обласної державної адміністрації, 

громадських організацій, 

духовенства, депутатів обласної і 

міської рад 
 

м. Харків,  

майдан Конституції, 

Монумент 

Незалежності України 

Черняк М.Є. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  

 

24 серпня  

10.00 - 20.00 

Святковий концерт «Україна – це 

моя країна» за участю творчих 

професійних та аматорських 

колективів м. Харкова та області, 

національно культурних товариств; 

Виставка продаж робіт майстрів 

декоративно-ужиткового 

мистецтва області з одночасним 

проведенням майстер-класів 
 

м. Харків,  

міський Сад 

Т.Г. Шевченка, 

центральна алея  

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

24 серпня  

 

Покладання квітів до пам’ятника 

Т.Г. Шевченку 

м. Харків, 

пам’ятник 

Т.Г. Шевченку 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

24 серпня  

 

Проведення молебнів за 

процвітання незалежної України  

храми та молитовні 

будинки області 
Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  
 

24 серпня  

 

Виїзд групи у складі 180 дітей на 

оздоровлення до Дитячого закладу 

санаторного типу «Таврія» в  

м. Скадовськ Херсонської області 

м. Харків,  

Південний вокзал 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

25 серпня  Засідання атестаційної комісії з 

визначення кваліфікаційного рівня 

тренерів (тренерів-викладачів) для 

присвоєння кваліфікаційних 

категорій  

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

7 під’їзд, 9 поверх 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

25 серпня Нарада директорів позашкільних 

навчальних закладів 

м. Харків,  

вул. Сумська, 37, 

Харківський обласний 

палац дитячої та 

юнацької творчості 
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

25 серпня  Серпневий педагогічний тиждень 

для педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів 

та психологічної служби 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти» 
 
 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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25 - 28  

серпня  

Педагогічний тиждень у системі 

професійно-технічної освіти  

професійно-технічні 

навчальні заклади 

(за окремим графіком) 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

26 серпня 

09.00 

Засідання експертно-перевірної 

комісії Державного архіву 

Харківської області 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
 

26 серпня  

14.00 

Секційне засідання вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації з питання: «Про 

підсумки роботи у 2014/2015 

навчальному році та основні 

завдання на 2015/2016 навчальний 

рік» 
 

м. Харків, 

майдан Конституції, 28, 

Харківський 

автотранспортний 

технікум імені Серго 

Орджонікідзе 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

26 серпня  Серпневий педагогічний тиждень 

за темою для керівників 

навчальних закладів інтернатного 

типу обласного підпорядкування 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

КЗ «Харківський центр 

дослідницько-

експериментальної 

діяльності «Будинок 

учителя» Харківської 

обласної ради» 
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

26 серпня  Нарада з директорами 

професійно-технічних навчальних 

закладів; 

Нарада начальників місцевих 

органів управління освітою; 

Нарада директорів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з вечірньою (заочною) 

формами навчання 
 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

КЗ «Харківський центр 

дослідницько-

експериментальної 

діяльності «Будинок 

учителя» Харківської 

обласної ради»  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

26 серпня  

 

Обласна конференція за темою: 

«Про підсумки розвитку освіти та 

науки Харківської області в 

2014/2015 навчальному році та 

завдання на 2015/2016 навчальний 

рік» 

м. Харків,  

майдан Свободи, 4, 

Харківський 

національний 

університет  

імені В.Н. Каразіна 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

26 серпня Виїзні засідання з метою 

дослідження об’єктів та надання 

методичної допомоги щодо 

облаштування садиб сільського 

зеленого туризму 
 

Валківський район Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

27 серпня Вивчення стилю та методів роботи 

діяльності Краснокутського 

районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

Краснокутський район, 

м. Краснокутськ, 

вул. Карла Маркса, 1 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
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27 серпня Засідання колегії обласної 

державної адміністрації  

з порядком денним: 

1. Про підсумки соціально-

економічного розвитку 

Харківської області за І півріччя 

2015 року. 

2. Про підсумки збирання ранніх 

зернових і зернобобових культур у 

сільськогосподарських 

підприємствах області. 

3. Про результати організації та 

проведення поглиблених 

медичних оглядів школярів. 

4. Шляхи підвищення 

ефективності роботи 

промислового комплексу 

Харківської області. 

5. Про стан роботи із зверненнями 

громадян за підсумками роботи за 

І півріччя 2015 року. 

6. Про порушення клопотання 

перед Кабінетом Міністрів 

України щодо нагородження 

Почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України 
 

м. Харків, 

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад, 

Мала зала 

Коваленко В.М. –  

директор Департаменту 

економіки і 

міжнародних відносин 

облдержадміністрації, 

Грицаєнко В.В –  

заступник директора 

Департаменту 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації, 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

Вусенко І.І. –  

директор Департаменту 

інноваційного розвитку 

промисловості 

облдержадміністрації, 

Волік В.О. –  
заступник керівника 

апарату обласної 

державної адміністрації 

 

27 серпня  Зустріч з представниками 

санаторно-курортних закладів з 

метою популяризації оздоровчого 

туризму на Харківщині 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

7 під’їзд, 5 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

27 - 28 

серпня 

Здійснення контролю за умовами 

утримання та виховання дітей, 

дотримання термінів перебування 

дітей у закладах соціального 

захисту дітей  

 

 

м. Харків: 

вул. Краснодарська, 102-А, 

КЗ «Харківський 

обласний центр 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей»; 

вул. Фісановича, 4, 

КЗ Харківський 

обласний центр 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей 

«Гармонія» 
 

Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 

 

27 - 30 

серпня  

Заходи з нагоди початку нового 

2015/2016 навчального року 

(збори трудових колективів, 

засідання Вчених рад, посвята у 

студенти) 
 

вищі навчальні заклади 

області 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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28 серпня Семінар для екскурсоводів з 

метою підвищення якості 

екскурсійної діяльності 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

7 під’їзд, 5 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

28 серпня 

 

Нарада керівників початкових 

спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів (шкіл 

естетичного виховання) області 
 

місце проведення 

уточнюється 
Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

28 серпня Поздоровлення духовенства та 

віруючих християнських 

релігійних громад зі святом зі 

святом Успіння Пресвятої 

Богородиці  
 

православні храми  

м. Харкова та області 

 

Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  

 

28 серпня Нарада з питання звірки обліку 

нещасних випадків з людьми на 

водних об’єктах області у серпні 

2015 року 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
 

29 серпня Відкриття нового театрального 

сезону виставою «Клинический 

случай» Р. Куні 

м. Харків,  

вул. Чернишевського, 11,  

Харківський 

академічний російський 

драматичний театр  

ім. О.С. Пушкіна 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

31 серпня Нарада з питання звірки обліку 

надзвичайних ситуацій, які 

виникли на території області у 

серпні 2015 року 
 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  

ІІІ декада 

серпня 

Участь керівництва обласної 

державної адміністрації у 

пленарному засіданні чергової 

XXXVIІ сесії Харківської обласної 

ради VI скликання 
 

м. Харків, 

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад, 

Велика зала 

Волік В.О. –  
заступник керівника 

апарату обласної 

державної адміністрації 

ІІІ декада 

серпня 

Проведення Всеукраїнського 

профілактичного заходу «Урок». 

Здійснення контролю за 

своєчасним обстеженням 

управліннями, відділами районних 

державних адміністрацій та 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення умов 

проживання та виховання дітей, 

які проживають у складних 

життєвих обставинах 

 
 

райони та міста області Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 
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ІІІ декада 

серпня 

Семінар за участю працівників 

центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей, служб у справах 

дітей  на тему: «Залучення дітей, 

які виховуються в сім'ях, що 

перебувають у складних життєвих 

обставинах, до навчання, в межах 

проведення Всеукраїнського 

профілактичного заходу «Урок» 
 

місце проведення 

уточнюються 
Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 

 

ІІІ декада 

серпня 

Нарада з начальниками служб у 

справах дітей районних державних 

адміністрацій та виконавчих 

комітетів міських рад міст 

обласного значення 

 

м. Харків, 

вул. Краснодарська, 102-А, 

КЗ «Харківський 

обласний центр 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей» 
 

Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 

 

ІІІ декада 

серпня 

Засідання регіональної комісії з 

визначення даних про заробітну 

плату працівників за роботу в зоні 

відчуження в 1986-1990 роках  

м. Харків 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

1 під'їзд, 7 поверх,  

кім. 1 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 

серпня 

Засідання Робочої групи з питань 

визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

м. Харків 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

1 під'їзд, 7 поверх,  

кім. 1 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 

серпня 

Моніторинговий візит до 

Комунальної установи Зміївський 

геріатричний пансіонат 

Зміївський район, 

м. Зміїв,  

Пролетарське шосе, 27 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 

серпня 

Нарада щодо освоєння коштів, що 

спрямовуються на будівництво 

газопроводів в населених пунктах 

області  

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

щоденно Інформування Адміністрації 

Президента України та Секретаріату 

Кабінету Міністрів України про 

місце перебування голови обласної 

державної адміністрації, голів 

районних державних адміністрацій 

та про основні події в області на 

наступну добу 
 

м. Харків, 

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад 

 

Коваленко С.М. –  

заступник начальника 

організаційного відділу 

апарату 

облдержадміністрації  

 

щоденно Інформування Адміністрації 

Президента України стосовно 

суспільно-політичної ситуації в 

області 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

4 під’їзд, 5 поверх 

Черняк М.Є. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  
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щопонеділка 
09.30 

Апаратна нарада з керівниками 
силових структур  
 

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
кабінет голови 
облдержадміністрації 
 

Проводить 
Райнін І.Л. – 
голова 
облдержадміністрації  
 

щопонеділка 
10.30 

Апаратна нарада з першим 
заступником голови, заступником 
голови – керівником апарату, 
заступниками голови обласної 
державної адміністрації 

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
кабінет голови 
облдержадміністрації 
 

Проводить 
Райнін І.Л.  – 
голова 
облдержадміністрації   

щопонеділка 
14.00 

Проведення особистого прийому 
осіб, які потребують безоплатної 
первинної правової допомоги, з 
питань, що належать до 
компетенції обласної державної 
адміністрації 
 

м. Харків, 
вул. Мироносицька, 33, 
Приймальня громадян 
облдержадміністрації  

Дудник Д.В. –  
директор Юридичного 
департаменту 
облдержадміністрації  

щопонеділка Ефір програми «Від влади до 
громади» на обласному 
державному радіо за участю 
керівництва обласної державної 
адміністрації 
 

м. Харків,  
вул. Чернишевська, 22, 
Обласне державне 
радіо 

Черняк М.Є. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

щосереди Програма «Ранковий ексклюзив» 
на обласному державному радіо за 
участю керівництва обласної 
державної адміністрації  

м. Харків,  
вул. Чернишевська, 22, 
Обласне державне 
радіо 

Черняк М.Є. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

щосереди 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  
 

щосереди Засідання обласної комісії по 
доцільності призначення 
лікарських засобів (інсулінів) 

м. Харків, 
просп. Правди, 13, 
КЗ «Обласна клінічна 
лікарня  – Центр 
екстреної медичної 
допомоги та медицини 
катастроф» 
 

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

щочетверга Експертні зустрічі для роз’яснення 
та обговорення пріоритетів 
урядової політики, цілей і змісту 
соціально-економічних реформ 

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

Черняк М.Є. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 
 

щоп’ятниці  
12.00 

Селекторна нарада обласної 
державної адміністрації  
(порядок денний за окремим 
планом) 
 

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

заступник голови – 
керівник апарату, 
заступники голови 
облдержадміністрації 
(згідно з розподілом 
обов'язків); 
керівники структурних 
підрозділів 
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 
щоп’ятниці Запис програми «Суспільний 

інтерес» на телеканалі «Симон» за 
участю керівництва обласної 
державної адміністрації  
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 7,  
3 поверх 

Черняк М.Є. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  

щотижня 
 

Прес-конференції за участю 
керівництва обласної державної 
адміністрації щодо реалізації 
соціально-економічних реформ на 
Харківщині та на інші актуальні 
теми у прямому ефірі каналу 
ХОДТРК 
 

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

Черняк М.Є. –  
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 
 

Дата та час 
проведення 
уточнюються 

Засідання Комісії з питань надання 
одноразової адресної грошової 
допомоги мешканцям Харківської 
області, які опинилися в скрутній 
життєвій ситуації 
 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром,  
3 під’їзд, 7 поверх,  
кім. 1 

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

Дата 
проведення 
уточнюється 

Засідання тимчасової комісії з 
питань погашення заборгованості 
із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат 
 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
1 під’їзд, 2 поверх, 
зала селекторних нарад 
облдержадміністрації 
 

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

Дата 
проведення 
уточнюється 

Засідання Харківської Ради 
регіонального розвитку 

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

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

Дата 
проведення 
уточнюється 

Урочиста церемонія нагородження 
фіналістів регіонального етапу 
Всеукраїнського конкурсу якості 
продукції (товарів, послуг) – 
«100 кращих товарів України»  

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

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

Дата 
проведення 
уточнюється 

До Дня незалежності України 
захід за темою: «Слався Україна  
єдина!»; 
До Дня Державного Прапора 
України захід за темою: 
«Українські державні символи: 
історія Державного Прапору» 
 

м. Харків, 
вул. Університетська, 5, 
Обласний 
комунальний заклад 
«Харківський 
історичний музей імені 
М.Ф. Сумцова» 
Харківської обласної 
ради 
 

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

Дата 
проведення 
уточнюється 

Чемпіонат Харківської області з 
тенісу 

м. Харків,  
вул. Курчатова, 1-А, 
Superior Golf Club 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 

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) 

 

Перевірка організації роботи 

управлінь соціального захисту 

населення області з питань 

призначення та виплати державних 

соціальних допомог та житлових 

субсидій з урахуванням змін 

чинного законодавства та надання 

адресної допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та 

районів проведення 

антитерористичної операції, для 

покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг 
 

райони та міста області Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

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 територіальної 

комісії з погашення заборгованості 

підприємств паливно-

енергетичного комплексу 
 

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) 

Комплексні перевірки технічного 

стану та юридичного статусу 

захисних споруд цивільного 

захисту в області  

підприємства 

утримувачі захисних 

споруд цивільної 

оборони (цивільного 

захисту) 
 

 
 

Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
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1 2 3 4 

протягом 
місяця  
(за окремим 
планом) 

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

м. Харків,  
Південний вокзал 

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

протягом 
місяця  
(за окремим 
планом) 

Проведення форуму молоді 
«Молодь ХХІ століття» 

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

протягом 
місяця 

Підготовка візиту офіційної 
делегації Харківської області до 
Азербайджанської Республіки 

Азербайджанська 
Республіка 

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

протягом 
місяця 

Забезпечення зустрічей 
керівництва обласної державної 
адміністрації з представниками 
дипломатичних установ, 
акредитованих в Україні, 
міжнародних організацій, а також з 
іноземними делегаціями 
 

м. Харків, 
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
Зала прийому 
офіційних делегацій 

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

протягом 
місяця 

Робота зі спостерігачами 
Спеціальної Моніторингової Місії 
ОБСЄ в Україні, а також з 
представниками Моніторингової 
місії ООН 

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

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

протягом 
місяця 

Організаційна робота з 
райдержадміністраціями, 
виконавчими органами міських 
рад міст обласного значення з 
питань підготовки Великого 
Слобожанського ярмарку 

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

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

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Проведення «дня лікаря» за 
участю профільних фахівців 
закладів охорони здоров’я 

заклади охорони 
здоров'я області 

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

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Консультації щодо підготовки до 
акредитації лікувально-
профілактичних закладів 

м. Харків, 
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
6 під'їзд, 5 поверх, 
Харківський обласний 
інформаційно-
аналітичний центр 
медичної статистики  
 

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

протягом 
місяця 

Участь спортсменів Харківської 
області у міжнародних та 
всеукраїнських змаганнях з різних 
видів спорту 
 

за окремим планом Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 
протягом 
місяця 

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

Наради з представниками 
підрядних організацій щодо 
підведення підсумків проведення 
робіт з будівництва інженерних 
споруд з метою зміцнення 
обороноздатності держави 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
4 під'їзд, 3 поверх 

Ткачук С.М.  
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Проведення штабів з 
представниками підрядної та 
проектної організацій щодо 
будівництва Комплексу по 
управлінню комунальними 
відходами в м. Богодухові під 
головуванням заступника голови 
обласної державної адміністрації 
Шахненка Є.Д. 
 

Богодухівський район, 
м. Богодухів, 
вул. Космічна 

Ткачук С.М.  
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Проведення штабів з 
представниками підрядної та 
проектної організацій щодо 
реконструкції очисних споруд 
каналізації Малоданилівської 
селищної ради під головуванням 
заступника голови обласної 
державної адміністрації 
Шахненка Є.Д. 
 

Дергачівський район,   
смт Мала Данилівка,  
вул. Ювілейна, 5  
 

Ткачук С.М.  
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Проведення штабів з 
представниками підрядних 
організацій щодо: 
- капітального ремонту об’єктів по 
галузях «Охорона здоров’я» та 
«Освіта», фінансування яких 
передбачено у 2015 році за рахунок 
коштів обласного бюджету; 
- ремонту об’єктів по галузі 
«Житлово-комунальне 
господарство», фінансування яких 
передбачено у 2015 році за рахунок 
коштів обласного бюджету; 
- проведення робіт, пов’язаних з 
будівництвом, реконструкцією, 
ремонтом та утриманням 
автомобільних доріг 
 

за місцем 
розташування об’єктів   

Ткачук С.М.  
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Надання практичної допомоги 
районним державним 
адміністраціям та виконавчим 
комітетам міських рад міст 
обласного значення щодо отримання 
суб`єктами господарювання 
дозвільно-погоджувальної 
документації у сфері екології та 
природних ресурсів 
 

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

Тимчук А.О. –  
директор Департаменту 
екології та природних 
ресурсів 
облдержадміністрації  
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1 2 3 4 

протягом 
місяця 

Виставки:  
«Господарі та гості Шляхового 
палацу»; 
«Лауреати оновленої  премії 
ім. І.Ю. Рєпіна»  

м. Чугуїв, 
вул. Рози Люксембург, 8, 
КЗ «Художньо-
меморіальний музей 
І.Ю. Рєпіна» 
 

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

протягом 
місяця 

Пересувна виставка та виїзні 
музейні заняття в таборі 
відпочинку «Орлятко»» 

Чугуївський район, 
смт Кочеток, 
оздоровчий табір 
«Орлятко» 
 

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

протягом 
місяця 

Проведення тренінгів для 
користувачів Харківської обласної 
універсальної наукової бібліотеки  

м. Харків,  
вул. Кооперативна, 13/2, 
Харківська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека 
(Регіональний 
тренінговий центр) 
 

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

протягом 
місяця 

Зустрічі з інвесторами щодо 
розгляду та реалізації 
енергоефективних проектів, у тому 
числі спрямованих на заміщення 
використання природного газу  

 

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

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

протягом 
місяця 

Планові перевірки місцевих 
органів містобудування та 
архітектури стосовно виконання їх 
функціональних обов’язків, з 
виїздом на місце 

райони та міста області Рабінович М.С. –  
директор Департаменту 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Введення в експлуатацію 
житлових будинків; 
Інвентаризація об’єктів 
незавершеного будівництва; 
Здійснення заходів щодо 
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 

Відеоконференції з 
представниками районних 
державних адміністрацій та 
виконавчих органів міських рад 
міст обласного значення щодо 
залучення міжнародної технічної 
допомоги до регіону 
 

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

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

протягом 
місяця 

Реалізація проекту 
«Kharkiv StartUp Factory» 

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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протягом 
місяця 

Проведення навчальних заходів 
для керівників та адміністраторів 
центрів надання адміністративних 
послуг; 
 

Підготовка до проведення 
Міжнародного форуму  
«IT-Kharkiv» у 2015 році; 
 

Заходи щодо забезпечення 
реалізації проекту Програми 
Розвитку ООН та Європейського 
Союзу «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду – ІІІ»; 
 

Проведення презентаційних та 
представницьких заходів, 
формування та підтримка 
позитивного іміджу Харківської 
області 
 

місце проведення 
уточнюється 

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

протягом 
місяця 

Робота регіонального штабу 
«Вступна кампанія – 2015». 
Організація роботи телефону 
«гарячої лінії» в Департаменті 
науки і освіти обласної державної 
адміністрації (705-03-04) під час 
вступної кампанії  

 

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

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

протягом 
місяця 

Висвітлення робочих поїздок до 
районів області голови та 
заступників голови обласної 
державної адміністрації; 
Організація прес-турів для ЗМІ 
щодо висвітлення реалізації 
соціально-економічних реформ на 
Харківщині 
 

райони та міста області Черняк М.Є. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Засідання атестаційної комісії 
щодо формування Державного 
реєстру виробників насіння і 
садівного матеріалу 

м. Харків,  
просп. Московський, 142, 
Інститут рослинництва  
ім. В.Я. Юр’єва НААН 
України 
 

Грицаєнко В.В. – 
заступник директора 
Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Залучення виробників 
сільськогосподарської продукції, 
наукових установ та навчальних 
закладів аграрного профілю до 
участі у Міжнародному форумі 
«Agroport-2015» 

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

Грицаєнко В.В. – 
заступник директора 
Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Залучення підприємств 
агропромислового комплексу 
області до участі у 
XIV Національній виставці 
агротехнологій «АГРОПРОМ ‒ 
2015» 

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

Грицаєнко В.В. – 
заступник директора 
Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації 
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протягом 
місяця  
 

Здійснення заходів щодо 
оздоровлення дітей соціально-
уразливих категорій   

райони та міста області Печерських Т.П. – 
начальник служби у 
справах дітей 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Відпрацювання спільно з 
обласним військовим 
комісаріатом, районними 
державними адміністраціями та 
виконавчими органами міських 
рад міст обласного значення 
заходів з проведення часткової 
мобілізації та призову на строкову 
військову службу 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
6 під'їзд, 8 поверх 

Кутєпов Ю.В. –  
заступник директора 
Департаменту оборонної, 
мобілізаційної роботи та 
взаємодії з 
правоохоронними 
органами 
облдержадміністрації  

протягом 
місяця 

Здійснення заходів щодо шефства 
над військовою частиною А 1451 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
6 під'їзд, 8 поверх 

Кутєпов Ю.В. –  
заступник директора 
Департаменту оборонної, 
мобілізаційної роботи та 
взаємодії з 
правоохоронними 
органами 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Здійснення заходів щодо створення 
належних умов для функціонування 
пунктів пропуску через державний 
кордон України 

пункти пропуску через 
державний кордон 
України 

Кутєпов Ю.В. –  
заступник директора 
Департаменту оборонної, 
мобілізаційної роботи та 
взаємодії з 
правоохоронними 
органами 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Відвідування промислових 
підприємств та установ галузевої 
науки, які знаходяться в сфері 
впливу Департаменту 
інноваційного розвитку 
промисловості обласної державної 
адміністрації, з метою вивчення 
стану справ та визначення 
оптимальних шляхів вирішення 
проблемних питань їх роботи 
 

райони та міста області Вусенко І.І. –  
директор Департаменту 
інноваційного розвитку 
промисловості 
облдержадміністрації 
 
 

протягом 
місяця 

Засідання комісії з питань 
подальшого використання 
захисних споруд цивільного 
захисту (цивільної оборони) для 
господарських, культурних та 
побутових потреб 
 

м. Харків, 
Салтівське шосе, 73 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  

протягом 
місяця 

Зустрічі з керівниками релігійних 
управлінь, об’єднань, організацій, 
парафій національних меншин 
щодо розбудови церковної 
інфраструктури, міжконфесійних 
відносин, розвитку релігійного 
середовища 
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 5, 
Держпром, 
1 під'їзд, 6 поверх 

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

місяця 

(у разі 

надходження 

заяв) 

Засідання експертних комісій з 

розгляду документів суб’єктів 

господарювання щодо видачі 

ліцензій на централізоване 

водопостачання та водовідведення, 

на виробництво теплової енергії, 

транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими 

мережами та постачання теплової 

енергії 

 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 5 поверх 

Магдисюк С.В. –  

директор Департаменту 

житлово-комунального 

господарства та 

розвитку 

інфраструктури 

облдержадміністрації, 

 

 

 

 

Заступник голови – керівник апарату 

обласної державної адміністрації         В.Ю. Аббакумов 
 

 

Удодова 
 

Юношева 715 72 55 
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