
ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 
Харківської обласної державної адміністрації  

у листопаді 2015 року 
 

Дата 
проведення Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

 

1 2 3 4 
01 листопада Музично-поетичний салон  

ім. поета В. Гончарова. Концерт 
вокальної музики студентів 
Харківського національного 
університету мистецтв  
ім. І.П. Котляревського 
 

м. Харків,  
вул. Раднаркомівська, 11, 
ОКЗ «Харківський 
художній музей» 
 

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

01 листопада Привітання духовенства та 
віруючих релігійних громад 
Римсько-Католицької Церкви зі 
святом Дня усіх святих 

м. Харків, 
релігійні громади 
Римсько-Католицької 
Церкви 

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

02 листопада Обласний семінар-практикум для 
керівників театральних колективів 
на тему: «Театральний навігатор: 
огляд фестивального руху України 
та країн зарубіжжя» 

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

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

02 листопада Привітання духовенства та 
віруючих релігійних громад 
Римсько-Католицької Церкви зі 
святом Дня спомину усіх вірних 
померлих 
 
 

м. Харків, 
релігійні громади 
Римсько-Католицької 
Церкви 

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

02 - 07 
листопада 

Книжково-ілюстративна виставка 
«Останній Запорожець»  
до 160-річчя від дня народження 
українського історика, археолога, 
етнографа, фольклориста, 
письменника Д.І. Яворницького 
(1855-1940) 
 
 

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

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

04 листопада 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  
 

04 листопада Проведення Харківською 
обласною бібліотекою для 
юнацтва літературної композиції 
«Поклонись своєму роду – мові, 
яку для нас створили прабатьки» 
до Дня української писемності та 
мови 

м. Харків,  
просп. 50-річчя 
ВЛКСМ, 52-А, 
Інститут охорони 
здоров’я дітей та 
підлітків НАМН 
України 
 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
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04 - 06 
листопада 
 

Тематичний семінар для 
керівників та адміністраторів 
Центрів надання адміністративних 
послуг районних державних 
адміністрацій та міських рад міст 
обласного значення на тему: 
«Адміністративні процедури та 
надання адміністративних послуг» 
 

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

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

05 листопада Церемонія запуску комплексу 
постановочного та 
освітлювального обладнання 
сцени великої зали театру за 
участю Надзвичайного та 
Повноважного Посла Японії в 
Україні пана Сумі Шігекі та Віце-
прем’єр-міністра – Міністра 
культури України Кириленка В.А. 
В рамках події – публічне 
виконання балету на музику 
К. Орфа «Карміна Бурана» 
 

м. Харків,  
вул. Сумська, 25,  
Харківський 
національний 
академічний театр 
опери та балету імені 
М.В. Лисенка 

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

05 листопада Обласний семінар для працівників 
районних будинків культури на 
тему: «Діалоги про історію та 
культуру «Зоряний вінок Лесі 
Українки»  

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

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

05 листопада Презентація літератури «Видатний 
історик Дмитро Яворницький» до 
160-річчя від дня народження 
українського історика, археолога, 
фольклориста, етнографа, 
письменника, поета 
Д.І. Яворницького 
 

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

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

05 листопада  Інспектування загальноосвітніх 
навчальних закладів. Вивчення 
стану діяльності Бердянського 
навчально-виховного комплексу 
Зачепилівської районної ради 
 

Зачепилівський район, 
с. Бердянка 

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

05 листопада Науково-практична конференція 
на тему: «Хронічні неінфекційні 
захворювання: заходи 
профілактики і боротьби з 
ускладненнями» 

м. Харків, 
просп. Постишева, 2-А, 
ДУ «Національний 
інститут терапії 
ім. Л.Т. Малої 
НАМН України» 
 

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

05 листопада Семінар-навчання профспілкового 
активу Харківської обласної 
організації профспілки 
працівників охорони здоров’я 
України на тему: «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  
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06 листопада  X студентські читання «Друг твой 
Варсава»: актуальність ідей 
Григорія 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 

06 листопада Навчально-методичний семінар 
щодо розвитку сільського зеленого 
туризму на базі Валківського 
краєзнавчого музею, спільно з  
Регіональним центром 
міжнародних проектів і програм  
 

Валківський район, 
м. Валки 

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

06 - 08 
листопада 

Відкриті обласні змагання м. Харків,  
вул. Динамівська, 5-А, 
басейн КДЮСШ  
ім. Яни Клочкової 

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

06 - 08 
листопада  

Обласні змагання з баскетболу 
(чоловіки) за програмою 
Спартакіади серед районів області 
та міст обласного значення 

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

07 - 08 
листопада 
 

Кубок області з тхеквондо ВТФ м. Харків,  
вул. Динамівська, 5-А, 
КЗ ШВСМ 

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

09 листопада Церемонія покладання квітів до 
пам’ятника Г.С. Сковороди  
 

м. Харків, 
Терасний сквер 

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

09 листопада  

 

Літературна година «Бережімо 
мову! Бережімо Україну!» до Дня 
української писемності та мови 

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

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

09 листопада Літературне свято «Наша мова 
калинова і красива, і жива» до Дня 
української писемності та мови 

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

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

09 листопада Культурно-розважальна програма 
«Зі святом вас, культпрацівники!» 
до Всеукраїнського Дня 
працівників культури та майстрів 
народного мистецтва 

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

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
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09 листопада Читацька конференція на тему: 
«Інформаційна культура – 
інструмент розвитку особистості 
студента» 

м. Харків,  
Ніжинський провулок, 1, 
ОКЗ «Харківське 
художнє училище» 
 

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

09 листопада  Відзначення Дня української 
писемності та мови.  
Старт XVI Міжнародного 
конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика 
 

вищі навчальні заклади Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
 

09 листопада Проведення заходів у закладах 
соціального захисту дітей до Дня 
української писемності та мови 
 

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 
 

09 листопада Підведення підсумків Обласного 
туру «Всеукраїнського конкурсу 
бізнес-планів підприємницької 
діяльності серед молоді» 

м. Харків, 
вул. Фрунзе, 21, 
НТУ «ХПІ»  
 

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

09 - 13 
листопада 

Заходи із пропаганди та 
формування здорового способу 
життя 

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

10 листопада  Науково-практична конференція 
на тему: «Новітні технології в 
хірургії» 

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  
 

10 листопада Нарада з питань визначення місць 
аматорського та спортивного 
рибальства у зимовому періоді та 
забезпеченні безпеки людей на 
льоду  
 

м. Харків, 
Салтівське шосе, 73 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  
 

10 листопада  Обласний семінар-практикум із 
заступниками директорів з  
навчальної роботи професійно-
технічних навчальних закладів  

м. Харків,  
просп. Гагаріна, 11, 
Харківський 
професійний 
електротехнічний 
ліцей  
 

Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
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10 листопада  Інспектування дошкільних  
навчальних закладів 
(ведення ділової документації) 

Зачепилівський район 
 

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

10 листопада Зустріч з майстрами народної 
творчості в межах реалізації 
проекту «Слобожанський сувенір» 

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 
 

10 листопада Засідання «круглого столу» на 
тему: «Актуальні правові питання 
сучасної молоді» в межах циклу 
заходів з правового виховання 
молоді 

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

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

І декада 
листопада  

Засідання «круглого столу» на 
тему: «Людина – не товар. Не 
продавайся!» в рамках 
інформаційно-просвітницької 
кампанії 

місце проведення 
уточнюється  

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

І декада 
листопада 

Інформаційна пропагандистська 
кампанія «Відповідальність 
починається з мене» 

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

11 - 12 
листопада 
 

Чемпіонат України з хокею з 
шайбою 

м. Харків, 
просп. Маршала 
Жукова, 2-А, 
Харківський палац 
спорту 

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

12 листопада 
10.00 

Виїзний семінар з питання надання 
першої психологічної допомоги 
внутрішньо переміщеним 
особам/сім’ям, учасникам АТО та 
членам їх сімей для спеціалістів 
місцевих центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді  
 

м. Харків, 
вул. Артема, 5, 
центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей 
та молоді Київського 
району м. Харкова 

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

12 листопада Семінар-презентація проекту 
«Перелік елементів нематеріальної 
культурної спадщини Харківської 
області» 

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

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

12 листопада Засідання «круглого столу» щодо 
організації співпраці з 
представниками управління 
туризму Херсонської обласної 
державної адміністрації та 
туристсько-інформаційних центрів 

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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12 листопада Тренінгові заняття для молоді у 
рамках програми «Молодий 
професіонал» 

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

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

12 листопада Відправка дітей на оздоровлення із 
соціально-незахищених верств 
населення до «УДЦ «Молода 
Гвардія» в м. Одеса 

м. Харків, 
Південний вокзал 

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

12 - 17 
листопада 
 

Чемпіонат України з водного поло 
серед юнаків 1997 р.н. 

м. Харків,  
вул. Артема, 50-А, 
басейн НТУ «ХПІ» 

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

12 - 19 
листопада 

Книжкова виставка «Эпоха 
Людмилы Гурченко» до 80-річчя  
з дня народження Л. Гурченко 
(1935-2011)  

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

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

13 листопада Семінар на тему: «Відпрацювання 
механізмів взаємодії суб’єктів 
соціальної роботи при наданні 
соціальних послуг дітям та сім’ям, 
які постраждали від насильства», 
для спеціалістів місцевих центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді  
 

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

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

13 листопада  Інспектування загальноосвітніх 
навчальних закладів. Вивчення 
стану діяльності в КЗ «Кочетоцька 
загальноосвітня санаторна школа-
інтернат І-ІІІ ступенів» 
Харківської обласної 
 

Чугуївський район,  
смт Кочеток,  
вул. Леніна, 41 

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

13 - 23 
листопада 

Книжкова виставка «Цветущий 
сад» творчества Моне» до  
175-річчя від дня народження 
французького живописця Клода 
Моне (1840-1926) 

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

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

13 листопада - 
15 січня 

Соціокультурний проект «Солодке 
життя: харківські історії» (історія, 
розвиток, традиції харківського 
кондитерства «Жорж Борман») 

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

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

14 листопада Інформаційно-просвітницькі 
заходи, присвячені Всесвітньому 
дню боротьби з діабетом (ВООЗ) 
(лекції, бесіди, розповсюдження 
інформаційних матеріалів) 
 
 

заклади охорони 
здоров’я  

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
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14 листопада  Чемпіонат України з футболу 
«Геліос» (Харків) – ПФК «Суми» 
(Суми), І ліга 

м. Харків, 
Бєлгородське шосе, 
стадіон «Сонячний» 

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

14 - 15 
листопада 
 

Чемпіонат області з легкої 
атлетики серед юнаків 1998 р.н. і 
молодше 

м. Харків,  
просп. Московський, 
247/1, КЗ «КДЮСШ 
«ХТЗ» ХОР 

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

друга 
половина 
листопада 

Нарада з керівниками вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації; 
 
Нарада з проректорами з питань 
гуманітарної освіти та виховання; 
 
Засідання обласної конкурсної 
комісії «Вища школа  
Харківщини – кращі імена» 
 

м. Харків,  
вул. Скрипника, 14, 
ХЦДЕД «Будинок 
учителя» 
 

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

17 листопада День інформації «Проза сучасної 
України» до Дня української 
писемності та мови 

м. Харків,  
просп. Московський, 24, 
Харківський 
індустріально-
педагогічний технікум  
 

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

17 листопада Культурно-просвітницька акція 
«Ми - разом!» з нагоди 
Міжнародного дня студентів 

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

17 листопада  Інспектування дошкільних  
навчальних закладів.  
(ведення ділової документації) 
 

м. Харків 
(за окремим планом) 

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

17 листопада  Відзначення Міжнародного дня 
студентів 

вищі навчальні заклади Бабічев А.В. – 
директор Департаменту 
науки і освіти 
облдержадміністрації  
 

17 листопада  Обласний семінар-практикум із 
заступниками директорів з  
навчально-виробничої роботи 
професійно-технічних навчальних 
закладів 

м. Харків,  
бульвар Богдана 
Хмельницького, 30, 
ДНЗ «Харківський 
професійний ліцей 
будівельних 
технологій» 
 

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

17 листопада - 
01 грудня 

Комплексне вивчення стану 
роботи відділу освіти 
Первомайської районної 
державної адміністрації з питань 
реалізації державної політики у 
сфері дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти  

Первомайський район  
 

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



 
 

8  
1 2 3 4 

18 листопада 
10.00 

Семінар з директорами центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді щодо здійснення 
соціальної роботи із особами, які 
постраждали від насильства 
 

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

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

18 листопада ½ фіналу ігор в рамках заходів 
Клубу веселих та кмітливих 

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

18 листопада Проведення технічної перевірки 
автоматизованої системи 
оповіщення «Сигнал-ВО»  
(з виключеними електросиренами) 

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

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  
 

18 листопада  Нарада керівників місцевих 
органів управління освітою; 
 
Нарада керівників навчальних 
закладів інтернатного типу 
обласного підпорядкування 
 

м. Харків,  
вул. Скрипника, 14, 
ХЦДЕД «Будинок 
учителя» 
 

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

18 листопада  

 

Інформаційна година «Я, Майя 
Плисецкая» до 90-річчя від дня 
народження балерини 
М.М. Плисецької (1925) 

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

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

18 - 20 
листопада  

Вивчення результатів навчально-
виробничої, начально-виховної, 
навчально-методичної діяльності у 
Чугуївському професійному 
аграрному ліцеї 
 

м. Чугуїв,  
пл. Жовтня, 10-А 

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

18 - 20 
листопада 

Візит делегації Харківської області 
до Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної 
Ірландії 

Сполучене Королівство 
Великої Британії  

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

19 листопада Засідання «круглого столу» 
на тему: «Партнерство в туризмі»,  
спільно з вищими навчальними 
закладами з метою запровадження 
в туристичну сферу новітніх 
технологій 
 

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 

19 листопада  Інформаційно-просвітницькі 
заходи, присвячені Міжнародному 
дню відмови від паління (лекції, 
бесіди, розповсюдження 
інформаційних матеріалів) 

заклади охорони 
здоров’я  

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  
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19 листопада  Семінар на тему: «Проблемні 
питання при проведенні 
комплексної судової психолого-
психіатричної експертизи» 

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

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

20 листопада 
09.00 

Відкриття оn-lіne виставки 
архівних документів «До Дня 
пам’яті жертв голодоморів» 

м. Харків,  
просп. Московський, 7 

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

20 листопада 
11.00 

Засідання «круглого столу» з 
питань удосконалення взаємодії 
органів і установ, на які 
покладається здійснення заходів з 
попередження насильства в сім'ї 
(із залученням представників 
недержавних організацій) 
 

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

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

20 листопада Проведення заходів у закладах 
соціального захисту дітей в межах 
Всесвітнього дня 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 
 

20 листопада Концерт-реквієм «Запалим пам’яті 
свічу» до Дня пам’яті жертв 
голодоморів 1932-1933 років в 
Україні 

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

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

20 - 21 
листопада 
 

Чемпіонат України з хокею з 
шайбою 

м. Харків,  
просп. Маршала 
Жукова, 2-А, 
Харківський палац 
спорту 

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

20 - 22 
листопада  

Чемпіонат Світу з військово-
спортивного багатоборства 

м. Харків 
просп. Московський, 
244/1, КЗ КДЮСШ 
«ХТЗ» 

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

20 - 22 
листопада 
 

Всеукраїнські змагання  
«Кубок України» з боротьби 
греко-римської серед юніорів 
1996-1998 р.н. 

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

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



 
 

10  
1 2 3 4 

ІІ декада 
листопада 

Нарада з питань готовності 
підприємств паливно-
енергетичного комплексу до 
проходження осінньо-зимового 
періоду 2015/2016 року 

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

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

21 листопада Відзначення Дня Гідності та 
Свободи за участю керівництва 
обласної державної адміністрації 

м. Харків 
(відповідно до плану 
заходів) 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

21 листопада 
 

Українська Прем’єр-ліга з футболу 
«Металіст» (Харків) – «Зоря» 
(Луганськ) 

м. Харків,  
вул. Плеханівська, 65, 
ОСК «Металіст» 

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

21 листопада   Заходи в рамках обласного 
фестивалю «Школа життя» на 
Оперативно-навчальній базі МНС 
України 

Нововодолазький 
район,  
с. Ватутіно 

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

21 - 24 
листопада  

Турнір з фехтування, присвячений 
пам’яті Л.В. Авербаха  

м. Харків,  
пров. Отакара Яроша, 14, 
СК «УНІФЕХТ» 

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

23 листопада Заходи у закладах соціального 
захисту дітей до Дня пам’яті жертв 
голодоморів 
 

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 
 

23 - 28 
листопада 

Книжкова виставка «Берегині 
роду, народу, держави» до 
Міжнародного дня боротьби за 
ліквідацію насилля над жінками 

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

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

23 - 28 
листопада 

Книжкова виставка «Мария 
Башкирцева: портрет без ретуши» 
до 155-річчя від дня народження 
української художниці і 
письменниці М. Башкірцевої 
(1860-1884) 
 
 
 

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

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 
культури і туризму 
облдержадміністрації 
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24 - 27 
листопада 

Обласний конкурс юних 
виконавців на народних 
інструментах 

м. Харків: 
вул. С. Єсеніна, 8, 
Харківська дитяча 
музична школа № 9 
ім. В. Сокальського;  
вул. Маршала Конєва, 17, 
Харківська дитяча 
школа мистецтв № 4 
ім. М. Леонтовича» 
 

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

25 листопада 
09.00 

Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Харківської області 

м. Харків,  
просп. Московський, 7 

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

25 листопада 
 

Старт щорічної Всеукраїнської 
акції: «16 днів проти насильства» 
 

місце проведення 
уточнюється 

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

25 листопада Нарада з питань функціонування 
підрозділів місцевої пожежної 
охорони у листопаді 2015 року 

м. Харків, 
Салтівське шосе, 73 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  
 

25 листопада  Нарада з директорами професійно-
технічних навчальних закладів 

м. Харків,  
вул. Скрипника, 14, 
ХЦДЕД «Будинок 
учителя» 

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

25 листопада Засідання Ради керівників закладів 
культури Харківської області 

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

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

25 листопада Семінар на тему: «Причини 
виникнення і методи лікування 
одонтогенного гаймориту» 

м. Харків,  
вул. Трінклера, 6,  
обласна 
стоматологічна 
поліклініка  
 

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

26 листопада  Семінар на тему: 
«Посттравматичний стресовий 
розлад – актуальна проблема 
сучасності» 

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

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

26 листопада  Чемпіонат України з футболу 
«Геліос» (Харків) – «Десна» 
(Чернігів), І ліга 

м. Харків, 
Бєлгородське шосе, 
стадіон «Сонячний» 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
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26 - 28 
листопада 
 

Чемпіонат області з боксу серед 
молоді 

м. Харків,  
просп. Московський, 
244/1, КЗ «КДЮСШ 
«ХТЗ»  

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

27 листопада 
09.00 

Засідання колегії Державного 
архіву Харківської області 

м. Харків,  
просп. Московський, 7 

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

27 листопада Нарада з питання звірки обліку 
надзвичайних ситуацій, які 
виникли на території області у 
листопаді 2015 року 
 

м. Харків, 
Салтівське шосе, 73 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  

27 листопада  Засідання регіональної експертної 
ради з ліцензування приватних 
навчальних закладів 
 

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

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

27 листопада  Семінар на тему: «Якість та 
практичне спрямування навчання в 
міжшкільних навчально-
виробничих комбінатах» 

м. Харків,  
вул. Скрипника, 14, 
ХЦДЕД «Будинок 
учителя» 

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

27 листопада 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 листопада - 
04 грудня 

Книжкова виставка «Смуток і сміх 
М. Твена» до 180-річчя від дня 
народження письменник Марка 
Твена (1835-1910) 

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

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

28 листопада Вшанування Дня пам’яті жертв 
голодоморів за участю керівництва 
обласної державної адміністрації 

м. Харків 
(відповідно до плану 
заходів) 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

28 листопада   Заходи в рамках обласного 
фестивалю «Школа життя» на 
Оперативно-навчальній базі МНС 
України 

Нововодолазький 
район,  
с. Ватутіно 

Кириленко В.В. –  
директор Департаменту 
у справах молоді та 
спорту 
облдержадміністрації 
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28 листопада - 
01 грудня 
 

Чемпіонат України з плавання 
серед юнаків 

м. Харків,  
вул. Динамівська, 5-А, 
басейн КДЮСШ  
ім. Яни Клочкової 

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

30 листопада Засідання «круглого столу» на 
тему: «Взаємодія державних та 
недержавних організацій при 
здійсненні соціальної роботи з 
вживачами психоактивних 
речовин, у т.ч. з ін’єкційними 
споживачами наркотиків, ВІЛ-
інфікованими дітьми та молоддю» 
 

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

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

ІІІ декада 
листопада 

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 

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

ІІІ декада 
листопада  

Засідання ради керівників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів області; 
 
Засідання Харківської регіональної 
експертної ради з ліцензування та 
атестації (секція з питань 
професійно-технічної освіти); 
 
ІІІ обласний форум педагогічних 
працівників позашкільних 
навчальних закладів 
 

м. Харків,  
вул. Скрипника, 14, 
ХЦДЕД «Будинок 
учителя» 
 

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

ІІІ декада 
листопада 

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  
 

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  
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щопонеділка 
 

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 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  
 

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

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

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

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

м. Харків, 
вул. Римарська, 28, 
консультативна 
поліклініка  
ДУ «Інститут проблем 
ендокринної патології  
ім.В.Я. Данилевського 
НАМН України» 
 

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

щочетверга Експертні зустрічі для роз’яснення 
та обговорення пріоритетів 
урядової політики 

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

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 
 

щочетверга  Засідання спільної робочої групи 
для проведення аналізу ходу 
реалізації проекту, підготовки 
пропозицій щодо усунення 
недоліків, узгодження подальших 
дій з реалізації проекту 
будівництва ядерної установки 
«Джерело нейтронів» 
 

м. Харків,  
вул. Академічна, 1, 
ННЦ «Харківський 
фізико-технічний 
інститут» 

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

щоп’ятниці  
12.00 

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

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

заступник голови – 
керівник апарату, 
заступники голови 
облдержадміністрації 
(згідно з розподілом 
обов'язків); 
керівники структурних 
підрозділів 
облдержадміністрації 
 

щоп’ятниці Запис програми «Суспільний 
інтерес» на ТК «Simon» за участю 
керівництва обласної державної 
адміністрації  
 

м. Харків,  
майдан Свободи, 7,  
3 поверх 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
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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 

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

щотижня 
 

Створення медійного проекту  
«Без коментарів» щодо 
висвітлення діяльності обласної 
державної адміністрації для  
ТК «ОТБ», «7 канал», «АТВК», 
«Simon» 
 

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

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

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 
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,  
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; 
 
Засідання обласного 
координаційного Комітету 
сприяння зайнятості та професійної 
орієнтації населення 
 

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 обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 

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

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації 

дата 
проведення 
уточнюється 

Нарада керівництва та голів 
комітетів громадської ради при 
Харківській обласній державній 
адміністрації з керівниками 
структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації 
 

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

Аннопольська В.В. –  
директор Департаменту 
масових комунікацій 
облдержадміністрації  
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Урочисті заходи до Дня 
працівників сільського 
господарства за участю 
керівництва обласної державної 
адміністрації 

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

Нездюр О.В. –  
директор Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації  
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дата 
проведення 
уточнюється 

Засідання ради керівників 
позашкільних навчальних закладів 
області 

м. Харків,  
вул. Скрипника, 14, 
ХЦДЕД «Будинок 
учителя» 

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Засідання «круглого столу»  
з представниками туристичної 
сфери за темою: «Сучасні вимоги 
рекламування туристичного 
продукту» 
 

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 
 

дата 
проведення 
уточнюється 

Відкритий Кубок області з 
пауерліфтингу (класичний жим 
лежачи) 

м. Харків,  
вул. Чугуївська, 35, 
ДЮСШ № 9 

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Чемпіонат області з шашок-64 
серед юніорів і дівчат 

м. Харків,  
просп. Косіора, 162,  
КЗ «Палац дитячої та 
юнацької творчості 
«ІСТОК» Харківської 
міської ради» 

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Чемпіонат області з шахів серед 
юнаків та дівчат до 10 років 
(фінал)  

м. Харків,  
просп. Гагаріна, 45-А, 
ШШК «Вундеркінд» 

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Командний чемпіонат області з 
гімнастики художньої; 
 
Підведення підсумків XXIV 
обласної Спартакіади з масових 
видів спорту серед районів області 
та міст обласного значення 
 
 

м. Харків 
 

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Науково-практична конференція з 
актуальних питань нефрології 

місце проведення 
уточнюється  

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Інформаційно-просвітницькі 
заходи, присвячені Всесвітньому 
дню боротьби проти хронічного 
обструктивного захворювання 
легенів (ВООЗ і Глобальна 
ініціатива проти ХОБЛ (GOLD) 
(лекції, бесіди, розповсюдження 
інформаційних матеріалів) 
 
 

заклади охорони 
здоров’я  

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

Семінар на тему: «Психічні 
захворювання та метаболічні 
порушення – актуальність 
поєднання знань задля 
ефективного лікування і 
профілактики» 

м. Харків, 
просп. Правди, 13, 
Харківський  
спеціалізований 
медико-генетичний 
центр  
 

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

дата 
проведення 
уточнюється 

Семінар спільно з міжнародним 
фондом «Відродження» для 
представників районних 
державних адміністрацій та 
виконавчих органів міських рад 
міст обласного значення щодо 
залучення міжнародної технічної 
допомоги до регіону; 
 
Відеосемінар щодо написання 
проектних заявок для 
представників вищих навчальних 
закладів спільно з представниками 
Проекту «Національний Еразмус+ 
Офіс в Україні»; 
 
Ярмарок проектів та історії успіху 
для представників вищих 
навчальних закладів та 
представників бізнес-асоціацій в 
рамках проекту Еразмус+  
 

місце проведення 
уточнюється 

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

Участь у роботі штабу 
територіальної оборони в 
Харківській області  

м. Харків,  
вул. Кацарська, 56, 
Харківський обласний 
військовий комісаріат 

Фадєєв В.І. –  
директор Департаменту 
цивільного захисту 
облдержадміністрації  
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протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком 

Обласні семінари-практикуми з 
педагогічними працівниками 
професійно-технічних навчальних 
закладів; 
 
Обласний огляд навчальних 
кабінетів професійно-теоретичної 
підготовки професії «Офісний 
службовець (бухгалтерія)» 
 

професійно-технічні 
навчальні заклади  
(за окремим графіком) 

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

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком 

Засідання обласної територіальної 
комісії з погашення заборгованості 
підприємств паливно-
енергетичного комплексу; 
 
Засідання обласної міжвідомчої 
комісії з питань проведення 
розрахунків за спожиті енергоносії; 
 
Засідання обласного 
антикризового енергетичного 
штабу 
 

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

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

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 

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

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

протягом 
місяця 

Проведення штабів з 
представниками підрядної та 
проектної організацій щодо 
будівництва Комплексу по 
управлінню комунальними 
відходами в м. Богодухові 
 
 
 
 

Богодухівський район, 
м. Богодухів, 
вул. Космічна 

Ткачук С.М. ‒ 
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
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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 
реконструкції очисних споруд 
каналізації Малоданилівської 
селищної ради  
 

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

Ткачук С.М. ‒ 
директор Департаменту  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

протягом 
місяця 

Проведення штабів з 
представниками підрядної та 
проектної організацій щодо 
будівництва свердловини на 
підземному водозаборі в  
м. Люботин по вул. Курортній, 19  
 

м. Люботин,  
вул. Курортна, 19  
 

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», 
«Освіта» та «Житлово-комунальне 
господарство», «Культура», 
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 

Засідання міжвідомчої робочої 
групи з моніторингу довкілля  

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

Тимчук А.О. –  
директор Департаменту 
екології та природних 
ресурсів 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Інформаційні заходи, спрямовані 
на підвищення рівня екологічної 
безпеки життєдіяльності населення 
області, виконання вимог 
природоохоронного законодавства 
підприємствами, організаціями, 
фізичними та юридичними 
особами 
 

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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протягом 
місяця 

Тематичні заходи серед студентів 
вищих мистецьких навчальних 
закладів до Дня пам’яті жертв 
голодоморів 
 

вищі мистецькі 
навчальні заклади 

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 

Засідання архітекторно-
містобудівної ради при 
Департаменті містобудування та 
архітектури обласної державної 
адміністрації 
 

м. Харків, 
вул. Сумська, 76 

Рабінович М.С. –  
директор Департаменту 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  

протягом 
місяця 

Введення в експлуатацію 
житлових будинків; 
Інвентаризація об’єктів 
незавершеного будівництва; 
Розроблення та оновлення 
містобудівної документації; 
Реалізація програм іпотечних 
кредитів та молодіжного 
кредитування; 
Будівництво доступного житла 
 

м. Харків, 
вул. Сумська, 76 

Рабінович М.С. –  
директор Департаменту 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Реалізація проектів: 
«IT-рекрут»; 
«Kharkiv StartUp Factory»; 
«Клуб ресурсоефективного та 
чистого виробництва» у рамках 
програми «EaP GREEN» в Україні 

місце проведення 
уточнюється 

Ткачов Д.С. –  
перший заступник 
директора Департаменту 
з підвищення 
конкурентоспроможності 
регіону 
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, які 
виникають за напрямком 
діяльності ЦНАП 
 

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

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

протягом 
місяця 

Презентаційні та представницькі 
заходи щодо формування та 
підтримки позитивного іміджу 
Харківської області 
 

місце проведення 
уточнюється 

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

Засідання атестаційної комісії з 
проведення атестації та допуску 
кнурів-плідників до племінного 
використання; 
 
Оформлення та видача 
сертифікатів племінних 
(генетичних) ресурсів власникам 
племінних (генетичних) ресурсів 
 

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

Нездюр О.В. –  
директор Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Перевірка племінних господарств 
щодо відповідності присвоєння їм 
статусів 

племінні господарства 
області 

Нездюр О.В. –  
директор Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації  
 

протягом 
місяця 

Чемпіонат області з волейболу 
серед юнаків та дівчат; 
 
Регіональний фестиваль дитячих 
та юнацьких циркових колективів 
«Цирк ІІІ тисячоліття» 
 

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

протягом 
місяця 

Заходи щодо проведення осіннього 
2015 року призову громадян на 
строкову військову службу до 
Збройних Сил України та інших 
військових формувань; 
 
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 

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 

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 

Наради з керівниками підрядних 
організацій з питань виконання 
робіт за договорами 

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

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

протягом 
місяця 
(у разі 
надходження 
заяв) 

Засідання експертних комісій з 
розгляду документів суб’єктів 
господарювання щодо видачі 
ліцензій на централізоване 
водопостачання та водовідведення, 
на виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими 
мережами та постачання теплової 
енергії 
 

м. Харків,  
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 
 
 
 
Коваленко 700 38 97 
 
 
 
«27» жовтня 2015 року 


