
ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 

Харківської обласної державної адміністрації  

у лютому 2016 року  

 
Дата 

проведення 
Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

 

1 2 3 4 

01 - 06 

лютого 

IX підсумкова виставка 

фотографів обласної громадської 

організації «Харківський 

фотоклуб» «FOCUSники» 

м. Харків,  

майдан  Свободи, 5, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 

(Галерея «Мистецтво 

Слобожанщини») 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01 - 11 

лютого 

Виставка робіт з розпису Олесі 

Вакуленко 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01 - 17 

лютого 

Виставка робіт з розпису Наталії 

Солдатенко 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

02 лютого 

13.00 

Виставка «Сковородіана Павла 

Тичини» (до 125-річчя Павла 

Тичини) 

Золочівський район, 

с. Сковородинівка, 

вул. Приозерна, 3, 

ОКЗ «Національний 

літературно-

меморіальний музей 

Г. С. Сковороди» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

02 лютого  Спільне засідання оргкомітету і 

журі обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року 2016»: підбиття 

підсумків третього етапу, 

визначення переможця в кожній 

номінації. Оприлюднення 

результатів 
 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

02 лютого  Державний нагляд (контроль) за 

діяльністю КЗ «Харківська 

спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат І–ІІІ ступенів № 12»  

м. Харків,  

вул. Боротьби, 1 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

02 лютого Направлення поздоровлення 

духовенству та віруючим 

християнських релігійних громад 

західного обряду зі святом 

Стрітення 

 

м. Харків, релігійні 

громади РКЦ, НЄЛЦУ 
Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  
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02 лютого 

 

Започаткування конкурсу ідей 

щодо туристичного бренду 

спільно зі студентами вищих 

навчальних закладів та 

спеціалістами галузі 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 1 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

02 - 03 

лютого 

Дводенна профорієнтаційна акція 

«Ярмарок вишів» у межах 

програми «Обираємо професію 

крок за кроком» 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

02, 09, 16 

лютого  

Проведення ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів Харківської 

області (за графіком) 

 

м. Харків,  

вул. Університетська, 16,  

Українська інженерно-

педагогічна академія 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

03 лютого  Всеукраїнська учнівська олімпіада 

з астрономії (обласний етап) 

м. Харків,  

майдан Свободи, 4, 

Харківський 

національний 

університет 

ім. В.Н. Каразіна 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

03, 10 лютого Цикл семінарів для викладачів 

класу хореографії та театрального 

мистецтва початкових 

спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів «Особливості 

дитячої вікової психології у 

вирішенні питань сценічної 

майстерності»  
 

м. Харків, 

вул. Студентська, 5/6 

Обласний навчально-

методичний центр 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

культосвітніх закладів 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

04 лютого 

10.00 

Участь керівництва обласної 

державної адміністрації у 

пленарному засіданні ІІІ сесії 

Харківської обласної ради VII 

скликання 

м. Харків,  

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад, 

Велика зала 

Волік В.О. –  
заступник керівника 
апарату 
облдержадміністрації, 
Коваленко С.М. –  
заступник начальника 
організаційного відділу 
апарату 
облдержадміністрації  
 

04 лютого 

10.00 

Проведення наради з директорами 

місцевих центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, 

закладів соціального 

обслуговування на тему: «Про 

підсумки роботи у 2015 році та 

пріоритетні напрямки на 2016 рік» 
 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

6 під’їзд, 9 поверх, 

інформаційно-

тренінговий центр 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
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04 лютого Презентація туристичного 

маршруту «Золотий вінець 

Харкова» 

 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 1 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

04 лютого Творча зустріч з авторами ІХ 

підсумкової виставки фотографів 

обласної громадської організації 

«Харківський фотоклуб» 

«FOCUSники» 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 

(Галерея «Мистецтво 

Слобожанщини») 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

04 лютого  Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності 

у сфері професійно-технічної 

освіти у Чернещинському 

навчально-виховному комплексі 

«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 
 

Зачепилівський район, 

с. Чернещина 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

04 лютого Семінар-навчання профспілкового 

активу Харківської обласної 

організації профспілки 

працівників охорони здоров’я 

України: «Актуальні питання 

діяльності профспілок» 
 

м. Харків,  

майдан Конституції, 1, 

Палац Праці, 3 під’їзд,  

5 поверх  

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

04 - 06 

лютого 

Чемпіонат України з синхронного 

плавання 

м. Харків,  

вул. Котлова, 90, 

басейн ДФСК 

«Локомотив» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

05 лютого Презентація музейних віртуальних 

турів 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 1 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

05 лютого  Всеукраїнська учнівська олімпіада 

з географії (обласний етап) 

м. Харків,  

майдан Свободи, 4, 

Харківський 

національний 

університет 

ім. В.Н. Каразіна 
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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06 лютого 

13.00 

Клуб шанувальників мистецтва. 

Творча зустріч з художниками 

Світланою Клєцовою та 

В’ячеславом Рябініним 

м. Харків, 

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

06 лютого Масові спортивні заходи «Спорт 

для всіх – радість життя» 

м. Харків Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

06 лютого  Всеукраїнська учнівська олімпіада 

з української мови (обласний етап) 

м. Харків,  

вул. Блюхера, 2, 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет 

ім. Г.С. Сковороди 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

06 лютого  Конкурс-захист науково-дослідних 

робіт Малої академії наук України 

(обласний етап): Фізика; історія 

України; Наукове відділення 

екології та аграрних наук 

м. Харків,  

майдан Свободи, 4, 

Харківський 

національний 

університет 

ім. В.Н. Каразіна 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

06 - 07 

лютого 

Чемпіонат області зі стрибків на 

акробатичній доріжці 

м. Харків,  

вул. Рудіка, 2,  

МКСК «Комунар» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

6, 13, 20 

лютого 

Обласний фестиваль з основ 

цивільного захисту «Школа 

життя»  

Богодухівський,  

Нововодолазький,  

Первомайський райони 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

6, 13, 20, 27 

лютого 

Чемпіонат Харківської області 

2016 у рухомій грі регбі-5 

м. Харків,  

вул. Динамівська, 5-А, 

КЗ «ШВСМ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

07 лютого 

16.00 

Музично-поетичний салон 

ім. поета В. Гончарова. Вистава 

«Олександр Грін» 

м. Харків, 

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

07 лютого Обласний фестиваль дитячої та 

юнацької творчості «Живий звук» 

в межах проекту «Таланти на 

сцену!» 

 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації  
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07 лютого  Всеукраїнська учнівська олімпіада 

з іноземної мови (обласний етап) 

м. Харків,  

вул. Блюхера, 2, 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет 

ім. Г.С. Сковороди 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

07 лютого  Конкурс-захист науково-дослідних 

робіт Малої академії наук України 

(обласний етап): наукові 

відділення філософії та 

суспільствознавства; історії. 

Економіки, комп’ютерних наук 

м. Харків,  

майдан Свободи, 4, 

Харківський 

національний 

університет 

ім. В.Н. Каразіна 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

08 лютого 

11.00 

Лекція «Невтрачений час: 

філософські студії шістдесятників»; 

Виставка «Українська філософія в 

обличчях: з фондів музею 

Григорія Сковороди» 

 

м. Харків, 

майдан Свободи, 4, 

Харківський 

національний 

університет 

ім. В.Н. Каразіна 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

09 лютого Проведення соціальної екскурсії 

«Золотий вінець Харкова» для 

соціально незахищених верств 

населення 

 

м. Харків  Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

09 лютого Вивчення стилю та методів роботи 

Харківського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

 

м. Харків, 

Комсомольське шосе, 52 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

 

09 лютого   Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності 

у сфері професійно-технічної 

освіти у Красноградському 

технікумі механізації сільського 

господарства ім. Ф.Я. Тимошенка 

 

Красноградський 

район,  

м. Красноград,  

вул. Жовтнева, 56 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

09 лютого  Науково-практична конференція: 

«Основні проблеми хірургічної 

служби Харківської області» 

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  

 

09 лютого Семінар: «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  
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09 лютого – 

24 березня 

Виставка з валяння 

 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

09 - 10,  

24 - 26 

лютого 

Курси підвищення кваліфікації для 

викладачів класу гітари 

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів 

Харківської області та м. Харкова 

«Удосконалення методики 

викладання гри на гітарі. 

Збереження професійної фахової 

освіти в школах естетичного 

виховання» 
 

м. Харків, 

вул. Студентська, 5/6, 

Обласний навчально-

методичний центр 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

культосвітніх закладів 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

10 лютого 

11.00 

Літературно-музична година 

«Больше, чем любовь» до Дня 

Святого Валентина 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

10 лютого Відкритий простір «Спортивно та 

стильно» в межах програми 

молодіжного клубу «Молодь 

змінює світ» 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

10 лютого Практичне заняття з антикризової 

психології «Stop-stress тренінг» 

м. Харків, 

вул. Фісановіча, 4, 

Харківський обласний 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

«Гармонія» 
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

10 лютого Конкурс пісень, присвячений 

героям КРУТ 

м. Харків, 

Червоношкільна 

набережна, 1а, 

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського 
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

І декада 

лютого 

Робоча зустріч з керівництвом  

ПП «Світ Вітру» щодо 

обговорення можливості 

будівництва вітрогенераційних 

електростанцій на території 

Харківської області 
 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  

 

І декада 

лютого 

Робоча зустріч з керівництвом 

компанії «Аструм» щодо розгляду 

пропозицій з переведення 

Харківської зооветеринарної 

академії на альтернативне 

опалення 

 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
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І декада 

лютого 

Робоча нарада з представниками 

компанії «Маст Ипра» щодо 

аналізу виконання етапів 

будівництва міні ТЕЦ в  

м. Куп’янську згідно з робочим 

графіком 
 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  

 

11 лютого Проведення семінару для 

екскурсоводів «Архітектурні стилі 

Харкова. Видатні архітектори і 

дизайнери» 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 1 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

11 лютого  Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності 

у сфері професійно-технічної 

освіти у комунальному закладі 

«Богодухівський спеціальний 

навчально-виховний комплекс»  

 

Богодухівський район, 

м. Богодухів,  

вул. Поповича, 2 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

11 - 12 

лютого 

Вивчення стану ведення 

документації з кадрових питань у 

центрах соціально-психологічної 

реабілітації дітей 
 

м. Харків: 

вул. Краснодарська, 102-А; 

вул. Фісановича, 4 

 

Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 
 

11 - 27 

лютого 

Персональна виставка живопису 

Наталії Вітязь «Акварельна 

містерія» 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 

(Галерея «Мистецтво 

Слобожанщини») 
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

12 - 13 

лютого 

час 

проведення 

уточнюється 

Проведення хакатону в рамках 

реалізації проекту «Kharkiv 

StartUp Factory»  

м. Харків,  

просп. Науки, 9-А, 

Харківський 

національний 

економічний 

університет 

ім. С. Кузнеця 

Ткачов Д.С. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

з підвищення 

конкурентоспроможності 

регіону 

облдержадміністрації 
 

12 лютого Лекція «Ідеї трьох святителів у 

творах Сковороди» 

(12 лютого – Собор трьох 

святителів: Василя Великого, 

Іоанна Златоуста, Григорія 

Богослова) 
 

м. Харків, 

вул. Ярослава 

Мудрого, 18, 

Харківський патентно-

комп'ютерний коледж 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

12 лютого Ігротека «Грай! Пізнавай! 

Відпочивай!» до Дня Святого 

Валентина 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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12 лютого Концерт до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав  

 

м. Лозова, 

вул. Урицького, 2, 

ОКЗ «Лозівське 

училище культури і 

мистецтв» 

 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

12 лютого  Всеукраїнська учнівська олімпіада 

з екології (обласний етап) 

м. Харків,  

вул. Блюхера, 2, 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет 

ім. Г.С. Сковороди 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

12 - 21 

лютого 

Участь спортсменів Харківської 

області у ІІ зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх 

Норвегія, 

м. Ліллехаммер  
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

13 лютого  Всеукраїнський етап VІ 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка серед учнів 

загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів 

 

м. Харків,  

вул. Світла, 41, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

13 лютого  Конкурс-захист науково-дослідних 

робіт Малої академії наук України 

(обласний етап): наукове 

відділення фізики і астрономії, 

хімії та біології, технічних наук 

м. Харків,  

майдан Свободи, 4, 

Харківський 

національний 

університет 

ім. В.Н. Каразіна 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

13 лютого  Всеукраїнський етап VІ 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка серед студентів 

вищих навчальних закладів І-ІV 

рівнів акредитації 

 

м. Харків,  

вул. Світла, 41, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

13 - 15 

лютого 

Участь спортсменів Харківської 

області у відкритому чемпіонаті 

України з веслування на 

енергометрах серед юніорів 

м. Харків,  

місце проведення 

уточнюється  

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

14 лютого 

13.00 

Вагнерівське товариство. Концерт 

пам’яті Ріхарда Вагнера 

м. Харків, 

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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14 лютого  Всеукраїнська учнівська олімпіада 

з іноземної мови (обласний етап) 

м. Харків,  

вул. Блюхера, 2, 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет 

ім. Г.С. Сковороди 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

14 - 19 

лютого 

Чемпіонат України з водного поло 

серед юнаків 2002 р.н. 

м. Харків,  

вул. Артема, 50-А, 

басейн НТУ «ХПІ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

15 лютого  

10.00 

Відкриття виставки архівних 

документів «До річниці виведення 

радянських військ з Афганістану» 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
 

15 лютого Заходи до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав 

м. Харків 

(відповідно до плану 

заходів) 

Аннопольська В.В. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  
 

15 - 19 

лютого 

Курси підвищення кваліфікації для 

викладачів вокально-хорового 

класу початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів 

Харківської області та м. Харкова 

«Академічна освіта та практика 

викладання вокально-хорових 

дисциплін в школах естетичного 

виховання» 
 

м. Харків, 

вул. Студентська, 5/6, 

Обласний навчально-

методичний центр 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

культосвітніх закладів 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

ІІ половина 

лютого 

Нарада з проректорами вищих 

навчальних закладів з питань 

гуманітарної освіти та виховання 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

16 лютого Нарада з питань організації 

виставки «Туризм. Спорт. 

Риболовля» 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 1 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

16 лютого Виховна година «Час і досі не 

загоїв рани, цей одвічний біль 

Афганістану» до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

Афганістану 

м. Харків, просп. 

Ювілейний, 52-а, 

Інститут охорони 

здоров’я дітей та 

підлітків НАМН 

України 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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16 лютого Концерт студентів відділу 

оркестрових струнних 

інструментів Харківського 

музичного училища 

м. Харків, 

вул. Університетська, 11, 

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського 

на базі концертної зали 

Харківської обласної 

філармонії 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

16 лютого Вивчення стилю та методів роботи 

Дергачівського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

 

Дергачівський район, 

м. Дергачі,  

пл. Перемоги, 1, к. 224 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

16 лютого  Всеукраїнська учнівська олімпіада 

з правознавства (обласний етап) 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 77, 

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

16 лютого  Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності 

у сфері професійно-технічної 

освіти у Харківському 

індустріально-педагогічному 

технікумі 
 

м. Харків,  

просп. Московський, 24,  

Харківський 

індустріально-

педагогічний технікум 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

16 - 29 

лютого 

Виставка «Майдан», приурочена 

до річниці Майдану  

 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

17 лютого Проведення технічної 

перевірки автоматизованої 

системи оповіщення «Сигнал-ВО»  

(з виключеними електросиренами) 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 

Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
 

17 лютого Семінарське заняття для:  

- викладачів хорового співу 

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів 

Харківської області та м. Харкова 

«Робота з учнями молодшої групи 

підготовчого відділення»; 

- викладачів класу сольного співу 

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів 

Харківської області та м. Харкова 

«Розвиток вокальних здібностей 

учнів підлітків. Специфіка 

поєднання особливостей 

естрадного та народного співу» 
 

м. Харків, 

пров. Короленка, 1, 

Обласний навчально-

методичний центр 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

культосвітніх закладів 

на базі «Дитячої 

музичної школи № 10» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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17 лютого Семінарське заняття для викладачів 

класу ударних інструментів 

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів 

Харківської області та м. Харкова 

«Розвиток ритмічних навичок як 

важлива складова професійної 

підготовки учнів 

 

м. Харків, 

вул. Студентська, 5/6, 

Обласний навчально-

методичний центр 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

культосвітніх закладів  

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

17 лютого  Науково-практичний семінар 

«Стратегічне управління 

розвитком освіти» для начальників 

місцевих органів управління 

освітою 

 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

17 лютого  Нарада з директорами навчальних 

закладів інтернатного типу 

обласного підпорядкування 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

17, 19, 20 

лютого 

Обласний конкурс юних 

виконавців на класичній гітарі 

ім. Віталія Петрова 

м. Харків, 

вул. Культури, 11, 

Обласний навчально-

методичний центр 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

культосвітніх закладів 

на базі Дитячої 

музичної школи № 1 

ім. Л. Бетховена 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

18 лютого Лекція «Припадемо до святого 

джерела…»: Анастасія Ніженець 

як сковородознавець; 

Виставка: «Він кам'яний, а поруч з 

ним – жива»: Сковорода у 

творчості Ліни Костенко та 

Оксани Забужко 

 

м. Харків. 

вул. Мар'їнська, 12-14, 

Харківський фізико-

математичний ліцей 

№ 27 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

18 лютого Проведення семінару для 

спеціалістів місцевих центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді на тему: «Здійснення 

соціальної роботи з учасниками 

АТО та їх сім’ями» 

 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

6 під’їзд, 9 поверх, 

інформаційно-

тренінговий центр 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

 

18 лютого  Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності 

у сфері професійно-технічної 

освіти у Лозівській філії 

Харківського автомобільно-

дорожнього технікуму 

 

м. Лозова,  

мікрорайон 9, буд. 7 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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18 - 20 

лютого 

Чемпіонат України з шорт-треку м. Харків,  

просп. Тракторо-

будівників, 55-Б, 

Льодова арена 

«Салтівський лід» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

18 - 21 

лютого 

Всеукраїнські змагання з лижних 

гонок пам’яті заслуженого 

працівника фізичної культури 

Г.Г. Хохлова  

м. Харків,  

вул. Батумська, 16,  

СК «Темп» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

19 лютого  

10.00 

Участь у проведенні дня відкритих 

дверей з нагоди Дня соціальної 

справедливості 

м. Харків, 

майдан Конституції, 1, 

Палац Праці, 3 під'їзд, 

2 поверх, зала засідань 

Об'єднання профспілок 

Харківської області 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

19 лютого  

10.00 

Відкриття виставки архівних 

документів «До Дня Героїв 

Небесної Сотні» 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  

 

19 лютого 

14.00 

Урок гідності «Кожен є тим, чиє 

серце в нім» (До Дня пам’яті 

Героїв Небесної Сотні); 

Робота лекторію «Аскетизм 

Сковороди і вчення Василя 

Великого» 

Золочівський район, 

с. Сковородинівка, 

вул. Приозерна, 3, 

ОКЗ «Національний 

літературно-

меморіальний музей 

Г. С. Сковороди» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

19 лютого  Засідання Харківської регіональної 

експертної ради з ліцензування та 

атестації (секція з питань 

професійно-технічної освіти) 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

19 лютого   Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності 

у сфері професійно-технічної 

освіти у Харківському 

автомобільно-дорожньому 

технікумі 

 

м. Харків,  

вул. Котельниківська, 3,  

Харківський 

автомобільно-

дорожній технікум 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

19 лютого Проведення у центрах соціально - 

психологічної реабілітації дітей  

заходів до Міжнародного дня 

рідної мови 

 

м. Харків: 

вул. Краснодарська, 102-А; 

вул. Фісановича, 4 

 

Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 

 

19 лютого Урок мужності «Сила нескорених» 

до Дня Героїв Небесної Сотні 

м. Харків,  

вул. Артема, 43,  

Харківська обласна 

бібліотека для дітей 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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19 - 28 

лютого 

 

Інформаційна зона «Єдиний 

скарб – рідна мова» до 

Міжнародного дня рідної мови 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

20 лютого Заходи до Дня Героїв Небесної 

Сотні 

м. Харків 

(відповідно до плану 

заходів) 

Аннопольська В.В. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  
 

20 лютого  Всеукраїнська учнівська олімпіада 

з інформаційних технологій 

(обласний етап) 

м. Харків,  

просп. Науки, 14, 

Харківський 

національний 

університет 

радіоелектроніки 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

20 - 22 

лютого  

Заходи щодо відзначення 

Міжнародного дня рідної мови  

Вищі навчальні 

заклади 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

ІІ декада 

лютого 

Пуск газу у с. Скалонівка 

Зачепилівського району 

Харківської області   

Зачепилівський район,  

с. Скалонівка 
Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  

 

ІІ декада 

лютого 

Робоча зустріч з представниками 

ТОВ «Інноваційні технології» 

щодо обробки та аналізу 

первинних даних стосовно 

можливості будівництва малих 

гідроелектростанцій на території 

області 

 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  

 

ІІ декада 

лютого 

Турнір з тхеквондо серед юнаків м. Харків Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

ІІ декада 

лютого 

Кубок ХОЦФЗН «Спорт для всіх» 

з міні-футболу 

м. Харків,  

вул. Динамівська, 3-А, 

ХУПС ім. Івана 

Кожедуба, СК «Зірка» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

ІІ декада 

лютого 

Проведення культурно-

просвітницької акції «Ми-разом!» 

 

Первомайський район Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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ІІ декада 

лютого 

Робоча нарада з заступником 

міського голови  та директором 

ЖКГ м. Люботина щодо 

реконструкції та модернізації 

міського вуличного освітлення з 

використанням світлодіодного 

оснащення 

 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  

 

ІІ декада 

лютого 

Засідання регіональної комісії з 

визначення даних про заробітну 

плату працівників за роботу в зоні 

відчуження в 1986-1990 роках під 

головуванням заступника голови 

обласної державної адміністрації 

Черняка М.Є. 
 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

1 під'їзд, 7 поверх, 

кімната 1 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

 

21 лютого 

11.00 

 

16.00 

Лекторій для батьків та дітей 

«Абетка мистецтва». Заняття в 

експозиції «Тихе життя речей…». 

Музично-поетичний салон 

ім. поета В. Гончарова. Творчий 

вечір поета Ольги Підлісної 

 

м. Харків, 

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

21 лютого 

11.00 

Інформаційна година «Родом из 

детства» до 110-річчя від дня 

народження А. Л. Барто (1906-

1981) 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

21 лютого Вечір-реквієм «За рідну Україну», 

присвячений бійцям Небесної 

Сотні та героям АТО 

м. Лозова, 

вул. Урицького, 2, 

Обласний 

комунальний заклад 

«Лозівське училище 

культури і мистецтв» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

21 лютого  Всеукраїнська учнівська олімпіада 

з інформаційних технологій 

(обласний етап) 

м. Харків,  

просп. Науки, 14, 

Харківський 

національний 

університет 

радіоелектроніки 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

21 - 28 

лютого 

Чемпіонат України з водного поло 

серед юнаків 1998 р.н. 

м. Харків,  

вул. Артема, 50-А, 

басейн НТУ «ХПІ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

22 лютого Літературне свято «Душа народу 

бринить у слові…» до 

Міжнародного дня рідної мови 

м. Харків,  

вул. Артема, 43,  

Харківська обласна 

бібліотека для дітей 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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22 лютого  Державний нагляд (контроль) за 

діяльністю Олександрівської та 

Хрущово-Микитівської ЗОШ 

Богодухівської районної ради 

Богодухівський район Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

22 - 28 

лютого 

Книжково-ілюстративна виставка 

«Notxe Dame d’Ukraine» до 145-

річчя від дня народження Лесі 

Українки (1871-1913), української 

поетеси, громадського діяча 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

23 лютого 

час 

проведення 

уточнюється  

Засідання колегії Департаменту 

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації 

під головуванням заступника 

голови обласної державної 

адміністрації Черняка М.Є. 

 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

2  під’їзд, 2 поверх, 

зала засідань 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

 

23 лютого Презентація освітніх ресурсів 

«WelcometoEnglish» в межах 

проекту «Патріот. Громадянин 

Держави. Харків’янин» до Року 

англійської мови в Україні 
 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

23 лютого  Навчальний вебінар з підготовки 

учнів 11-х класів до ЗНО (фізика) 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

24 лютого 

09.00 

Засідання експертно-перевірної 

комісії Державного архіву 

Харківської області 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
 

24 лютого Науково-практична педагогічна 

конференція: «Творчий підхід до 

навчання спеціальним 

дисциплінам у школах 

естетичного виховання – основа 

мистецької освіти сфери 

культури» 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 26-а, 

Обласний навчально-

методичний центр 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

культосвітніх закладів 

на базі Дитячої 

музичної школи № 15 

ім. В.А. Моцарта 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

24 лютого Організація навчально-

методичного семінару для 

представників відділів культури та 

туризму районних державних 

адміністрацій «Технологія 

розробки екскурсії» 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 1 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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24 лютого Інтерактивна бесіда «Актуальні 

питання гінекологічного здоров’я 

дівчат-підлітків» в межах проекту 

«Школа здорового образу життя» 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

24 лютого  Засідання Регіональної експертної 

ради з ліцензування навчальних 

закладів 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

24 лютого  Нарада з директорами професійно-

технічних навчальних закладів 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

24 лютого Семінарське заняття для 

викладачів класу фортепіано 

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів 

Харківської області та м. Харкова 

«Комплексний підхід у роботі 

викладача як запорука 

академічного рівня освіти. 

Психологічний, емоційний, 

фізичний розвиток учнів та 

специфіка роботи з затисками» 
 

м. Харків, 

вул. Єсеніна, 8, 

Обласний навчально-

методичний центр 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

культосвітніх закладів 

на базі Дитячої 

музичної школи № 9 

ім. В.І. Сокальського 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

25 лютого 

15.00 

Робота відеозалу «Невичерпна 

криниця». 

«Валер'ян Підмогильний» 

(документально-художній фільм), 

до 115-річчя від дня народження 

письменника 

Золочівський район, 

с. Сковородинівка, 

вул. Приозерна, 3, 

ОКЗ «Національний 

літературно-

меморіальний музей 

Г. С. Сковороди» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

25 лютого «Слава Україні! Слава Героям» - 

концерт-реквієм пам’яті Героїв 

Майдану і всіх загиблих за 

свободу і незалежність України  

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

25 лютого Нарада щодо звірки обліку 

надзвичайних ситуацій, які 

виникли на території області у 

січні 2016 року 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
 

25 лютого Творча зустріч з автором виставки 

живопису «Акварельна містерія» 

Наталією Вітязь 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 

(Галерея «Мистецтво 

Слобожанщини») 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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25 лютого  Здійснення державного нагляду 

(контролю) за діяльністю 

Богодухівського професійного 

аграрного ліцею 

Богодухівський район, 

м. Богодухів,  

вул. Космічна, 1 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

25 лютого  Рада керівників позашкільних 

навчальних закладів 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

25 лютого  Навчальний вебінар з підготовки 

учнів 11-х класів до ЗНО (хімія) 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

25 - 26 

лютого 

Здійснення контролю за термінами 

утримання дітей у центрах 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей 

 

м. Харків: 

вул. Краснодарська, 102-А, 

вул. Фісановича, 4 

 

Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 

 

25 лютого -  

01 березня 

- Виставка-вернісаж «Різнобічний 

талант безкомпромісного естета» 

до 175-річчя від дня народження 

французького живописця, графіка, 

скульптора П’єра Огюста Ренуара 

(1841-1919),  

-  

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

25 лютого –  

03 березня 

Книжкова виставка «Коли 

втомлюся я життям щоденним…» 

до 145-річчя від дня народження 

Л.Українки (1871-1913), 

української поетеси та 

громадського діяча 
 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

26 лютого 

09.00 

Засідання колегії Державного 

архіву Харківської області 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
 

26 лютого Нарада з питання: «Про хід 

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  

 

26 лютого  Науково-практичний семінар для 

заступників директорів МНВК 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

26 лютого  Навчальний вебінар з підготовки 

учнів 11-х класів до ЗНО  

(біологія) 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

http://lesya.artiweb.org.ua/works/verses/nkp/16koly.html
http://lesya.artiweb.org.ua/works/verses/nkp/16koly.html
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26 лютого Виставка «Філософія серця» (до 

190-річчя від дня народження 

П.Юркевича) 

Золочівський район, 

с. Сковородинівка, 

вул. Приозерна, 3, 

ОКЗ «Національний 

літературно-

меморіальний музей 

Г. С. Сковороди» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

26 лютого Проведення «Школи коцарства». 

Майстер-клас із виготовлення 

слобожанського коцу (друге 

заняття) 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 1 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

26 - 29 

лютого 

Чемпіонат України з плавання 

серед юніорів 

м. Харків,  

вул. Клочківська, 43/47,  

басейн ОУСЦ 

«Акварена» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

27 лютого Фольклорна вітальня з циклу 

«Традиції одного села» 

(с. Клюшниківка Миргородського 

району Полтавської області)  

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

27 лютого Концерт учнів початкових 

спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів Харківської 

області та м. Харкова «Музика та 

фізика» з циклу третього сезону 

Дитячої філармонії 

м. Харків, майдан 

Конституції, 11/13, 

Обласний навчально-

методичний центр 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

культосвітніх закладів 

на базі Харківського 

національного 

університету мистецтв 

ім. І.П. Котляревського 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

27 - 28 

лютого 

Чемпіонат області зі спортивної 

гімнастики серед юнаків 

м. Харків,  

вул. Динамівська, 5-А, 

КЗ «ШВСМ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

29 лютого Нарада щодо роботи підрозділів 

місцевої пожежної охорони у 

лютому 2016 року 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
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ІІІ декада 

лютого 

Пуск газу у с. Бахметівка 

Нововодолазького району 

Харківської області 

Нововодолазький 

район, 

с. Бахметівка 

 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 

лютого 

Пуск газу у селах Чорноглазівка, 

Жовтневе, Карасівка 

Золочівського району Харківської 

області   

Золочівський район,  

с. Чорноглазівка,  

с. Жовтневе,  

с. Карасівка 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 

лютого 

Виїзд до КУ Зміївський 

геріатричний пансіонат для 

ознайомлення з умовами 

проживання підопічних та надання 

їм належних соціальних послуг 

стаціонарного догляду 
 

м. Зміїв, 

вул. Пролетарське 

шосе, 27 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

дата та час 

проведення 

уточнюються 

До Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

держав – тематичний захід «Ціна 

чужої війни». 

До Дня вшанування подвигу 

учасників Революції гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні «В пам’ять загиблих героїв 

Майдану» 
 

м. Харків, 

вул. Університетська, 11, 

КЗ «Харківський 

історичний музей імені 

М.Ф. Сумцова» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

дата та час 

проведення 

уточнюються  

Засідання тимчасової комісії з 

питань погашення заборгованості 

із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат під 

головуванням заступника голови 

обласної державної адміністрації 

Черняка М.Є. 
 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5,  

Держпром, 

1 під'їзд, 2 поверх, 

зала селекторних нарад 

облдержадміністрації 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

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, 

кімната 1 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

дата та час 

проведення 

уточнюються  

Засідання обласного комітету із 

забезпечення доступності інвалідів 

та інших маломобільних груп 

населення до об'єктів соціальної та 

інженерно - транспортної 

інфраструктури 

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 та час 

проведення 

уточнюються 

Засідання організаційного 

комітету з підготовки та реалізації 

у Харківській області заходів з 

відзначення 55-річчя першого 

польоту людини в космос 
 

м. Харків, 

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад, 

Мала зала 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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дата та час 

проведення 

уточнюються 

Участь в організації та проведенні 

семінару з нагоди проведення в 

області двомісячника з укладання 

колективних договорів за участю 

сторін соціального діалогу 

м. Харків, 

майдан Конституції, 1, 

Палац Праці, 

3 під'їзд, 5 поверх, 

зала засідань 

Об'єднання профспілок 

Харківської області 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

дата та час 

проведення 

уточнюються 

Відкриття виставки графіки з 

фондів музею – твори Лауреатів 

премії ім. І.Ю. Рєпіна 

м. Чугуїв, 

пл. Леніна, 2, 

КЗ «Художньо-

меморіальний музей 

І.Ю.Рєпіна» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

дата та час 

проведення 

уточнюються  

Проведення семінару на тему: 

«Сприяння розвитку сільського 

зеленого туризму в Харківській 

області» 

 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

7 під'їзд, 4 поверх 

Нездюр О.В. –  

директор Департаменту 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

 

щодня Інформування Адміністрації 

Президента України та Секретаріату 

Кабінету Міністрів України про 

місце перебування голови обласної 

державної адміністрації, голів 

районних державних адміністрацій 

та про основні події в області на 

наступну добу 

 

м. Харків, 

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад 

 

Коваленко С.М. –  

заступник начальника 

організаційного відділу 

апарату 

облдержадміністрації  

 

щопонеділка 

14.00-16.00 

Особистий прийом осіб, які 

потребують безоплатної первинної 

правової допомоги, з питань, що 

належать до компетенції обласної 

державної адміністрації 

 

м. Харків, 

вул. Мироносицька, 33, 

Приймальня громадян 

облдержадміністрації  

Дудник Д.В. –  

директор Юридичного 

департаменту 

облдержадміністрації  

щопонеділка 

 

Апаратна нарада з керівниками 

силових структур; 

 

Апаратна нарада із заступниками 

голови обласної державної 

адміністрації 

 

м. Харків, 

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад, 

кабінет голови 

облдержадміністрації 

 

Проводить 

Райнін І.Л. – 

голова 

облдержадміністрації  

 

щопонеділка Ефір програми «Від влади до 

громади» на обласному 

державному радіо за участю 

керівництва обласної державної 

адміністрації 

 

м. Харків,  

вул. Чернишевська, 22, 

Обласне державне 

радіо 

Аннопольська В.В. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  

 

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  
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щосереди Засідання обласної комісії по 

доцільності призначення 

лікарських засобів (інсулінів) 

м. Харків, 

вул. Римарська, 28, 

консультативна 

поліклініка  

ДУ «Інститут проблем 

ендокринної патології  

ім. В.Я. Данилевського 

НАМН України» 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

щочетверга Експертні зустрічі для роз’яснення 

та обговорення пріоритетів 

урядової політики 

м. Харків, 

просп. Московський, 75,  

ХарРІ державного 

управління НАДУ при 

Президентові України 
 

Аннопольська В.В. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  

щочетверга  Нарада щодо усунення недоліків 

та узгодження подальших дій з 

реалізації проекту будівництва 

ядерної установки «Джерело 

нейтронів» 

м. Харків,  

вул. Академічна, 1, 

ННЦ «Харківський 

фізико-технічний 

інститут» 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

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  
 

щотижня 

 

Прес-конференції за участю 

керівництва обласної державної 

адміністрації щодо реалізації 

соціально-економічних реформ на 

Харківщині та на інші актуальні 

теми у прямому ефірі ТК ХОДТРК 
 

м. Харків, 

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад, 

Прес-центр 

Аннопольська В.В. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  

 

щотижня 

 

Створення медійного проекту «Без 

коментарів» щодо висвітлення 

діяльності обласної державної 

адміністрації на ТК «ОТБ»,  

«7 канал», «АТВК», «Simon» 
 

м. Харків, 

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад 

Аннопольська В.В. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  

 

щотижня 

 

Апаратні наради з керівниками 

підпорядкованих структурних 

підрозділів обласної державної 

адміністрації  

м. Харків, 

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад, 

Мала зала та кабінети 

заступників голови 

облдержадміністрації 
 

Проводять: 

заступник голови – 

керівник апарату, 

заступники голови 

облдержадміністрації 
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протягом 

місяця 

Забезпечення візиту делегації 

Харківської області до 

Сполучених Штатів Америки 

Сполучені Штати 

Америки 
Коновалова І.В. –  

заступник директора 

Департаменту 

економіки і 

міжнародних відносин 

облдержадміністрації  

 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області з акробатичного 

рок-н-ролу 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 79/1, 

Палац студентів НТУ 

«ХПІ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

протягом 

місяця 

Кубок області з фігурного катання 

на ковзанах 

м. Харків, просп. 

Маршала Жукова, 2, 

Палац спорту 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області зі стрільби з 

лука серед юніорів 1996 р.н. і 

молодших та кадетів 1995 р.н. і 

молодших 

м. Харків,  

вул. Рудіка, 2, 

МКСК «Комунар» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

протягом 

місяця 

Кубок області зі стендової 

стрільби 

м. Харків,  

просп. Ландау, 2,  

ХМСТК «Форум» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області з дзюдо серед 

юнаків та дівчат 2007 р.н і 

молодших 

м. Харків,  

вул. Луї Пастера, 179-А,  

Палац спорту «Зміна» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області  

з волейболу серед юнаків та дівчат 

1999-2000 р.н., 2001-2003 р.н., 

2003-2004 р.н. 

м. Харків та райони 

області 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Кубок області з гирьового спорту м. Харків,  

просп. Науки, 4,  

СК ХНМУ 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Відкритий чемпіонат області з 

пауерліфтингу серед чоловіків, 

жінок, юніорів, юніорок, юнаків та 

дівчат (класичний жим лежачи) 

м. Харків,  

вул. Чугуївська, 35, 

КДЮСШ № 9 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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протягом 

місяця 

Чемпіонат області з шахів серед 

чоловіків (півфінал) 

м. Харків,  

просп. Гагаріна, 45-А, 

ШШК «Вундеркінд» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

протягом 

місяця 

Проведення кущових зустрічей з 

випускниками професійно-

технічних навчальних закладів з 

питань умов прийому до вищих 

навчальних та проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 
 

За окремим графіком Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

протягом 

місяця 

Обласний огляд інформаційно-

методичного супроводу з 

предметів професійно-теоретичної 

та професійно-практичної 

підготовки  у ході обласних 

конкурсів фахової майстерності 

серед учнів ПТНЗ 

 

За окремим графіком Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

протягом 

місяця 

Проведення П туру обласного 

огляду технічної та декоративно-

прикладної творчості в 

професійно-технічних навчальних 

закладах області. 

Проведення П туру обласного 

огляду художньої самодіяльності в 

професійно-технічних навчальних 

закладах області 
 

За окремим графіком Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

протягом 

місяця 

Підготовка та проведення 

спеціального тренування з 

евакоорганами Печенізького 

району за темою: «Дії 

евакуаційних органів області та 

Печенізького району при 

проведенні евакуації населення в 

умовах пропуску льодоходу та 

загрози виникнення НС, яка 

пов’язана з можливим паводком та 

проривом греблі Печенізького 

водосховища» 
 

Печенізький район  Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  

 

протягом 

місяця 

Проведення нарад та штабів з 

представниками підрядних та 

проектних організацій щодо 

будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів, 

включених до плану будівництва 

Департаменту капітального 

будівництва обласної державної 

адміністрації на 2016 рік 
 

За місцем 
розташування об’єктів 
будівництва  

Воробець В.А. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

капітального 

будівництва 

облдержадміністрації 
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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: 

«Kharkiv StartUp Factory»; 

«Школа лідерства голови 

Харківської обласної державної 

адміністрації» 

місце проведення 

уточнюється 

Ткачов Д.С. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

з підвищення 

конкурентоспроможності 

регіону 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області з шашок-100 

серед юнаків та дівчат 

м. Харків, просп. 

Олександрівський, 162, 

ПДЮТ «Істок» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Фестиваль української культури Міста та райони 

області 
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Початок конкурсних торгів по 

закупівлі послуг санаторіїв та 

інших оздоровчих закладів з 

відновлення здоров’я дітей влітку 

2016 року 
 

м. Харків Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Нарада щодо формування переліку 
об’єктів житлово-комунального та 
соціального призначення, які 
пропонуються до фінансування у 
2016 році по Харківській області 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

4 під'їзд, 3 поверх 

Воробець В.А. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

капітального 

будівництва 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Вивчення роботи: 

- районних державних 

адміністрацій щодо забезпечення 

заходів з питань взаємодії з 

митними органами, прикордонною 

службою, оборонної та 

мобілізаційної роботи;  

- виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення з питань 

реалізації делегованих їм 

повноважень 

 

райони та міста області Кутєпов Ю.В. –  

заступник директора 

Департаменту оборонної, 

мобілізаційної роботи 

та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

облдержадміністрації  
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протягом 

місяця 

Тематичні виховні заходи до Дня 

рідної мови  

м. Харків: 

Червоношкільна 

набережна, 1а, 

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського; 

пров. Ніжинський, 1, 

Харківське художнє 

училище; 

вул. Українська, 8/10, 

Харківське училище 

культури. 

м. Лозова, 

вул. Урицького, 2, 

Лозівське училище 

культури і мистецтв 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

Семінар для представників 

районних державних адміністрацій 

та виконавчих органів міських рад 

міст обласного значення на тему 

«Залучення міжнародної технічної 

допомоги та взаємодії з 

організаціями - донорами»  

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 

Участь у роботі Центру надання 

адміністративних послуг та 

Єдиного дозвільного центру 

м. Харкова, надання відповідних 

консультацій 

м. Харків, 

Червоношкільна 

набережна, 26 

Тимчук А.О. –  

директор Департаменту 

екології та природних 

ресурсів 

облдержадміністрації  
 

протягом 

місяця 

Нарада щодо стану будівництва та 

реконструкції об’єктів, включених 

до плану будівництва 

Департаменту капітального 

будівництва обласної державної 

адміністрації на 2016 рік  
 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

4 під'їзд, 3 поверх 

Воробець В.А. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

капітального 

будівництва 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Проведення наради в рамках 

«круглого столу» з питання: «Стан 

водних ресурсів в Харківській 

області» 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

4 під'їзд, 7 поверх 

Тимчук А.О. –  

директор Департаменту 

екології та природних 

ресурсів 

облдержадміністрації  
 

протягом 

місяця 

Конкурс дослідницьких робіт 

«Історія моєї сім’ї» для дітей та 

молоді в рамках історико-

культурного проекту «Родовід» 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

Обласний організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

Обласний конкурс з виготовлення 

ляльки-мотанки «Слобожанський 

хоровод» 

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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1 2 3 4 

протягом 

місяця 

Демонстрація пересувних виставок 

в освітніх закладах міста 

 

м. Харків, 

вул. Університетська, 11, 

КЗ «Харківський 

історичний музей імені 

М.Ф. Сумцова» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

Свято Колодія  м. Чугуїв, 

пл. Леніна, 2, 

вул. Гвардійська, 10, 

КЗ «Художньо-

меморіальний музей 

І.Ю. Рєпіна» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

Розвиток мережі туристсько-

інформаційних пунктів. Відкриття 

туристсько-інформаційних пунктів 

на базі Харківської обласної 

бібліотеки для дітей 
 

м. Харків,  

вул. Артема, 43 
Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

протягом 

місяця 

Виставка однієї книги «Загиблі на 

чужині» до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

Виставка-репортаж «Їм у віках 

судилося безсмертя» 

м. Харків, просп. 50-

річчя ВЛКСМ, 49/8,  

Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

протягом 

місяця 

Проведення тренінгів для 

користувачів Харківської обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

та внутрішньо переміщених осіб  

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

Харківська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

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 

Навчальні он-лайн семінари для 

керівників та адміністраторів 

Центрів надання адміністративних 

послуг районних державних 

адміністрацій та міських рад міст 

обласного значення з питань за 

напрямом діяльності ЦНАП 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5,  

Держпром,  

6 під’їзд, 7 поверх  

Ткачов Д.С. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

з підвищення 

конкурентоспроможності 

регіону 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Спортивно-масові заходи 

«Спортивна зима» 

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

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 

Нарада-семінар з керівниками 

підрозділів (фахівцями) з питань 

оборонної та мобілізаційної 

роботи у місцевих органах 

виконавчої влади, підведення 

підсумків їх роботи у 2015 році та 

визначення основних напрямів 

роботи у 2016 році 

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 

Проведення тематичних ігор та 

заходів з метою виховання у 

молоді почуття національної 

гідності та патріотизму до Дня 

Героїв Небесної Сотні 

 

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

протягом 
місяця 

Відвідування промислових 
підприємств та установ галузевої 
науки, які знаходяться у 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 

Виїзні наради з питань вивчення 
стану справ на об’єктах житлово-
комунального господарства 

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

протягом 
місяця 

Наради з керівниками підрядних 
організацій з питань виконання 
робіт за договорами. 
Наради з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати 
на підприємствах житлово-
комунального господарства. 
Наради з керівниками підприємств 
водопровідно-каналізаційного 
господарства з питання стану 
розрахунків за електроенергію 
 

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

Магдисюк С.В. –  
директор Департаменту 
житлово-комунального 
господарства та 
розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 

протягом 

місяця 

Інформаційно-пропагандистська 

кампанія «Відповідальність 

починається з мене» 

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

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Організація направлення дітей до 

ДП «УДЦ «Молода гвардія» 

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

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Робочі поїздки голови обласної 
державної адміністрації, 
заступника голови – керівника 
апарату, заступників голови 
обласної державної адміністрації 
до районів та міст області 
 

райони та міста області помічники голови, 
заступника голови – 
керівника апарату та 
заступників голови  
облдержадміністрації   

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Особисті та виїзні прийоми 
громадян головою обласної 
державної адміністрації, 
заступником голови – керівником 
апарату та заступниками голови 
обласної державної адміністрації 
 

м. Харків,  
вул. Мироносицька, 33,  
приймальня громадян 
облдержадміністрації;  
райони та міста області 

Гравнова Т.А. –  
начальник відділу 
роботи із зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації   
 

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Проведення семінарів, лекцій, 
нарад з правових питань 

місце проведення 
уточнюється  

Дудник Д.В. –  
директор Юридичного 
департаменту 
облдержадміністрації 

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Засідання Харківської обласної 
міжвідомчої координаційно-
методичної ради з правової освіти 
населення 

місце проведення 
уточнюється  

Дудник Д.В. –  
директор Юридичного 
департаменту 
облдержадміністрації 

протягом 
місяця 
(за окремим 
графіком) 
 

Проведення «дня лікаря» за 
участю профільних фахівців 
закладів охорони здоров’я. 
Підсумкові медичні ради 

заклади охорони 
здоров'я області 

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

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,  
вул. Сумська, 64, 
Будинок рад, 
кабінет 76 
 

Магдисюк С.В. –  
директор Департаменту 
житлово-комунального 
господарства та 
розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації 
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протягом 
місяця 
(у разі 
надходження 
заяв) 

Оформлення та видача 

сертифікатів племінних 

(генетичних) ресурсів 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

7 під'їзд, 4 поверх 

Нездюр О.В. –  

директор Департаменту 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

 
 

 

 

 

Заступник голови – керівник апарату 

обласної державної адміністрації         В.Ю. Аббакумов 
 

 

Волік 

 

Коваленко 700 38 97 

 

«22» січня 2015 року 


