
ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 

Харківської обласної державної адміністрації  

у березні 2016 року  

 
Дата 

проведення 
Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

 

1 2 3 4 

01 березня Урок здоров’я «Ні – алкоголізму, 

палінню та наркотикам» до Дня 

боротьби з наркоманією 

м. Харків, 

просп. Ювілейний, 49/8,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

юнацтва» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01, 15, 22, 29 

березня 

Проведення заходів в рамках 

програми «Школа вожатого» 

 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5,  

КУ «ХОЦМ» 

 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

01 – 07 

березня  

Обласна фотовиставка «Територія 

пригод - 2016» 

м. Харків,  

вул. Сумська, 37, 

КЗ «ХОПДЮТ» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

01 - 10 

березня  

Заходи в рамках щорічного 

гендерного марафону «Ми рівні, 

бо ми гідні» 

місце проведення 

уточнюється  
Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

01 - 15 

березня 

Виставка-персоналія «Любов і 

гордість наша – Шевченко» до 

Шевченківських днів 

м. Харків, 

просп. Ювілейний, 49/8,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

юнацтва» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

01 – 25 

березня  

Заочний тур І обласного 

(відбіркового) етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських 

лісництв загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів 
 

м. Харків,  

вул. Сумська, 37, 

КЗ «ХОПДЮТ» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

01 - 30 

березня 

Книжкова виставка «Сфінкси 

жіночої прози» до Міжнародного 

жіночого дня 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

02 березня 

14.00 

Відеоконференція для представників 

відділів (секторів) культури і 

туризму районних державних 

адміністрацій та виконавчих 

комітетів міських рад міст обласного 

значення щодо підготовки експозиції 

«Харківщина туристична» в межах 

міжрегіонального ярмарку «Туризм. 

Полювання. Рибалка 2016» 
 

м. Харків,  

вул. Артема, 43, 

Харківська обласна 

бібліотека для дітей 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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02 березня Урочисте відкриття історико-

культурного проекту «Родовід»  

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

02 - 04 

березня 

Концерти-вітання, присвячені 

Міжнародному жіночому дню  

8 Березня 

м. Харків:  

Червоношкільна 

набережна, 1а, 

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського;  

вул. Українська, 8/10, 

ОКЗ «Харківське 

училище культури;  

м. Лозова,  

вул. Урицького, 2, 

ОКЗ «Лозівське 

училище культури і 

мистецтв 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

02 березня –  

01 квітня 

Виставка «Дерево роду» в рамках 

історико-культурного проекту 

«Родовід»  

(урочисте відкриття 02 березня) 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно – 

методичний центр 

культури і мистецтва» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

03 березня  Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності 

у сфері професійно-технічної 

освіти у державному вищому 

навчальному закладі «Куп’янський 

автотранспортний коледж», що 

має ліцензію на здійснення 

освітніх послуг у сфері 

професійно-технічної освіти 

 

м. Куп’янськ,  

вул. Комсомольська, 34 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

03 березня  Збори трудового колективу 

Барвінківського професійного 

аграрного ліцею щодо звіту 

директора про виконання умов 

контракту, що закінчується у 

травні 2016 року 

 

Барвінківський район,  

м. Барвiнкове,  

вул. Механiзаторiв, 1 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

03 березня  Семінар: «Вдосконалення надання 

послуг хворим на туберкульоз та 

туберкульоз в поєднанні з ВІЛ-

інфекцією в закладах первинної 

медико-санітарної допомоги за 

підсумками менторингових візитів 

в 2015 році» 

 

м. Харків,  

вул. Харківських 

дивізій, 29, 

конференц-зала готелю 

«Меркурій» 

 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
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03 березня Інформаційна година про 

життєвий подвиг відомих жінок 

України «Берегині українського 

духу» до Міжнародного жіночого 

дня 

м. Харків,  

просп. Ювілейний, 52-а, 

Інститут охорони 

здоров’я дітей та 

підлітків НАМН 

України 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

03 березня 

 

Семінар для спеціалістів місцевих 

центрів соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді «Форми та 

методи соціальної роботи з 

сім’ями, діти яких перебувають  в 

інтернатних закладах за заявою 

батьків або відібрані без 

позбавлення батьків батьківських 

прав» у форматі вебінару  

 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5,  

Держпром, 6 під’їзд, 9 

поверх, к. 44 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

 

03 - 19 

березня 

Збірний арт-проект художників, 

скульпторів, фотографів України 

«Видатні харків`янки» 

(урочисте відкриття 03 березня о 

17.00) 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва» 

(Галерея «Мистецтво 

Слобожанщини») 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

04 березня Відкриття виставки «Жіночий 

образ в сучасному мистецтві» – 

живопис, графіка та скульптура з 

фондів музею 

м. Чугуїв, 

пл. Леніна, 2, 

КЗ «Художньо-

меморіальний музей 

І.Ю. Рєпіна» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

04, 11 

березня  

17.00 

Майстер-клас «Харківський коц» 

(керівник – Тетяна Крупа, 

керівник проекту, археолог, 

реставратор) 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 1 поверх,  

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» (Харківський 

обласний туристсько-

інформаційний центр) 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

05 березня 

13.00 

Клуб шанувальників мистецтва. 

Огляд нових виставок 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

05 березня  Обласні змагання серед учнівської 

молоді з пішохідного туризму в 

закритих приміщеннях (рятувальні 

роботи) 

м. Харків,  

вул. Чернишевська, 94, 

Національний 

університет цивільного 

захисту України 

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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05 - 06 

березня 

Чемпіонат області з сумо серед 

юнаків, молодших юнаків та дітей 

м. Харків, просп. 

Людвіга Свободи, 48-Б, 

СК «Висота» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

05, 26 

березня  

Проведення заходів в рамках 

культурно-просвітницької акції 

«Ми разом!» 

 

райони та міста області Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

06 березня  Обласні змагання серед учнівської 

молоді зі скелелазіння у закритих 

приміщеннях 

м. Харків,  

вул. Академічна, 1, 

Національний 

науковий центр 

«Харківський фізико-

технічний інститут»  

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

06 березня Інформаційно-просвітницькі 

заходи до Всесвітнього дня 

боротьби з глаукомою (лекції, 

бесіди, розповсюдження 

інформаційних матеріалів) 

 

Заклади охорони 

здоров’я  
Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

06 - 07 

березня 

Кубок області з тхеквондо ВТФ  м. Харків,  

вул. Динамівська, 5-А, 

КЗ «ШВСМ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

07 березня 

10.00 

Відкриття виставки архівних 

документів «До 202-ої річниці 

народження Т.Г. Шевченка» 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  

 

07 березня 

13.00-17.00 

Фольклорне свято «Вся надія на 

Колодія» («Масляна у 

Сковородинівці») 

Золочівський район, 

с. Сковородинівка, 

вул. Приозерна, 3, 

ОКЗ «Національний 

літературно-

меморіальний музей 

Г.С. Сковороди» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації  

07 - 08 

березня 

Проведення у закладах соціального 

захисту дітей заходів до 

Дня 8 Березня  

м. Харків: 

вул. Краснодарська, 102-А; 

вул. Фісановича, 4 

 

Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 

 

07 - 09 

березня  

Заходи, присвячені Дню 

народження   Т.Г. Шевченка 

Вищі навчальні 

заклади 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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08 березня Відкриття пересувної книжкової 

виставки «Від підмайстра до 

академіка гравюри», присвячена 

дню народження Т.Г. Шевченка 
 

м. Чугуїв,  

бібліотеки шкіл міста  
Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

08 березня  Святкові заходи з нагоди 

Міжнародного жіночого дня  

8 Березня 

 

стаціонарні установи 

системи соціального 

захисту області 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

09 березня 

11.00 

Лекція «Творчість Г. Сковороди й 

Т. Шевченка».  

Виставка «Та й списую 

Сковороду»: Григорій Сковорода і 

Тарас Шевченко» 
 

Богодухівський район,  

с. Горького,  

вул. Горького, 1- А, 

Горьківська ЗОШ І - ІІ 

ступенів 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

09 березня 

11.00 

Літературно-музичний вечір 

«Симфонія краси» до 

Міжнародного жіночого дня 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

09 березня 

час 

проведення 

уточнюється 

Урочисті заходи з нагоди дня 

народження Т.Г. Шевченка 

м. Харків 

(відповідно до плану 

заходів) 

Аннопольська В.В. –  

директор Департаменту 

масових комунікацій 

облдержадміністрації  
 

09 березня Літературно-музична композиція 

«Шевченківські твори сяють, мов 

зорі» до 202-річчя від дня 

народження Т.Г. Шевченка 

м. Харків,  

просп. Гагаріна, 266, 

Обласний 

багатопрофільний 

дитячий санаторій 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

09 березня Науково-практична конференція 

«Сучасні методи лікування 

інфекційних хвороб» 

м. Харків, вул. Героїв 

Сталінграда, 160, 

обласна клінічна 

інфекційна лікарня  

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
 

09 - 10 

березня 

Тематичні виховані години до дня 

народження Т.Г. Шевченка 

м. Харків: 

Червоношкільна 

набережна, 1а, 

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського;  

Ніжинський пров., 1, 

ОКЗ «Харківське 

художнє училище»; 

вул. Українська, 8/10, 

ОКЗ «Харківське 

училище культури;  

м. Лозова,  

вул. Урицького, 2, 

ОКЗ «Лозівське 

училище культури і 

мистецтв 
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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09 - 15 

березня 

Інформаційна зона «Тарас 

Шевченко в світлі епохи» до дня 

народження Т.Г. Шевченка, 

українського поета, художника, 

мислителя 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека»  
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

10 березня 

14.00-16.00 

Презентація та проведення 

екскурсії «Королева доріг – 

Південна залізнична магістраль» 

(2 години) 

 

м. Харків, маршрут: 

Управління ПЗ – 

вокзал – музей історії 

та залізничної техніки, 

тематичне кафе 

«Локомотив» 
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

10 березня 

17.00 

Лекція «Християнство. Віровчення 

і культ. Напрями християнства» з 

циклу «Релігії світу» 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

10 березня  Державний нагляд за діяльністю 

загальноосвітніх навчальних 

закладів Богодухівської районної 

ради із високим та середнім 

ступенями ризику (Сіннянська, 

Горьківська, Ульянівська 

загальноосвітні школи) 

Богодухівський район, 

с. Горького,  

вул. Горького, 1-А; 

с. Сінне,  

вул. Леніна, 38; 

с. Ульянівка,  

вул. Шкільна, 1 
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

10 березня 

 

Прем’єра вистави для дорослих 

«Парад троянд» за п’єсою Жана 

Ануя 

м. Харків, 

вул. Полтавський 

шлях, 18, 

ОКЗ «Харківський 

театр для дітей та 

юнацтва» 
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

10 березня Комплексна перевірка діяльності 

Кегичівського районного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

Кегичівський район, 

смт Кегичівка, 

вул. Волошина, 76 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  
 

10 березня Старт конкурсу на здобуття 

стипендій обласної державної 

адміністрації в галузі науки  

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 4 поверх 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

10 березня Семінар-навчання профспілкового 

активу Харківської обласної 

організації профспілки 

працівників охорони здоров’я 

України: «Актуальні питання 

діяльності профспілок» 
 

м. Харків,  

пл. Конституції, 1, 

Палац Праці, 3 під’їзд,  

5 поверх  

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

10 березня  Семінар «Питання психічного 

здоров’я подружньої пари, 

психопрофілактика порушень 

сексуального здоров’я» 

м. Харків, вул. 

Маршала Бажанова, 20,  

обласний 

психоневрологічний 

диспансер 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
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10, 12 

березня 

Свято Колодія м. Чугуїв, 

вул. Рози Люксембург, 8, 

КЗ «Художньо-

меморіальний музей 

І.Ю. Рєпіна» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

10, 17 

березня  

Проведення заходів в рамках 

обласного фестивалю з основ 

цивільного захисту «Школа 

життя» 

райони та міста області Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

10 - 12 

березня 

Чемпіонат України з синхронного 

плавання серед юнаків 

м. Харків,  

вул. Котлова, 910/1, 

басейн «Локомотив» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

10 – 30 

березня  

Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу дослідницько-

експериментальних робіт із 

природознавства (9-11 років) 

«Юний дослідник» 

 

м. Харків,  

вул. Сумська, 37, 

КЗ «ХОПДЮТ» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

І декада 

березня 

Робоча нарада з керівництвом 

будівельної компанії «Фасад-

сервіс» щодо аналізу даних, 

зібраних за підсумками 

обстеження об'єктів соціальної 

сфери області стосовно 

термомодернізації 
 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  

 

І, ІІІ декада 

березня 

Засідання Комісії з питань надання 

одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям Харківської 

області, які опинилися в скрутній 

життєвій ситуації 
 

м. Харків,  

вул. Сумська, 64, 

Будинок рад, 

кабінет 19 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

11 березня  

12.00 

Семінар для представників 

відділів (секторів) культури і 

туризму районних державних 

адміністрацій та виконавчих 

комітетів міських рад міст 

обласного значення «Ініціювання 

та підготовка проектів учасників 

кластеру культури і туризму для 

залучення коштів Державного 

фонду регіонального розвитку та 

грантових програм»  
 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 1 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» (Харківський 

обласний туристсько-

інформаційний центр) 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

11 березня 

15.30 

Нагородження переможців 

конкурсу «Харків – місто добрих 

надій» 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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11 березня  Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності у 

сфері професійно-технічної освіти 

у Харківському автотранспортному 

технікумі ім. С. Орджонікідзе, що 

має ліцензію на здійснення освітніх 

послуг у сфері професійно-

технічної освіти 
 

м. Харків,  

майдан Конституції, 28,  

Харківський 

автотранспортний 

технікум 

ім. С. Орджонікідзе  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

11 березня Вечір романсу в рамках історико-

культурного проекту «Родовід» 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва» 
 

Яцина О.А. –  

директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

11 - 12 

березня 

Обласний конкурс юних 

виконавців на народних 

інструментах для учнів шкіл 

естетичного виховання 

Харківської області та м. Харкова 
 

м. Харків, 

вул. Ш. Руставелі, 29, 

Дитяча музична школа 

№ 5 ім. М.А. Римського-

Корсакова  

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

11, 25 

березня 

14.00 

Організація та проведення 

соціальної релігійної екскурсії 

«Золотий вінець Харкова» для 

соціально незахищених верств 

населення 

Маршрут: 

Благовіщенський 

кафедральний собор – 

Успенський собор – 

Покровський монастир 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

12 березня Поздоровлення настоятеля храму 

Сурб-Арутюн Вірменської 

Апостольської Церкви Тер-

Мкртича Григоряна з нагоди дня 

народження 
 

м. Харків,  

вул. Шевченка, 144 
Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  

 

12 березня 

13.00 

Нагородження переможців 

конкурсу «Харків – місто добрих 

надій» 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

12 березня  Обласні змагання серед учнівської 

молоді з пішохідного туризму в 

закритих приміщеннях  

м. Харків, вул. 

Харківських дивізій, 15/1,  

Харківська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 38  
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

12, 19 

березня  

Реалізація районних етапів 

Фестивалю української культури 

 

райони та міста області Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

13 березня Обласна олімпіада із сольфеджіо 

для учнів шкіл естетичного 

виховання Харківської області та 

м. Харкова 

м. Харків, 

вул. Ш. Руставелі, 29, 

Дитяча музична школа 

№ 5 ім. М.А. Римського-

Корсакова  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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14 - 24 

березня 

Курси підвищення кваліфікації 

викладачів шкіл естетичного 

виховання Харківської області та 

м. Харкова 

м. Харків, 

вул. Студентська, 5/6, 

Обласний навчально-

методичний центр 

підвищення кваліфікації 

працівників 

культосвітніх закладів  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

15 березня 

12.00 

Відкриття туристсько-

інформаційного пункту на базі 

Зміївського краєзнавчого музею 

 

Зміівський район, 

м. Зміїв,  

пл. Радянська, 6 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

15 березня  Обласний семінар-практикум з 

практичними психологами 

професійно-технічних навчальних 

закладів «Система роботи 

практичного психолога ПТНЗ 

щодо профілактики негативних 

явищ в учнівському середовищі» 

м. Харкiв,  

просп. Московський, 19,  

Харківський 

професійний ліцей 

будівництва і 

комунального 

господарства  
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

15 березня Семінар «Посмертна судово-

психіатрична експертиза у 

цивільному процесі, принципи 

проведення та питання» 

м. Харків, вул. 

Академіка Павлова, 46, 

Харківська обласна 

клінічна психіатрична 

лікарня № 3 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

15 березня Науково-практична конференція 

«Сучасні аспекти діагностики та 

лікування ургентної хірургічної 

патології» 

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  

 

15 березня  Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності у 

сфері професійно-технічної освіти 

у Липковатівському аграрному 

коледжі, що має ліцензію на 

здійснення освітніх послуг у сфері 

професійно-технічної освіти 
 

Нововодолазький 

район,  

с. Липковатівка,  

пл. Доценка, 1 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

15 березня  Обласний семінар-практикум із 

заступниками директорів з 

навчальної роботи та методистами 

професійно-технічних навчальних 

закладів «Системний підхід до 

методичної роботи з педагогічними 

працівниками ПТНЗ» 
 

м. Харкiв,  

бульвар Iвана  

Каркача, 20, 

Центр професійно-

технічної освіти № 1  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

15 - 20 

березня 

Участь спортсменів Харківської 

області у чемпіонаті України з 

боксу серед юнаків 

місце проведення 

уточнюється  
Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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15 – 25 

березня  

Комплексне вивчення стану роботи 

управління освіти адміністрації 

Дзержинського району Харківської 

міської ради з питань дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної 

освіти 
 

м. Харків,  

вул. Шекспіра, 8-А 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

І половина 

березня 

Нарада з директорами вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

І половина 

березня 

Урочиста церемонія нагородження 

переможців та призерів VІ 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка та ХVІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика 
 

м. Харків,  

провулок Шота 

Руставелі, 7,  

КЗ «Харківська 

гуманітарно-

педагогічна академія»  

 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

16 березня 

11.00 

Засідання Робочої групи з питань 

діяльності підприємств та 

організацій громадських 

організацій інвалідів під 

головуванням заступника голови 

обласної державної адміністрації 

Черняка М.Є. 
 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

3 під'їзд, 5 поверх, 

зала засідань 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

 

16 березня  Обласний збір та школа досвіду 

роботи лідерів учнівського 

самоврядування з президентами 

учнівського самоврядування ПТНЗ 

«Розвиток творчого потенціалу 

лідерів – шлях до успіху» 

м. Харкiв,  

вул. Iвана Камишева, 37, 

ДНЗ «Харківський 

поліграфічний центр 

професійно-технічної 

освіти»  
 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

16 березня  Нарада начальників місцевих 

органів управління освітою 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

16 березня  Обласний семінар-практикум для 

керівників шкільних музеїв 

м. Харків, 

вул. Танкопія, 15/2, 

КЗ «ХОСЮТ» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

16 березня  Обласна олімпіада з предмета 

«Охорона праці» серед учнів 

професійно-технічних навчальних 

закладів  

м. Харкiв,  

вул. Спортивна, 9, 

Професійно-технічне 

училище № 32  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

16 березня Виставка «Отці церкви і Г. 

Сковорода» 

м. Харків, 

вул. Ярослава 

Мудрого, 18, 

Харківський патентно-

комп'ютерний коледж 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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16 березня Проведення технічної 

перевірки автоматизованої 

системи оповіщення «Сигнал-ВО»  

(з виключеними електросиренами) 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 

Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
 

16 березня  Обласний семінар-практикум із 

заступниками директорів з 

навчально-виховної роботи 

професійно-технічних навчальних 

закладів «Виховна система 

навчального закладу: проблеми, 

пошуки, знахідки» 
 

м. Харкiв,  

вул. Iвана Камишева, 37, 

ДНЗ «Харківський 

поліграфічний центр 

професійно-технічної 

освіти»  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

16 - 17 

березня 

09.00 

Семінар з підвищення кваліфікації 

для працівників місцевих архівних 

установ області 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
 

16 - 17 

березня  

Відкритий Всеукраїнський турнір 

з боротьби вільної серед чоловіків 

м. Харків, 

вул. Алчевських, 50-А, 

СК «Політехнік» 

 НТУ «ХПІ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

16 - 22 

березня 

Інформаційно-книжкова виставка 

«Романтика русского модерна» до 

160-річчя від дня народження 

М. Врубеля (1856-1910), 

художника 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

17 - 19 

березня  

Участь вищих навчальних закладів 

у Сьомій міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2016» 

м. Київ Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

17 - 20 

березня 

Чемпіонат України з водного поло 

серед жінок (III тур) 

 

м. Харків,  

вул. Артема, 50-А, 

басейн НТУ «ХПІ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

17 березня Лекція «Сковородинські ідеї в 

шкільній системі» 

Золочівський район, 

с. Сковородинівка,  

вул. Шкільна, 1, 

Сковородинівський 

навчально-виховний 

комплекс 

ім. Г.С. Сковороди 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

17 березня Зустріч з представниками 

популярних професій «За 

лаштунками професій» в межах 

програми профорієнтації молоді 

«Обираємо професію крок за 

кроком» 
 

м. Харків, 

просп. Ювілейний, 49/8,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

юнацтва» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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17 березня  Державний нагляд (ліцензійні 

умови) ХПЗОШ «ПОЧАТОК 

МУДРОСТІ» 

м. Харків,  

вул. Івана Минайленка, 7 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

18 березня  Вивчення стану дотримання умов 

ліцензування освітньої діяльності 

у сфері професійно-технічної 

освіти у Харківському 

торговельно-економічному 

коледжі Київського національно-

економічного університету, що 

має ліцензію на здійснення 

освітніх послуг у сфері 

професійно-технічної освіти 

 

м. Харків,  

вул. Клочківська, 202 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

18 - 20 

березня 

Чемпіонат України з сумо серед 

юнаків, молодших юнаків та дітей 

м. Харків, просп. 

Людвіга Свободи, 48-Б,  

СК «Висота» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

19 березня Регіональний конкурс читців-

аматорів «Вічне слово Кобзаря», 

присвячений творчості 

Т.Г. Шевченка 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

19 березня  ІV обласний фестиваль театрів 

ляльок «КРОК»  

м. Харків,  

вул. Сумська, 37, 

КЗ «ХОПДЮТ» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

19 - 20 

березня 

Обласний конкурс вокального 

мистецтва «Дзвінкі голоси» для 

учнів шкіл естетичного виховання 

Харківської області та м. Харкова 

м. Харків,  

вул. Українська, 8/10, 

ОКЗ «Харківське 

училище культури» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

20 березня Обласна олімпіада з української та 

зарубіжної музичних літератур 

«Жіночі образи у музиці» для 

учнів шкіл естетичного виховання 

Харківської області та м. Харкова 

м. Харків, 

вул. Студентська, 5/6, 

Обласний навчально-

методичний центр 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

культосвітніх закладів 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

20 - 21 

березня 

Відвідування та привітання 

духовенства та віруючих 

мусульманських релігійних громад 

зі святом весни Новруз 

м. Харків, 

мусульманські 

релігійні громади 

Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  
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ІІ декада 

березня 

Проведення семінару-наради для 

кадрового резерву служби у 

справах дітей обласної державної 

адміністрації  

м. Харків,  

вул. Фісановича, 4,  

КЗ «Харківський 

обласний центр 

соціально – 

психологічної 

реабілітації дітей 

«Гармонія» 
 

Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 

 

ІІ декада 

березня 

Проведення семінару для 

педагогічних працівників центрів 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Взаємодія 

центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей, служб у справах 

дітей з питання повернення 

дитини в сім'ю, влаштування до 

сімейних форм виховання» 
 

Місце проведення 

уточнюється 
Печерських Т.П. – 

начальник служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації 

 

ІІ декада 

березня 

Робоча нарада з керівництвом 

компанії  «Маст-Іпра» та ТОВ 

«Укргріненерджі» щодо контролю 

за виконанням етапів будівництва 

міні-ТЕЦ у містах Куп'янськ та 

Вовчанськ 
 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  

 

ІІ декада 

березня 

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, 

3 під'їзд, 5 поверх, 

зала засідань 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

 

21 березня 

16.00 

Відкриття виставки живопису 

Юлії Кухтіної 

м. Харків,  

вул. Раднаркомівська, 11, 

ОКЗ «Харківський 

художній музей» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

21 березня Лекція «Modus vivendi зі 

свободою: покоління 

шістдесятників і філософія 

свободи Григорія Сковороди» 

 

м. Харків,  

вул. Багалія, 6, 

КЗК «Харківський 

літературний музей» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

21 березня Театралізоване свято «У країні 

мрій та фантазій» до 

Всеукраїнського тижня дитячого 

читання 

м. Харків,  

вул. Артема, 43,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

дітей» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

21 березня Творчий вечір до Всесвітнього дня 

поезії 

м. Лозова,  

вул. Урицького, 2, 

ОКЗ «Лозівське 

училище культури і 

мистецтв 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%28%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%29


 
 

14  

1 2 3 4 

21 - 22 

березня  

Відзначення Всесвітнього дня 

поезії проведенням вечорів 

української поезії 

м. Харків,  

майдан Свободи, 

Центр національно-

патріотичного 

виховання 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

21 - 26 

березня 

Книжкова панорама «Поезія – це 

завжди неповторність» до 

Всесвітнього дня поезії 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

21 - 31 

березня 

Виставка-імена «Літературні 

кумири 21-го століття» (цікаві 

надходження) до Всеукраїнського 

тижня дитячої та юнацької книги 

м. Харків, 

просп. Ювілейний, 49/8,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

юнацтва» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

21 березня-

15 травня 

Акція «Збережемо вертоград 

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 

22 березня Семінар «Питання судово-

психіатричної експертизи при 

визначенні неосудності та 

призначенні примусових заходів 

медичного характеру» 

м. Харків, вул. 

Академіка Павлова, 46, 

Харківська обласна 

клінічна психіатрична 

лікарня № 3 

 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

22 березня  Державний нагляд за діяльністю 

загальноосвітніх навчальних 

закладів із середнім ступенем 

ризику  

м. Харків, просп. 

Людвіга Свободи, 42-Б,  

ХЗОШ № 154  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

22 березня Комплексна перевірка 

Балаклійського районного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

Балаклійський район,  

м. Балаклія, 

пл. Ростовцева, 4, к. 69 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

 

23 березня 

11.00 

Інформаційно-музична година 

«Старый патефон» до 110-річчя 

від дня народження 

К.І. Шульженко (1906-1984), 

співачки 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

23 березня  Семінар з директорами навчальних 

закладів інтернатного типу 

обласного підпорядкування 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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23 березня 

16.00 

 

Майстер-клас з виготовлення 

прикраси ручної роботи з 

натуральними каменями в 

сутажній техниці в межах проекту 

«Слобожанський сувенір»  

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром,  

4 під’їзд, 1 поверх, 

ОКЗ «Харківський 

організаційно-

методичний центр 

туризму» (Харківський 

обласний туристсько-

інформаційний центр) 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

23 березня  

 

Науково-практична конференція 

«Взаємодія амбулаторної та 

стаціонарної психіатричної 

допомоги,  різних ланок інших 

видів медичної допомоги при 

проведенні огляду лікарем-

психіатром у складі медичної 

комісії райвіськкомату» 

 

м. Харків,  

вул. Алчевських, 32,  

Харківський міський 

психоневрологічний 

диспансер № 3 

 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

23 березня  Семінар «Психічні розлади при 

соматичних захворюваннях» 

Харківський район,  

с. Стрілече,  

вул. Бєлгородська, 1, 

обласна психіатрична 

лікарня № 1 

 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

23 березня  

 

Семінар: «Особливості 

застосування психотропних 

лікарських засобів в дитячій 

психіатричній практиці» 

м. Харків, вул. 

Маршала Бажанова, 20,  

обласний 

психоневрологічний 

диспансер  

 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

23 березня  Засідання колегії Департаменту 

науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації  

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

23 березня  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  
 

23 березня Конкурс пам’яті Т.Г. Шевченка 

«Ми українці, нам є чим 

пишатися» 

м. Харків, 

Червоношкільна 

набережна, 1а, 

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

23 - 27 

березня 

Чемпіонат України з водного поло 

серед чоловіків (V тур) 

м. Харків,  

вул. Артема, 50-А, 

басейн НТУ «ХПІ» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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23 - 30 

березня 

Книжкова виставка «Театральная 

феерия на подмостках сцены» до 

Міжнародного дня театру 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека»  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

24 березня  

14.00-16.00 

Організація та проведення 

екскурсії «Королева доріг – 

Південна залізнична магістраль» 

(2 години) 

 

м. Харків, маршрут: 

Управління ПЗ – 

вокзал – музей історії 

та залізничної техніки, 

тематичне кафе 

«Локомотив» 

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

24 березня Інформаційно-просвітницькі 

заходи, присвячені Всесвітньому і 

Всеукраїнському дням боротьби 

проти туберкульозу (ВООЗ) 

(лекції, бесіди, розповсюдження 

інформаційних матеріалів) 
 

Заклади охорони 

здоров’я  
Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

24 березня  Здійснення державного нагляду 

(контролю) за діяльністю 

державного професійно-технічного 

навчального закладу «Курязьке 

професійно-технічне училище» 
 

Дергачівський район, 

с. Подвірки 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

24 березня Презентація освітніх ресурсів 

«WelcometoEnglish» в межах 

проекту «Патріот. Громадянин 

Держави. Харків’янин» до Року 

англійської мови в Україні 
 

м. Харків, 

просп. Ювілейний, 49/8,  

ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для 

юнацтва» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

24 - 25 

березня 

Відвідування та привітання 

духовенства та віруючих 

іудейських релігійних громад зі 

святом Пурим  

Іудейські релігійні 

громади 
Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  
 

24 - 25 

березня 

Обласний конкурс театральних 

колективів шкіл естетичного 

виховання Харківської області та 

м. Харкова «Дивосвіт країни 

Театралії» 
 

м. Харків,  

вул. Українська, 8/10, 

ОКЗ «Харківське 

училище культури  

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

25 березня 

13.00 

Робота лекторію «Григорій 

Сковорода та Отці Церкви»: 

«Сковорода – послідовник 

Августина Блаженного» 

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 березня Направлення поздоровлення 

духовенству та віруючим Римсько-

католицької церкви зі святом 

Благовіщення Діви Марії 

м. Харків,  

релігійні організації 

РКЦ 

Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  
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25 березня  Державний нагляд за діяльністю 

загальноосвітніх навчальних 

закладів (ліцензійні умови) 

ХПНВК «МИР» 

м. Харків,  

вул. Родникова, 9/87 
Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

25 березня Дитяча музично-театральна 

вітальня «Хочу все знати» до  

110-річчя дня народження Клавдії 

Шульженко 

м. Харків, 

пров. Інженерний, 1, 

Міська спеціалізована 

музично-театральна 

бібліотека 

ім. К.С. Станіславського 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

25 березня Засідання «Круглого столу» на 

тему: «Механізми взаємодії 

структурних підрозділів, установ та 

закладів, до компетенції яких 

належать питання захисту прав 

дітей та організації надання 

соціальних послуг сім’ям з дітьми» 
 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5,  

Держпром,  

6 під’їзд, 9 поверх, 

інформаційно-

тренінговий центр 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

 

25 - 31 

березня 

Літературне ревю «Фрагменты 

жизни в рамке рампы» до 

Міжнародного дня театру 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека»  
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

26 березня  Чемпіонат  області  з гри  «Що? 

Де? Коли?» 

м. Харків,  

вул. Сумська, 37, 

КЗ «ХОПДЮТ» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

26 березня Обласна олімпіада з історії 

образотворчого мистецтва 

«Академізм як фундамент і 

гарантія збереження класичних 

традицій образотворчого 

мистецтва» для учнів шкіл 

естетичного виховання 

Харківської області та м. Харкова  

м. Харків, 

вул. Студентська, 5/6, 

Обласний навчально-

методичний центр 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

культосвітніх закладів 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

26 - 28 

березня 

Обласна Спартакіада з футзалу 

серед районів та міст обласного 

значення (зональні змагання) 

райони області Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

27 березня Направлення поздоровлення 

духовенству та віруючим 

християнських релігійних громад 

західного обряду з нагоди Пасхи 

Християнські релігійні 

громади західного 

обряду 

Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  
 

27 березня Поздоровлення керуючого 

Харківською єпархією Української 

Православної Церкви митрополита 

Харківського і Богодухівського 

Онуфрія з нагоди дня народження 
 

м. Харків, 

єпархія УПЦ 
Чернявська О.Ю. –  

начальник відділу у 

справах релігій 

облдержадміністрації  
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27 - 28 

березня 

Відкритий чемпіонат області з 

боротьби греко-римської серед 

юніорів та юнаків 

м. Харків, просп. 

Московський, 246-Б, 

ДЮСШ № 7 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

27 - 31 

березня 

 

 

27 березня 

 

31 березня 

 

 

 

31 березня 

ХV Відкритий фестиваль 

традиційної народної культури 

«Кроковеє коло» для дітей та 

молоді: 

- конкурс «Традиційні художні 

ремесла»; 

- урочисте відкриття виставки 

робіт та нагородження переможців 

конкурсу традиційних народних 

художніх ремесел; 

- учнівська науково-практична 

конференція «Етнологія і 

фольклористика»  

 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і мистецтва» 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

28 березня 

11.00 

Інформаційна година «Правила 

жизни» до 80-річчя від дня 

народження С.С. Говорухіна 

(1936), українського кінорежисера 

м. Харків, 

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека»  

 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

28 березня Нарада з питання роботи 

підрозділів місцевої пожежної 

охорони у березні 2016 року 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  

 

28 березня  Виїзні навчальні тренінги з 

підготовки учнів 11-х класів до 

ЗНО та ДПА 

Харківський район,  

смт Пісочин 

місце проведення 

уточнюється  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

28 березня Відкриття обласного фестивалю-

конкурсу аматорських театральних 

колективів «На крилах 

Мельпомени», присвяченого 

Міжнародному Дню театру 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно – 

методичний центр 

культури і мистецтва» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

29 березня 

09.00-16.00 

Організація інфотуру для 

представників туристичної галузі 

по Харківській області – 

м. Люботин 
 

Маршрут:  

с. Нестеренки - Старий 

Люботин - Гиївка - 

сел. Караван 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

29 березня  

 

Семінар «Диференційна 

діагностика затримок психо-

мовно-моторного розвитку з 

розумовою відсталістю та 

соціально-педагогічною 

занедбаністю» 
 

м. Харків, вул. 

Маршала Бажанова, 20,  

обласний 

психоневрологічний 

диспансер  

 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
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29 березня  Виїзні навчальні тренінги з 

підготовки учнів 11-х класів до 

ЗНО та ДПА 

м. Лозова, 

місце проведення 

уточнюється 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

29 березня  Вебінар із заступниками 

директорів з навчально-

виробничої роботи професійно-

технічних навчальних закладів 

«Управління навчально-виховним 

процесом у ПТНЗ як основа 

продуктивних освітніх змін» 

 

м. Харкiв,  

вул. Тимурiвцiв, 37, 

Науково-методичний 

центр професійно-

технічної освіти у 

Харківській області  

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

29 - 30 

березня 

Культурно-мистецький проект 

«Арт-канікули», присвячений 

Міжнародному Дню театру 

(спектакль «Принцеса – 

стрибунка» театру маріонеток 

«Мрії Марії»)  

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно – 

методичний центр 

культури і мистецтва» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

30 березня 

09.00 

Засідання експертно-перевірної 

комісії Державного архіву 

Харківської області 

м. Харків,  

просп. Московський, 7 
Кущ Є.О. –  

заступник директора 

Державного архіву 

Харківської області  
 

30 березня 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  

 

30 березня  Виїзні навчальні тренінги з 

підготовки учнів 11-х класів до 

ЗНО та ДПА 

Красноградський 

район, м. Красноград 

місце проведення 

уточнюється 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

30 березня  Нарада з директорами професійно-

технічних навчальних закладів 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

30 березня Семінарське заняття «Знайомство 

з музичним світом. Пісні-правила з 

сольфеджіо» для викладачів 

музично-теоретичних дисциплін 

шкіл естетичного виховання 

Харківської області та м. Харкова 
 

м. Харків, вул. 

Червонопрапорна, 7/9, 

Дитяча музична школа 

№ 6 ім. М.В. Лисенка  

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

30 березня Творчий вечір, присвячений 

Міжнародному дню театру 

«Історія театрального мистецтва» 

м. Харків,  

Червоношкільна 

набережна, 1а,  

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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30 березня Обласний конкурс виконавців на 

духових інструментах «Граймо 

віртуозно» для учнів шкіл 

естетичного виховання 

Харківської області та м. Харкова  

 

м. Харків,  

Червоношкільна 

набережна, 1а,  

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

30 - 31 

березня 

Заходи до Всеукраїнського Дня 

боротьби з туберкульозом 

місцеві центри 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді,  

заклади соціального 

обслуговування  
 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

ІІ половина 

березня 

Засідання обласної студентської 

ради 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

ІІ половина 

березня 

Засідання Координаційної ради з 

питань захисту прав 

інтелектуальної власності при 

обласній державній адміністрації 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

ІІ половина 

березня 

Нарада із проректорами з питань 

гуманітарної освіти та виховання 

м. Харків,  

вул. Скрипника, 14, 

ХЦДЕД «Будинок 

учителя» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 

березня 

Пуск газу у с. Новодмитрівка 

Сахновщинського району   

Сахновщинський 

район, 

с. Новодмитрівка  

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

ІІІ декада 

березня 

Засідання обласної координаційної 

ради з питань сім'ї, гендерної 

рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім'ї та 

протидії торгівлі людьми під 

головуванням заступника голови 

обласної державної адміністрації 

Черняка М.Є. 
 

місце проведення 

уточнюється  
Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

31 березня Нарада з питання звірки обліку 

надзвичайних ситуацій, які 

виникли на території області у 

березні 2016 року 

м. Харків, 

Салтівське шосе, 73 
Фадєєв В.І. –  

директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
 

31 березня  Виїзні навчальні тренінги з 

підготовки учнів 11-х класів до 

ЗНО та ДПА 

Балаклійський район, 

м. Балаклія  

місце проведення 

уточнюється 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

31 березня  ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 

конкурсу еколого-

натуралістичного напряму 

«Земля − наш спільний дім» 

м. Харків,  

вул. Сумська, 37, 

КЗ «ХОПДЮТ» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
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31 березня  Обласний семінар-практикум з 

викладачами професійно-

технічних навчальних закладів з 

предмету «Захист Вітчизни» 

«Формування ключових 

компетенцій учнів ПТНЗ щодо 

захисту Вітчизни»   
 

За окремим листом Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

31 березня Сімейний майстер-клас «Створи 

свою родинну історію»  

 

м. Харків,  

вул. Фрунзе, 6, 

Харківський 

літературний музей 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

31 березня Обласний конкурс виконавців на 

ударних інструментах «Музичний 

калейдоскоп» для учнів шкіл 

естетичного виховання 

Харківської області та м. Харкова 

  

м. Харків,  

Червоношкільна 

набережна, 1а,  

Харківське музичне 

училище 

ім. Б.М. Лятошинського 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

дата та час 

проведення 

уточнюються 

Засідання обласної 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 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

дата та час 

проведення 

уточнюються 

Засідання територіальної 

тристоронньої соціально-

економічної ради під 

головуванням заступника голови 

обласної державної адміністрації 

Черняка М.Є. 
 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

1 під'їзд, 2 поверх, 

зала селекторних нарад 

 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

дата та час 

проведення 

уточнюються 

Засідання обласного 

координаційного Комітету 

сприяння зайнятості та 

професійної орієнтації населення 

м. Харків, 

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

1 під'їзд, 2 поверх, 

зала селекторних нарад 
 

Шпарага Ю.І. –  

директор Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації  

дата 

проведення 

уточнюється 

Засідання колегії Департаменту 

охорони здоров’я Харківської  

обласної державної адміністрації: 

«Про підсумки діяльності галузі 

охорони здоров’я у 2015 році. 

Досягнення та перспективи» 
 

місце проведення 

уточнюється  
Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

дата 

проведення 

уточнюється 

Участь представників КЗ 

«Художньо-меморіальний музей 

І.Ю. Рєпіна» у щорічній 

конференції «Археологічні студії: 

здобутки та перспективи – 2016» 
 

м. Київ Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 
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дата 

проведення 

уточнюється 

До 202-річниці з Дня народження 

Т.Г. Шевченка – тематичний захід 

за темою: «Геній Шевченка вічно 

живий» 

 

м. Харків 

вул. Університетська, 11, 

КЗ «Харківський 

історичний музей імені 

М.Ф. Сумцова» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

дата 

проведення 

уточнюється 

Методична нарада «Аналіз 

діяльності структурних підрозділів 

судово-медичної експертизи у 

районах області. Поточні питання» 

м. Харків,  

вул. Дмитрівська, 14, 

КЗОЗ «Обласне бюро 

судово-медичної 

експертизи» 
 

Галацан О.В. – 
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

дата 

проведення 

уточнюється 

Засідання Харківської регіональної 

експертної ради з ліцензування та 

атестації навчальних закладів 

(секція з питань професійно-

технічної освіти) 
 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 24, 

КВНЗ «ХАНО» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

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  

 

щосереди Робота з учасниками Школи 

лідерства голови Харківської 

обласної державної адміністрації, 

закріпленими за управлінням 

паливно-енергетичного комплексу 

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
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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 

 

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   
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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 

заклади охорони 

здоров'я області 
Галацан О.В. –  
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

(за окремим 

графіком) 
 

Атестація лікарів та молодших 

медичних спеціалістів. 

Акредитація лікувально-

профілактичних закладів 

заклади охорони 

здоров'я області 
Галацан О.В. –  
директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

(за окремим 

графіком) 

 

Засідання обласної міжвідомчої 

комісії з питань проведення 

розрахунків за спожиті енергоносії  

м. Харків,  

майдан Свободи, 5, 

Держпром, 

9 під'їзд, 7 поверх 

Белоцький О.О. –  

начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації  
 

протягом 

місяця 

(за окремим 

графіком) 

 

Засідання робочої групи з питань 

забезпечення безпечної 

експлуатації безхазяйних об'єктів 

та тих, що належать абонентам, які 

його не обслуговують належним 

чином 
 

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) 

 

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 

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 

Чемпіонати області з баскетболу 

та волейболу серед юнаків 

райони області Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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1 2 3 4 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області з тенісу 

настільного серед кадетів 

м. Харків,  

місце проведення 

уточнюється  

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області з більярдного 

спорту (парна гра) 

м. Харків,  

місце проведення 

уточнюється  

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області з акробатичного 

рок-н-ролу 

м. Чугуїв Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області зі спортивної 

акробатики 

м. Харків,  

місце проведення 

уточнюється  

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області зі спортивних 

танців 

м. Харків,  

місце проведення 

уточнюється  

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області «Слобожанська 

весна-2016» з шахів.  

Чемпіонат області з шахів серед 

дівчат до 16 років (фінал) 

м. Харків,  

просп. Гагаріна, 45, 

ШШК «Вундеркінд» 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

 

протягом 

місяця 

Відкритий чемпіонат області з 

пауерліфтингу серед юніорів та 

юніорок 

м. Харків,  

вул. Чугуївська, 35, 

КДЮСШ № 9 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

Чемпіонат області з важкої 

атлетики серед юніорів до 20 років 

м. Харків,  

Помірки, 27, 

Харківське обласне 

вище училище фізичної 

культури і спорту 

Кириленко В.В. –  

директор Департаменту 

у справах молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

протягом 

місяця 

П тур 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  
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протягом 

місяця 

Обласні конкурси фахової 

майстерності з професій: 

лицювальник-плиточник; 

верстатник широкого профілю; 

кравець; помічник машиніста 

електровоза; оператор 

комп’ютерного набору  
 

За окремим листом Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  

 

протягом 

місяця 

Відбірковий етап обласного 

відкритого фестивалю дитячої 

художньої творчості «Таланти 

третього тисячоліття» 

м. Харків,  

вул. Сумська, 37, 

КЗ «ХОПДЮТ» 

Бабічев А.В. – 

директор Департаменту 

науки і освіти 

облдержадміністрації  
 

протягом 

місяця 

Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу з квітництва і 

ландшафтного  дизайну «Квітуча 

Україна» 

м. Харків,  

вул. Сумська, 37, 

КЗ «ХОПДЮТ» 

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 

Кущові зустрічі 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 

Нарада щодо формування переліку 

об’єктів житлово-комунального та 

соціального призначення, які 

пропонуються до фінансування в 

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 

Інструкторсько-методичні заняття 

з працівниками структурних 

підрозділів обласної державної 

адміністрації, районних державних 

адміністрацій, виконавчих органів 

міських рад міст обласного 

значення з проблемних питань 

мобілізаційної підготовки 

місце проведення 

уточнюється  
Кутєпов Ю.В. –  

заступник директора 

Департаменту оборонної, 

мобілізаційної роботи 

та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

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 
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1 2 3 4 

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  

 

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»; 

- «Курси IT-підприємництва у 

Харківській області»; 

- «Школа лідерства голови 

Харківської обласної державної 

адміністрації»; 

- «Формування сталої системи 

надання послуг з соціальної 

адаптації ветеранів АТО 

#ITRecruit» 
 

місце проведення 

уточнюється 

Ткачов Д.С. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

з підвищення 

конкурентоспроможності 

регіону 

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 

Інструкторсько-методичні заняття 

з працівниками структурних 

підрозділів обласної державної 

адміністрації, районних державних 

адміністрацій, виконавчих органів 

міських рад міст обласного 

значення з проблемних питань 

мобілізаційної підготовки 

місце проведення 

уточнюється  
Кутєпов Ю.В. –  

заступник директора 

Департаменту оборонної, 

мобілізаційної роботи 

та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

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  
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1 2 3 4 

протягом 

місяця 

Організаційна зустріч з 

неформальним оргкомітетом з 

планування проведення у Харкові 

Міжнародного форуму донорів 

"Kharkiv Global Partnership" у 

травні 2016 року 

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 

Проведення тренінгів для 

користувачів Харківської обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

та внутрішньо переміщених осіб  

м. Харків,  

вул. Кооперативна, 13/2, 

ОКЗ «Харківська 

обласна універсальна 

наукова бібліотека» 

(Регіональний 

тренінговий центр) 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

протягом 

місяця 

Проведення штабів з 

представниками підрядних та 

проектних організацій щодо 

технічного переоснащення системи 

теплопостачання Олександрівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів зі встановленням 

котельні на твердому паливі по 

вул. Перемоги, 5, в с. Олександрівка 

Валківського району  
 

Валківський район, 

с. Олександрівка, 

вул. Перемоги, 5 

Воробець В.А. –  

перший заступник 

директора Департаменту 

капітального 

будівництва 

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 

 

протягом 

місяця 

Шевченківські дні - інтерактивне 

заняття «Україна – батьківщина 

талантів: І.Ю. Рєпін і 

Т.Г. Шевченко» 

м. Чугуїв, 

пл. Леніна, 2, 

КЗ «Художньо-

меморіальний музей 

І.Ю.Рєпіна» 
 

Яцина О.А. –  
директор Департаменту 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

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 

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  
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1 2 3 4 

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 

Обласний конкурс з виготовлення 

ляльки-мотанки «Слобожанський 

хоровод» 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 

КЗ «Обласний 

організаційно – 

методичний центр 

культури і мистецтва» 
 

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 

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 

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 

 

 

 

 

Заступник голови – керівник апарату 

обласної державної адміністрації         В.Ю. Аббакумов 
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