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в Дергачівській районній державній адміністрації
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1) в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації:

№№
п/п Назва підрозділу

ПІБ
відповідальної

особи
Телефон Графік

роботи

Діє
постійно/

періодично

Напрямки/тематика 
роботи

1 2 3 4 5 6 7

1. Відділ організаційної роботи 
апарату райдержадміністрації

Соін
Аліна

Віталіївна
2-06-28 щоп’ятниці

13.00-15.00 постійно

Діяльність 
громадських, 

релігійних 
організацій, 

політичних партій

2.
Відділ управління персоналом 
апарату райдержадміністрації

Шептуха
Олена

Миколаївна
2-00-23 щосереди 

09 .00- 12.00 постійно
Щодо порядку 

подання запиту на 
інформацію

3. Юридичний відділ 
апарату райдержадміністрації

Сучова
Ірина

Михайлівна
2-00-56 щовівторка

14.00-16.00 постійно

Надання роз’яснень 
чинного 

законодавства з 
питань, що належать 

до компетенції 
районної державної 

адміністрації
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4.

Сектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної роботи 

та роботи з правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації

Шкредова
Ольга

Миколаївна

2-03-99

2-03-99

вівторок 
09 .0 0 - 12.00 
12.45-15.00 

четвер 
09.00 - 12.00 
12.45 - 15.00

періодично

періодично

Мобілізація, 
строковий призов

Взаємодія з 
правоохоронними 
органами району

5. Відділ ведення Державного реєстру 
виборців апарату райдержадміністрації

Пурей 
Віталій 

Г ригорович
3-11-65

з понеділка 
по п’ятницю 
08.00 - 12.00 
12.45 - 15.00

постійно

Консультація 
виборців лише в 

обсязі та у спосіб, 
встановлені Законом 

України «Про 
Державний реєстр 

виборців»

6.
і

Відділ економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

Булгакова
Вікторія

Анатоліївна
3-30-73 щовівторка 

08.00 - 12.00 постійно

Питання пов’язані зі 
сферою торгівлі, 

побуту, ринків, здачі 
в оренду

комунального майна

7.

І

Відділ містобудування, архітектури та 
цивільного захисту райдержадміністрації

Бондаренко
Наталя

Олександрівна
Чибаров

В ’ячеслав
Вікторович

3-20-42

2-00-51

щоп’ятниці 
09.00 - 12.00 
12.45 - 15.45

постійно

3 питань
містобудування та 

архітектури 
3 питання цивільного 

захисту населення

8.
Відділ житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації

Катречко
Тетяна

Олександрівна
3-10-11 щовівторка 

08.00- 12.00 постійно
3 питань житлово- 

комунального 
господарства

9.
Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації

Осадчий
Олександр

Станіславович
2-05-98

щопонеділка 
10.00-12.00 
12.45 - 16.00

постійно
3 питань культурно- 

просвітницької 
роботи, мистецтва та



з
туризму

Алєксєєнко
Яна

Леонідівна
2-05-19

щосереди 
09.00 - 12.00 
12.45 - 16.00

постійно

3 питань культурно- 
просвітницької 

роботи, мистецтва та 
туризму

10.
Сектор у справах молоді та спорту 

райдержадміністрації

Марєйкіна
Валерія

Леонідівна
2-00-38

щосереди 
09.00 - 12.00 
12.45 - 15.00

постійно
3 питань фізичної 

культури та спорту, 
оздоровлення дітей

11.
Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Віннічук
Інна

Павлівна
3-01-49

щопонеділка 
13.00-16.00 
щочетверга 
09.00 - 12.00

постійно

3 питань захисту прав 
дітей, сімейні форми 
влаштування дітей- 

сиріт та дітей, 
позбавлених 

батьківського 
піклування

Кантемир
Карина
Юріївна

3-41-76

щовівторка 
щоп'ятниці 

09.00- 12.00 
12.45 - 15.00

постійно

3 питань соціального 
захисту дітей, які 

опинилися у складних 
життєвих обставинах

Гасе
Тетяна

Володимирівна
3-01-49

щопонеділка
09.00- 12.00 
щочетверга
13.00- 16.00

...... і

постійно

3 питань захисту прав 
дітей, сімейні форми 
влаштування дітей- 

сиріт та дітей, 
позбавлених 

батьківського 
піклування та дітей, 

які опинилися у 
складних життєвих 

обставинах
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12.
Відділ з питань організації діяльності 

центру надання адміністративних послуг 
райдержадміністрації

Кравченко
Анна

Сергіївна
2-06-37 щосереди

9.00-11.00 постійно

І
3 питань надання 
адміністративних 

послуг

13.
Відділ державної реєстрації 

райдержадміністрації

Пономарьова
Інна

Вікторівна
2-03-90

з понеділка 
по п’ятницю 
08.00 - 12.00 
12.45 - 15.00

постійно 3 питань державної 
реєстрації

14.
Управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації

Іщенко
Микола

Андрійович
3-00-29

з понеділка 
по п’ятницю 
9.00-12.00

постійно
3 питань

агропромислового 
розвитку району

15.
Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації

Гужва
Наталя

Анатоліївна
3-02-05 щопонеділка 

9.00- 11.00 постійно

Надання інформації 
постраждалим 

внаслідок аварії на 
ЧАЕС,інвалідів, 

ветеранів війни та 
праці

Міщенко
Лариса

Василівна
3-02-05 щопонеділка 

13.00- 15.00 постійно 3 питань надання 
пільг

Степаненко
Наталія

Олександрівна
3-02-05

щосереди 
09.00- 11.00 постійно 3 питань надання 

субсидій

Драганюк
Інна

Олегівна
3-02-05 щосереди

13.00-15.00 постійно

Надання інформації 
сім’ям, які 

перебувають у 
складних життєвих 

обставинах 
(внутрішньо 

переміщені особи)
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Харченко
Світлана

Олександрівна
3-02-05 щоп’ятниці

09.00-11.00 постійно

Консультації щодо 
переліку документів 

необхідних для 
призначення усіх 
видів державних 

соціальних допомог 
та субсидій

16. Фінансове управління 
райдержадміністрації

Оніщенко
Віктор

Васильович
3-03-07

понеділок-
четвер

08.00-12.00
12.45 - 17.00 

п’ятниця
08.00- 12.00
12.45 - 15.45

постійно
Формування та 

виконання місцевих 
бюджетів

17. Відділ освіти 
райдержадміністрації

Висоцька
Тетяна

Вікторівна
3-30-63

з понеділка 
по п’ятницю 
08.00- 12.00 
12.45 - 15.30

постійно

Консультація з 
питань організації 

навчально-виховного 
процесу,

позашкільної освіти, 
кадрової, методичної 
та виховної роботи, 

матеріально- 
технічного та 
фінансового 
забезпечення

18.

Архівний відділ 
Дергачівської 

райдержадміністрації

Островна
Світлана

Анатоліївна
2-01-14

щочетверга 
08 .3 0 - 12.00 
13.00-16.00

постійно

3 питань отримання 
архівних довідок про 

підтвердження 
трудового стажу та 
заробітної плати, 

видачі архівних копій



б
розпоряджень голови 
райдержадмін і страції, 
рішень районної ради, 
сільських, селищних 

та міської рад
2) додаткові:

№№
п/п Назва організації Телефон Г рафік роботи

Діє постійно/ 

періодично

Напрямки/тематика
роботи

1 2 3 4 5 6 7

1.
Г оловне управління 
Держгеокадастру у 
Харківській області

0 800- 300- 808 з понеділка 
по п’ятницю 
з 08.00-20.00

постійно

3 приводу земельних 
питань та роз’яснення 

земельного 
законодавства

2. Кол-центр
АК «Харківобленерго»

Для жителів 
області

0 800- 500-413 цілодобово постійно 3 питань
електропостачання

3.
Контакт- центр 

ПАТ «Харківгаз» 
ТОВ «Харківгаз збут»

057-766-21-04
057-728-93-04 цілодобово постійно

3 питань
газопостачання та 

розрахунку послуги

4.
Довідково-

інформаційний Контакт- 
центр ПАТ «Укртелеком»

0 800-506-800 цілодобово постійно 3 питань роботи 
телефону

У Дергачівській районній державній адміністрації на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 
№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» працює:

телефонна «гаряча лінія» 3-01-68 та «телефон довіри» 2-01-02

Дні роботи: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця -  з 08.30 до 12.00 та з 13.00 до 15.30,

середа з 08.30 до 12.00.


