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                                              Додаток 

ІНФОРМАЦІЯ 

Харківської обласної державної адміністрації 

про стан виконання плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1176-р 

 

 
Найменування заходу Строк 

виконання  

Відповідальний 

за виконання 

Партнери Очікувані 

результати 

Стан виконання Інформація про 

залучення 

громадськості до 

виконання заходу  

п. 5. Забезпечення 

безперешкодного доступу 

громадськості до публічної 

інформації шляхом: 

- забезпечення вільного 

доступу громадськості до 

містобудівної документації та 

геоінформаційних даних (в 

тому числі в електронній 

формі) 

 

Грудень 2014 

року - 

грудень 2015 

року 

Департамент 

містобудування 

та архітектури, 

Головне 

управління 

Держгео-

кадастру у 

Харківській 

області 

Організації-

розробники 

картографіч-

них матеріалів 

та 

містобудівної 

документації, 

місцеві органи 

виконавчої 

влади та 

місцевого 

самовряду-

вання 

Забезпечення 

перегляду 

застосування 

грифа “ДСК” 

щодо 

містобудівної 

документації, 

розміщення 

наявних 

генеральних 

планів 

населених 

пунктів, 

детальних 

планів 

територій на 

веб-сайтах 

органів 

виконавчої 

влади та органів 

місцевого 

Забезпечення 

безперешкодного доступу 

громадськості до матеріалів 

генеральних планів 

виконується з 

використанням Закону 

України “Про доступ до 

публічної інформації”, “Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

у зв’язку з прийняттям 

Закону України “Про 

інформацію” та Закону 

України “Про доступ до 

публічної інформації”, а 

також Інструкції про 

порядок обліку, зберігання і 

використання документів, 

справ, видань та інших 

матеріальних носіїв 

інформації, які містять 

Для широких 

верств населення 
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самоврядуван-

ня, 

передбачений 

Законами 

України “Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності”,“Пр

о доступ до 

публічної 

інформації”, 

“Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих 

актів України у 

зв’язку з 

прийняттям 

Закону України 

“Про 

інформацію” та 

Закону України 

“Про доступ до 

публічної 

інформації”. 

службову інформацію. 

З метою унеможливлення 

витоку службової інформації 

не підтверджених грифів 

обмеження доступу до 

документів та інформації 

завершується робота з 

перегляду застосування  

грифів обмеження доступу 

до містобудівної 

документації. Органи 

виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування 

проводять роботу з 

розміщення наявних 

генеральних планів 

населених пунктів, 

детальних планів територій 

на веб-сайтах органів 

виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, а 

також повідомлення щодо 

доступності матеріалів 

містобудівної документації в 

місцевих періодичних 

друкованих засобах масової 

інформації. 

На сьогоднішній день на 

сайті Харківської міської 

ради розміщений 

генеральний план 

м. Харкова, виконаний в 
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2004 році ДП «Український 

державний науково-

дослідний інститут 

проектування міст 

«Діпромісто» 

ім. Ю.М. Білоконя» та план 

зонування території 

м. Харкова, розроблений 

ТОВ «Віст» в 2012 році, а на 

сайті Харківської обласної 

державної адміністрації 

розміщений 

демонстративний матеріал 

«Схеми планування 

території Харківської 

області», виконаний в 2010 

році ДП «Український 

державний науково-

дослідний інститут 

проектування міст 

«Діпромісто»  

ім. Ю.М. Білоконя». 

Інформація про наявність 

містобудівної документації 

на місцевому рівні в області 

представлена на офіційних 

веб-сайтах органів 

виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування та 

у місцевих періодичних 

друкованих засобах масової 

інформації. 
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п. 10. Розроблення із 

залученням представників 

громадськості 

антикорупційних 

регіональних програм 

Березень 

2015 року 

Департамент 

оборонної, 

мобілізаційної 

роботи 

та взаємодії з 

правоохоронним

и органами 

обласної 

державної 

адміністрації, 

відділ з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції апарату 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Науково-

дослідний 

інститут 

вивчення 

проблем 

злочинності 

імені 

академіка В.В. 

Сташиса 

НАПрН 

України, 

Національний 

університет 

«Юридична 

академія 

України 

ім. Ярослава 

Мудрого», 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

Очікуваним 

результатом 

виконання 

заходів 

регіональної 

Програми є 

теоретично 

обґрунтовані 

пропозиції 

щодо 

удосконалення 

соціально-

правового 

механізму 

запобігання та 

протидії 

зазначеним 

правопорушенн

ям в 

Харківській 

області, що 

розроблені на 

підставі 

поглибленого 

дослідження 

сфер 

корупційних 

ризиків та 

аналізу 

практики 

судових і право- 

охоронних 

Управлінням забезпечення 

законності і правопорядку, 

додержання прав і свобод 

громадян обласної державної 

адміністрації, за участю 

відділ з питань запобігання 

та виявлення корупції 

апарату обласної державної 

адміністрації та із 

залученням громадськості 

розроблено регіональну 

Програму запобігання і 

протидії корупції в 

Харківській області на 2013-

2015 роки (далі – 

регіональна Програма), з 

урахуванням вітчизняного та 

міжнародного досвіду.  

Регіональна Програма щодо 

запобігання і протидії 

корупції в Харківській 

області на 2013-2015 роки, 

яка містить максимально 

конкретизовані завдання 

щодо запобігання і протидії 

корупції та терміни їх 

виконання, затверджена 25 

квітня 2013 року рішенням 

ХХІ сесії Харківської 

обласної ради VІ скликання 

№ 686- VІ.  

Метою регіональної 

Для широких 

верств населення 
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органів у галузі 

запобігання та 

протидії 

корупції. 

Програми запобігання та 

протидії корупції в 

Харківській області на 2013-

2015 роки є забезпечення 

ефективної реалізації 

державної політики у сфері 

запобігання і протидії 

корупції, розроблення та 

здійснення комплексу 

заходів щодо зменшення 

випадків корупційних діянь 

в області шляхом обмеження 

дій та усунення факторів, що 

сприяють виникненню 

корупції, а також 

формування у суспільстві 

негативного ставлення до 

корупції як суспільно 

небезпечного явища.  

 

Проведення засідань обласної 

координаційної ради з 

екологічних проблем при 

облдержадміністрації  

Щоквартально 

протягом 2015 

року 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів обласної 

державної 

адміністрації 

 Вивчення 

шляхів 

вирішення 

проблемних 

питань у сфері 

охорони 

довкілля 

Харківської 

області 

25.02.2015 проведено 

засідання з питань: «Стан 

водних ресурсів в 

Харківській області у 2014 

році» та «Результати 

моніторингу водних 

об’єктів на території 

Харківської області за 2014 

рік». 

17.06.2015 проведено 

засідання з питань: «Стан 

очисних споруд на території 

Члени обласної 

координаційної 

ради (керівники 

органів виконавчої 

влади, наукових 

установ, директора 

підприємств, 

установ, 

представники 

громадських 

організацій) 
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Харківської області» та 

«Стан розповсюдження 

вищої водної рослинності – 

пістії на річці Сіверський 

Донець». 

 

Круглий стіл на тему: «Стан 

водних ресурсів в Харківській 

області» 

Лютий 

2015 року 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів обласної 

державної 

адміністрації 

Представники 

департаментів 

обласної 

державної 

адміністрації. 

територіальних 

органів 

виконавчої 

влади 

 

Покращення 

стану водних 

ресурсів 

Харківської 

області 

25.02.2015 проведено 

круглий стіл. Прийняло 

участь 22 особи. Оформлено 

протокол. 

Представники 

наукових установ, 

громадських 

організацій 

Проведення спільних 

міжвідомчих нарад за участю 

громадських організацій на 

тему: «Вжиття заходів щодо 

поліпшення екологічного 

стану р. Сіверський Донець в 

зв’язку з розповсюдженням 

водної рослинності – пістії» 

Протягом року Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів обласної 

державної 

адміністрації 

Представники 

територіальних 

органів 

виконавчої 

влади, 

Поліпшення 

екологічного 

стану 

р. Сіверський 

Донець в 

зв’язку з 

розповсюдь-

женням водної 

рослинності – 

пестії 

25.06.2015 проведено 

засідання міжвідомчої 

наради. Прийняло участь 20 

осіб. Оформлено протокол. 

За участі 

представників 

наукових установ, 

громадських 

організацій 

Питання щодо участі 

громадськості в заходах 

щорічної всеукраїнської акції 

з благоустрою «За чисте 

довкілля» 

Березень 

2015 року 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів обласної 

державної 

адміністрації 

- Поліпшення 

санітарно-

екологічного 

стану 

Харківської 

області 

24.03.2015 проведена зустріч 

з громадськістю 

Громадські 

організації 
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Засідання міжвідомчої 

робочої групи з моніторингу 

довкілля 

Щоквартально Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів обласної 

державної 

адміністрації 

 

Члени 

міжвідомчої 

робочої групи 

Поліпшення 

екологічного 

стану 

Харківської 

області 

22.04.2015 проведено 

засідання міжвідомчої 

робочої групи. Прийняло 

участь 22 особи. Оформлено 

протокол. 

Представники 

громадських 

організацій 

Круглий стіл на тему: 

«Питання щодо участі 

громадськості в заходах 

щорічної всеукраїнської акції 

з благоустрою «За чисте 

довкілля» 

Травень 

2015 року 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів обласної 

державної 

адміністрації 

 

Представники 

територіальних 

органів 

виконавчої 

влади 

Поліпшення 

санітарно-

екологічного 

стану 

Харківської 

області 

25.05.2015 проведено 

круглий стіл. Прийняло 

участь 14 осіб. Оформлено 

протокол. 

Представники 

підприємств, 

громадськості 

Круглий стіл на тему: 

«Питання щодо стану видачі 

документів дозвільного 

характеру» 

Квітень 

2015 року 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів обласної 

державної 

адміністрації 

Представники 

територіальних 

органів 

виконавчої 

влади 

Поліпшення 

стану 

отримання 

суб’єктами 

господарювання 

дозвільно-

погоджувальної 

документації у 

сфері екології 

та природних 

ресурсів 

 

25.04.2015 проведено 

круглий стіл. Прийняло 

участь 25 осіб. Оформлено 

протокол. 

Представники 

наукових установ, 

громадських 

організацій 

Щомісячна інформація про 

виконання зведеного бюджету 

області (за оперативними 

даними) 

Щомісячно Департамент 

фінансів обласної 

державної 

адміністрації  

1)Головне 

управління 

Державної 

казначейської 

служби України 

в Харківській 

Надання 

інформації про 

бюджет у 

відкритій та 

доступній 

формі. 

Розміщено на офіційному 

 сайті обласної державної 

 адміністрації з метою  

забезпечення відкритості  

у діяльності обласної  

державної адміністрації 

Для широких 

верств населення 
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області; 

 

2)місцеві 

фінансові 

органи області 

 http://kharkivoda.gov.ua/uk/document/view/id/16704 
 

Щоквартальна інформація про 

виконання обласного та 

зведеного бюджету області (за 

даними квартальної звітності) 

 

 

 

 

 

 

 

Щоквартально 

 

 

Департамент 

фінансів 

обласної 

державної 

адміністрації 

1) Головне 

управління 

Державної 

казначейської 

служби України 

в Харківській 

області; 

2) Головне 

управління 

Державної 

фіскальної 

служби в 

Харківській 

області; 

3) 

Спеціалізована 

державна 

податкова 

інспекція з 

обслуговування 

великих 

платників у 

м.Харків 

4) місцеві 

фінансові 

органи області 

 

Надання 

інформації про 

бюджет у 

відкритій та 

доступній формі 

Розміщено на офіційному 

 сайті обласної державної 

 адміністрації з метою  

забезпечення відкритості  

у діяльності обласної  

державної адміністрації  

http://public2.kh.gov.ua/info/vi

ew/30039.htm 

Для широких 

верств населення 
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Показники обласного 

бюджету на 2015 рік 

Протягом року 

 

Департамент 

фінансів обласної 

державної 

адміністрації 

1) Головне 

управління 

Державної 

фіскальної 

служби в 

Харківській 

області; 

2) 

Спеціалізована 

державна 

податкова 

інспекція з 

обслуговування 

великих 

платників у 

м. Харків, 

3) структурні 

підрозділи ОДА 

 

Надання 

інформації про 

бюджет у 

відкритій та 

доступній 

формі 

 

Розміщено на офіційному 

 сайті обласної державної 

 адміністрації з метою  

забезпечення відкритості  

у діяльності обласної  

державної адміністрації 

http://kharkivoda.gov.ua/uk/do

cument/view/id/15871 

 

Для широких 

верств населення 

Рішення про затвердження 

обласного бюджету на 2015 

рік 

20.01.2015 Департамент 

фінансів обласної 

державної 

адміністрації 

1) обласна рада, 

2) Структурні 

підрозділи 

ОДА; 

3) Головне 

управління 

Державної 

фіскальної 

служби в 

Харківській 

області; 

4) Спеціалі-

зована 

Надання 

інформації про 

бюджет у 

відкритій та 

доступній 

формі 

 

Розміщено на офіційному 

 сайті обласної державної 

 адміністрації з метою  

забезпечення відкритості  

у діяльності обласної  

державної адміністрації 

http://public2.kh.gov.ua/info/vi

ew/27946.html 

 

Для широких 

верств населення 

http://kharkivoda.gov.ua/uk/document/view/id/15871
http://kharkivoda.gov.ua/uk/document/view/id/15871
http://public2.kh.gov.ua/info/view/27946.html
http://public2.kh.gov.ua/info/view/27946.html
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державна 

податкова 

інспекція з 

обслугову-

вання великих 

платників у 

м. Харків, 

5) місцеві 

фінансові 

органи 

 

Звіт про виконання обласного 

бюджету Харківської області 

за 2014 рік та пояснювальна 

записка до нього 

 

13.03.2015 Департамент 

фінансів обласної 

державної 

адміністрації 

1) Головне 

управління 

Державної 

казначейської 

служби України 

в Харківській 

області; 

2) обласна рада 

 

Надання 

інформації про 

бюджет у 

відкритій та 

доступній 

формі 

 

Розміщено на офіційному 

 сайті обласної державної 

 адміністрації з метою  

забезпечення відкритості  

у діяльності обласної  

державної адміністрації 

 

http://public2.kh.gov.ua/info/se

arch/index.html?w=%D0%B2

%D0%B8%D0%BA%D0%BE

%D0%BD%D0%B0%D0%BD

%D0%BD%D1%8F%20%D0

%BE%D0%B1%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D0%BD%D0

%BE%D0%B3%D0%BE%20

%D0%B1%D1%8E%D0%B4

%D0%B6%D0%B5%D1%82

%D1%83%20%D0%B7%D0

%B0%202014 

 

 

Для широких 

верств населення 

http://public2.kh.gov.ua/info/search/index.html?w=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202014
http://public2.kh.gov.ua/info/search/index.html?w=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202014
http://public2.kh.gov.ua/info/search/index.html?w=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202014
http://public2.kh.gov.ua/info/search/index.html?w=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202014
http://public2.kh.gov.ua/info/search/index.html?w=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202014
http://public2.kh.gov.ua/info/search/index.html?w=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202014
http://public2.kh.gov.ua/info/search/index.html?w=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202014
http://public2.kh.gov.ua/info/search/index.html?w=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202014
http://public2.kh.gov.ua/info/search/index.html?w=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202014
http://public2.kh.gov.ua/info/search/index.html?w=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202014
http://public2.kh.gov.ua/info/search/index.html?w=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202014
http://public2.kh.gov.ua/info/search/index.html?w=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202014
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Зведення фактичних 

показників по мережі, штатах 

і контингентах установ, що 

фінансуються з місцевих 

бюджетів Харківської області 

за 2014 рік 

27.03.2015 

 

Департамент 

фінансів обласної 

державної 

адміністрації 

1) Структурні 

підрозділи 

ОДА, 

2) Місцеві 

фінансові 

органи 

 

Надання 

інформації про 

бюджет у 

відкритій та 

доступній 

формі 

 

Розміщено на офіційному 

 сайті обласної державної 

 адміністрації з метою  

забезпечення відкритості  

у діяльності обласної  

державної адміністрації 

 

http://public2.kh.gov.ua/info/vi

ew/29314.html 

 

Для широких 

верств населення 

Інформація про виконання 

обласного бюджету  

Щотижня за 

оперативними 

даними 

 

 

Департамент 

фінансів обласної 

державної 

адміністрації 

Головне 

управління 

Державної 

казначейської 

служби України 

в Харківській 

області 

 

Надання 

інформації про 

бюджет у 

відкритій та 

доступній 

формі 

Розміщено на офіційному 

 сайті обласної державної 

 адміністрації з метою  

забезпечення відкритості  

у діяльності обласної  

державної адміністрації 

http://kharkivoda.gov.ua/uk/document/view/id/16499  

 

Для широких 

верств населення 

Під час розробки проектів 

регіональних програм 

економічний та соціальний 

розвиток області, а також  

формування обласного 

бюджету на відповідний 

період, здійснювати дорадчі, 

консультативні та 

узгоджувальні функції з 

метою вироблення спільних 

пропозицій та рекомендацій 

сторін Соціального діалогу. 

Залучати до цієї роботи 

громадські організації 

2014-2015 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення, 

Департамент 

економіки і 

міжнародних 

відносин,  

Департамент 

фінансів обласної 

державної 

адміністрації, 

галузеві 

департаменти 

Спільні 

представ-

ницькі органи 

роботодавців та 

профспілок 

Харківської 

області, 

громадські 

організації 

Забезпечення 

участі 

соціальних 

партнерів, 

громадських 

організацій у 

процесах 

планування та 

бюджето-

утворення  

При розробці проектів 

Програми економічного і 

соціального розвитку на 

відповідній рік обов’язково 

розглядаються пропозиції та 

рекомендації обласних 

організацій роботодавців та 

профспілок Харківської 

області,  громадських 

організацій, тощо. 

Обласні організації 

роботодавців та 

профспілок 

області,  

громадські 

організації 

http://kharkivoda.gov.ua/uk/document/view/id/16499
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шляхом отримання від них 

відповідних пропозицій 

 

обласної 

державної 

адміністрації 

Інформувати об’єднання 

профспілок області, обласні 

об’єднання роботодавців, 

громадські організації про 

соціально-економічну 

ситуацію в області 

 

 

 

2014-2015 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення, 

Департамент 

економіки і 

міжнародних 

відносин 

обласної 

державної 

адміністрації 

Спільні 

представницькі 

органи 

роботодавців та 

профспілок 

Харківської 

області, 

громадські 

організації 

 

Підвищення 

рівня 

поінформованос

ті соціальних 

партнерів, 

громадськості 

та населення  

Представники обласних 

організацій роботодавців та 

об’єднань профспілок 

області беруть участь у 

роботі колегії Харківської 

обласної державної 

адміністрації  з підведення 

підсумків роботи народно-

господарського комплексу 

області, а також з інших 

актуальних  питань розвитку 

регіону.  

На засідання колегії 

Департаменту економіки і 

міжнародних відносин 

обласної державної 

адміністрації постійно 

запрошуються  

Приседська А.А. – голова 

Харківської обласної 

профспілки працівників 

торгівлі, громадського 

харчування та послуг,  

Скуратович Є.К. – голова 

Харківської обласної 

організації роботодавців 

торгівлі, громадського 

харчування, послуг та 

переробної промисловості 

Обласні організації 

роботодавців та 

профспілок 

області,  

громадські 

організації  
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«Торговий альянс»,          

Якут Ю.В. – голова 

організації побутового 

обслуговування населення 

Харківської області. 

 

Забезпечити формування та 

розміщення на офіційному 

сайті Харківської обласної 

державної адміністрації 

Плану діяльності з підготовки 

регуляторних актів 

Харківської обласної 

державної адміністрації на 

наступний рік 

 

 

 

 

 

Грудень 2014 - 

грудень 2015 

Департамент 

економіки і 

міжнародних 

відносин, 

галузеві 

департаменти 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Спільні 

представницькі 

органи 

роботодавців та 

профспілок 

Харківської 

області, 

громадські 

організації 

Сприяння 

залученню 

соціальних 

партнерів, 

громадськості 

та населення  до 

обговорення 

нормативно-

правових актів 

та надання 

пропозицій. 

Забезпечення 

ефективності та 

прозорості 

прийняття 

рішень 

 

Проекти розпоряджень голови 

Харківської обласної 

державної адміністрації, які є 

регуляторними актами, 

відповідно до Закону України 

«Про засади державної 

регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» від 

11.09.2003 № 1160-V, з метою 

одержання зауважень, 

пропозицій оприлюднюються 

шляхом розміщення на 

офіційному сайті Харківської 

облдержадміністрації в 

мережі Інтернет 

(http://kharkivoda.gov.ua).  

Також, проекти 

розпоряджень голови 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

щодо встановлення тарифів, 

граничних рівнів 

торговельних 

(постачальницько-збутових) 

надбавок, граничних рівнів 

рентабельності виробництва 

Об’єднання 

організацій 

роботодавців 

Харківської 

області «Граніт», 

об’єднання 

профспілок 

Харківської 

області, 

об`єднання 

організацій 

роботодавців 

Харківщини. 
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основних споживчих товарів, 

які є регуляторними актами, 

обговорюються шляхом 

погодження з головою 

об’єднання організацій 

роботодавців Харківської 

області «Граніт», головою 

об’єднання профспілок 

Харківської області, головою 

об`єднання організацій 

роботодавців Харківщини. 

 

Забезпечення ведення 

системи обліку (реєстру) 

документів, що знаходяться у 

відповідних розпорядників 

інформації і містять публічну 

інформацію 

Протягом року Управління 

забезпечення 

доступу до 

публічної 

інформації 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації 

Забезпечення 

прозорості та 

відкритості 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації  

 

Система обліку (реєстр) 

публічної інформації, 

розміщена на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації», 

постійно наповнювалася 

поточними документами, що 

надходили з апарату та 

структурних підрозділів 

обласної державної 

адміністрації, відповідно до 

Графіку передачі публічної 

інформації структурними 

підрозділами обласної 

державної адміністрації до 

управління забезпечення 

доступу до публічної 

інформації Харківської 

обласної державної 

Всі верстви 

населення 
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адміністрації (далі — 

графік), затвердженого 

розпорядженням голови 

обласної державної 

адміністрації від 09.04.2014 

№ 153. Протягом IІ кварталу 

до системи обліку було 

внесено 1257 документів. 

Отримана інформація 

архівувалася на сервері 

обласної державної 

адміністрації. 

З метою контролю ситуації в 

районах області щодо 

виконання вимог Закону 

щотижнево проводився 

моніторинг якісного 

наповнення офіційних веб-

сайтів районних державних 

адміністрацій. Протягом IІ 

кварталу було здійснено 12 

моніторингів, завдяки яким 

забезпечено контроль за 

дотриманням 

райдержадміністраціями 

вимог статті 15 Закону. На 

виконання статті 18 Закону 

на офіційних веб-сайтах усіх 

районних державних 

адміністрацій функціонують 

системи обліку (реєстри) 

документів, що містять 
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публічну інформацію. 

Оновлення систем обліку 

(реєстрів) відбувається 

щотижнево.  

Результати моніторингів 

регулярно розміщувались на 

сайті «Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації». 

 

Оперативне оприлюднення 

інформаційних матеріалів на 

офіційному веб-сайті обласної 

державної адміністрації 

відповідно до вимог статті 15 

Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» 

Протягом 

2015 року 

Управління 

забезпечення 

доступу до 

публічної 

інформації 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації 

Забезпечення 

прозорості та 

відкритості 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації  

Протягом IІ кварталу 2015 

року здійснювались заходи 

щодо забезпечення 

виконання Закону України 

«Про доступ до публічної 

інформації» (далі – Закон), 

Указу Президента України 

від 05.05.2011 № 547/2011 

«Питання забезпечення 

органами виконавчої влади 

доступу до публічної 

інформації». 

У звітному періоді своєчасно 

оприлюднювались проекти 

розпоряджень голови 

обласної державної 

адміністрації, які підлягають 

обговоренню, та акти 

нормативно - правового 

характеру.  

На офіційному веб-сайті 

Харківської обласної 

Всі верстви 

населення 
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державної адміністрації 

протягом IІ кварталу 

оприлюднено:  

-97 розпорядження голови 

обласної державної 

адміністрації з основної 

діяльності;  

-58 розпорядження 

організаційно-кадрового 

характеру;  

-9 розпорядження з 

адміністративно-

господарської діяльності;  

-2 проекти нормативних 

актів. 

-1 проект регуляторного 

акту. 

Забезпечено оперативне 

оновлення інформації про 

діяльність обласної 

державної адміністрації та її 

структурних підрозділів. 

Протягом звітного періоду 

на офіційному веб-сайті 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

оприлюднено 1054 

документи, що містять 

публічну інформацію.  

На виконання вимог Закону 

України «Про очищення 

влади» у ІІ кварталі на 
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офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації 

оприлюднено інформацію 

щодо перевірки 239 осіб (728 

документів). 

 

Опрацювання запитів на 

інформацію та надання 

відповідей на отримані запити 

в порядку та строки, 

передбачені Законом України 

«Про доступ до публічної 

Інформації» 

 

Протягом 

2015 року 

Управління 

забезпечення 

доступу до 

публічної 

інформації 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації 

Реалізація права 

кожного на 

доступ до 

публічної 

інформації 

Протягом 2015 року до 

Харківської обласної 

державної адміністрації та її 

структурних підрозділів 

надійшло 2834 запити на 

інформацію. Всі були 

опрацьовані відповідно до 

вимог Закону України «Про 

доступ до публічної 

інформації». Звіти щодо 

задоволення запитів на 

інформацію 

оприлюднюються на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

http://public2.kh.gov.ua/4/18/ 

  

Всі верстви 

населення 

Проведення опитувань на 

сайті «Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Протягом 

2015 року 

Управління 

забезпечення 

доступу до 

публічної 

інформації 

Харківської 

обласної 

державної 

Всі верстви 

населення 

Отримання 

результатів 

опитувань, які 

будуть 

проаналізовані та 

використані в 

роботі  

На сайті «Публічна 

інформація Харківської 

обласної державної 

адміністрації» було 

проведено опитування:  

- протягом січня-лютого 

2015 року: «Чи вважаєте Ви 

корисним для себе Закон 

Всі верстви 

населення 

http://public2.kh.gov.ua/4/18/
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адміністрації України «Про доступ до 

публічної інформації»? 

Прийняло участь – 15 осіб. 

- протягом березня - квітня 

2015: «Як часто Ви 

використовуєте право на 

доступ до публічної 

інформації шляхом подання 

інформаційного запиту на 

інформацію до Харківської 

обласної державної 

адміністрації?» 

Прийняло участь – 14 осіб. 

- протягом травня – червня 

2015 року:  «Як Ви 

використовуєте інформацію, 

запитану в Харківській 

обласній державній 

адміністрації?» 

  

Цикл вебінарів для 

бібліотекарів публічних 

бібліотек області « Е-послуги: 

основи та практичне 

застосування» 

І –ІІ квартали 

2015 року 

Департамент 

культури і 

туризму обласної 

державної 

адміністрації 

ОКЗ 

«Харківська 

обласна 

універсальна 

наукова 

бібліотека», 

Харківське 

обласне 

відділення 

Української 

бібліотечної 

асоціації 

Учасники 

вебінарів 

отримають 

практичні 

навички з 

користування 

адміністра-

тивними е-

послугами 

національного, 

регіонального 

та місцевого 

Проведено 5 тренінгів для 

фахівців бібліотек 

- 
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рівнів, а також 

ознайомилися з 

такими е-

послугами, як е-

законодавство, 

е-освіта, е-банк, 

е-зайнятість, 

е-транспорт та 

ін. 

 

Цикл тренінгів для 

внутрішньо переміщених осіб  

«Е-послуги: основи та 

практичне застосування» 

І –ІІ квартали 

2015 року 

Департамент 

культури і 

туризму обласної 

державної 

адміністрації 

ОКЗ 

«Харківська 

обласна 

універсальна 

наукова 

бібліотека», 

Харківське 

обласне 

відділення 

Української 

бібліотечної 

асоціації; 

Ukraine 

Confidence 

Building 

Initiative 

(UCBI) 

Учасники 

тренінгів  

отримають 

практичні 

навички з 

користування 

адміністративни

ми е-послугами 

національного, 

регіонального 

та місцевого 

рівнів, а також 

ознайомилися з 

такими е-

послугами, як е-

законодавство, 

е-освіта, е-банк, 

е-зайнятість, е-

транспорт та ін. 

 

Проведено 12 тренінгів, в 

яких взяли участь 110 

внутрішньо переміщених 

осіб 

ВО «Станція 

Харків», 

ГО «Перспектива», 

мешканці 

Харківського 

модульного 

містечка 

Проведення заходів на базі 

комунікаційного сімейного 

2014-2015 

роки 

Служба у справах 

дітей обласної 

Нідерланд-

ський 

Зменшення 

кількості 

Протягом 2014-2015 років на 

базі комунікаційного 

У заходах беруть 

участь 
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центру «Острова» з метою 

попередження соціального 

сирітства, зміцнення 

інституту сім’ї, 

відповідального батьківства 

 

державної 

адміністрації 

благодійний 

фонд 

«Дихання» 

(Україна) 

розлучень, 

збільшення 

кількості дітей, 

які виховуються 

у повних сім’ях 

сімейного центру «Острова» 

з метою попередження 

соціального сирітства, 

зміцнення інституту сім’ї, 

відповідального батьківства 

проведені зустрічі з сім’ями. 

В яких існує ризик 

розлучення. В центрі 

забезпечено умови для 

проведення консультацій 

досвідченим психологом з 

метою раннього виявлення 

сімейних проблем та пошуку 

їх вирішення. Проведені 

засідання обласного 

Батьківського клубу з 

прийомними батьками та 

батьками-вихователями 

прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу. З 

метою налагодження 

сімейних відносин створено 

центр раннього розвитку 

дитини за участю обох 

батьків. Проводяться 

консультації для 

потенційних усиновителів, 

опікунів. За сприяння 

Благодійного фонду 

«Розвиток України» 

проведені семінари для 

працівників служб у справах 

представники 

територіальних 

громад області, які 

взяли на виховання 

дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування. 

Представники 

благодійного 

фонду «Дихання» 

(Україна), 

Благодійного 

фонду «Розвиток 

України». 
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дітей 

. які відповідають за 

влаштування дітей. Що 

залишилися без піклування 

батьків, до сімейних форм 

виховання. 

 

Сприяти сталій діяльності 

дитячого містечка «Отрадне» 

2014-2015 

роки 

Служба у справах 

дітей обласної 

державної 

адміністрації 

Благодійний 

фонд 

«Соціальна 

служба 

допомоги» 

Збільшення 

кількості дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківсь-кого 

піклування, які 

виховуються в 

умовах  сім’ї 

 

За підтримки обласної 

державної адміністрації 

забезпечені умови для сталої 

діяльності дитячого містечка 

«Отрадне», на території 

якого розташовані три 

дитячих будинки сімейного 

типу, в яких виховується 32 

дитини. Які мають правовий 

статус дітей-сиріт, та дітей 

позбавлених батьківського 

піклування. У містечку 

створені оптимальні умови 

для розвитку і виховання 

кожної дитини. Будівлі під 

утворення дитячих будинків 

сімейного типу передані 

Благодійним фондом 

«Соціальна служба 

допомоги». 

Дитячі будинки 

сімейного типу на 

території дитячого 

містечка 

«Отрадне» 

утворені органами 

влади Харківького, 

Борівського та 

Чугуївського 

районів області. 

Мешканці цих 

районів беруть 

постійну участь у 

житті дітей 

містечка 

Забезпечення партнерства у 

питанні поширення на 

офіційних веб-сайтах 

інформації про дітей, які 

потребують влаштування до 

2014-2015 

роки 

Служба у справах 

дітей обласної 

державної 

адміністрації 

Громадська 

організація 

«Магнолія» 

Збільшення 

кількості дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

Одним із головних завдань 

органів влади усіх рівнів 

залишається питання 

попередження соціального 

сирітства, яке залишається 

У роботі з 

поширення 

інформації про 

дітей, які 

підлягають до 
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сімейних форм виховання піклування, які 

виховуються у 

сім’ях 

основним джерелом 

поповнення кількості дітей. 

Що залишились без 

батьківського піклування. 

Розпочато співпрацю з 

Всеукраїнською 

громадською організацією 

«Магнолія» по розміщенню 

на сайті «www.sirotstvu.net» 

персональної інформації про 

дітей, які підлягають 

влаштуванню до сімейних 

форм виховання. На даний 

час на сайті розміщена 

інформація стосовно 230 

дітей, які перебувають на 

регіональному обліку. 

сімейних форм 

виховання, беруть 

участь колективи 

закладів 

інтернатного типу, 

в яких 

виховуються діти, 

представники 

громадських 

організацій, 

засобів масової 

інформації. 

 

 

Директор Департаменту  

масових комунікацій  
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