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ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання структурними підрозділами  

Харківської обласної державної адміністрації плану роботи  

Харківської обласної державної адміністрації  

за І квартал 2016 року 

  
Обласною державною адміністрацією протягом І кварталу 2016 року 

вживалися заходи щодо безумовного виконання затверджених планів роботи, 
завдань, визначених актами Президента України та Уряду, державними 
програмами щодо розвитку регіонів, реалізації повноважень згідно із Законом 
України «Про місцеві державні адміністрації». Всі заплановані заходи, що були 
передбачені планом роботи обласної державної адміністрації, виконані. 

Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної 
державної адміністрації протягом І кварталу 2016 року спільно із структурними 
підрозділами обласної державної адміністрації підготовлені проекти рішень 
сесії Харківської обласної ради, серед яких: 

«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2016 рік, затвердженої рішенням обласної ради 

від 17 грудня 2015 року № 13-VIІ (зі змінами); 

«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2015 рік»; 

«Про виконання бюджету, програм соціально-економічного та 

культурного розвитку Харківської області й делегованих обласною радою 

повноважень за 2015 рік»; 

«Про затвердження моніторингового звіту за 2015 рік про стан реалізації 

Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів 

на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 

період до 2020 року». 
На виконання доручення голови Харківської обласної державної 

адміністрації з питання підготовки доповіді Президенту України щодо ситуації 
в регіоні щомісяця здійснювалася підготовка та надання відповідної інформації 
до Адміністрацію Президента України. 

Підготовлено інформацію до звіту голови обласної державної 
адміністрації Кабінету Міністрів України на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 22.02.2000 № 388 «Про щорічні звіти голів обласних, 
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій». 

Згідно з дорученням голови Харківської обласної державної адміністрації 

від 16.03.2011 № 01-102/1833 здійснювався щомісячний аналіз стану 

фінансування державних та обласних програм, які діють на території 

Харківської області, моніторинг стану вирішення актуальних проблемних 
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питань Харківської області, що потребують вирішення на державному рівні. 

Щомісяця указана інформація надавалася голові Харківської обласної 

державної адміністрації. 
На виконання листа Першого заступника Глави Адміністрації Президента 

України від 23.02.2016 № 03-01/331 здійснювалася підготовка та надання 
інформації щодо проблемних питань загальнодержавного і місцевого значення, 
вирішення яких потребує сприяння Президента України. 

У звітному періоді була проведена робота спільно з Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України щодо виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.12.2015 № 1136 «Про внесення змін до Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів». 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 

№ 139 «Про затвердження порядку державної реєстрації (переєстрації) 

іноземних інвестицій та її анулювання» було надано відповідну інформацію до 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби 

статистики України, Головного управління статистики у Харківській області. 

Згідно з Планом заходів з реалізації домовленостей, досягнутих у ході 

третього засідання Підкомісії зі співробітництва з питань торговельно-

економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України 

та Урядом Китайської Народної Республіки, дорученням Віце-прем’єр-міністра 

України від 16.12.2016 № 45038/9/1-15 підготовлено та надано відповідну 

інформацію до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 

№ 847-р підготовлена інформація за I квартал 2016 року щодо результатів 

виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 – 2017 

роки. 

Підготовлено щомісячні аналітичні довідки щодо роботи промислового 

комплексу області за видами діяльності та в розрізі провідних підприємств 

області протягом І кварталу 2016 року. 

Для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України підготовлено 

інформацію щодо виконання за 2015 рік Регіонального плану заходів у 

відповідній галузі щодо впровадження, сертифікації та функціонування 

системи управління якістю та вітчизняних підприємствах, в установах і 

організаціях відповідно до національних (міжнародних) стандартів за                  

2015-2016 роки Харківської області. 

Проведено розрахунки щодо наслідків введення Урядом Російської 

Федерації ембарго на ввезення продовольчої продукції з України для 

виробників-експортерів сільгосппродукції та харчових продуктів. 

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», 

на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 

№ 44743/14/1-06 стосовно підготовки зведеного звіту про проведення процедур 

закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (форма № 1 – торги) 
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складено звіт за січень-грудень 2015 року щодо закупівель розпорядниками 

коштів місцевих бюджетів Харківської області. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації         

від 30.10.2015 № 518 «Про участь у пілотному проекті щодо впровадження 

процедури електронних закупівель товарів» щомісяця надавалася інформація 

щодо впровадження системи здійснення електронних закупівель структурними 

підрозділами обласної державної адміністрації та районними державними 

адміністраціями Харківської області. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2009 

№ 1184 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту» Департамент економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації спільно з органами 

Укртрансінспекції та Держспоживінспекції здійснює постійний контроль за 

дотриманням Правил на підпорядкованих підприємствах.  

Відпрацьовано доручення Прем’єр-міністра України від 12.03.2016 

№ 6971/1/1-16 стосовно виділення коштів на реконструкцію аеродрому 

Міжнародного аеропорту «Харків». 

На виконання доручень керівництва Харківської обласної державної 

адміністрації проводилася постійна робота з хлібопекарськими підприємствами 

області щодо забезпечення регіону соціальними сортами хліба в повному 

обсязі, а також стосовно недопущення необґрунтованого підвищення цін на 

соціально значиму групу товарів на споживчому ринку області. 

Щодекади (станом на 06, 16 та 26 числа місяців) проводився збір та аналіз 

звітів про ціни на основні продукти харчування від районних державних 

адміністрацій та виконавчих органів міських рад міст обласного значення з 

питання виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

31.05.2008 № 323 «Про систему комплексної оцінки цінової ситуації на 

споживчому ринку області». 

Протягом І кварталу 2016 року було забезпечено проведення 27 візитів до 

Харківської області керівників дипломатичного корпусу, акредитованого в 

Україні, а також іноземних офіційних та ділових делегацій з 11 країн світу 

(Азербайджанська Республіка, Республіка Албанія, Держава Ізраїль, Республіка 

Польща, Федеративна Республіка Німеччина, Сполучені Штати Америки, 

Турецька Республіка, Фінляндська Республіка, Республіка Болгарія, Китайська 

Народна Республіка, Республіка Індія). 

15 та 21 січня 2016 року забезпечено проведення зустрічей голови 

обласної державної адміністрації з делегацією Спеціальної Моніторингової 

Місії ОБСЄ в Харківській області. 

27 січня 2016 року забезпечено зустріч голови обласної державної 

адміністрації з Координатором технічної допомоги Державного Департаменту 

США країнам Європи та Євразії пані Аліною Романовські. 

У лютому поточного року забезпечено зустріч голови обласної державної 

адміністрації з делегацією представників Міністерств закордонних справ 

держав-членів Європейського Союзу з питань Східного Партнерства, 
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Генеральним консулом Республіки Польща у Харкові Паном Янушем 

Яблонським. 

Протягом І кварталу 2016 року забезпечено 2 офіційних візити делегацій 

Харківської області до Китайської Народної Республіки та Сполучених Штатів 

Америки. 

З 27 лютого по 06 березня 2016 року забезпечено візит делегації 

Харківської області на чолі з головою Харківської обласної державної 

адміністрації до Сполучених Штатів Америки. Під час візиту було проведено 

зустрічі з американськими урядовцями, представниками громадських, 

наукових, інвестиційних фондів і ділових кіл. Сторони показали високий рівень 

взаємної зацікавленості у налагодженні контактів в економічній, промисловій, 

науковій та інших сферах. 

У ході візиту до м. Нью-Йорк відбулися окремі зустрічі з представниками 

провідних інвестиційних фондів та інвестиційно-консалтингових компаній 

США, під час яких було представлено інвестиційні пропозиції в промисловій, 

аграрній, науково-технологічній, фармацевтичній та інших сферах. Зазначено, 

що серед пріоритетних напрямів співробітництва є створення нових 

виробництв на території області та модернізація існуючих, а також отримання 

харківським бізнесом доступу до міжнародних фінансових ресурсів. 

За підтримки Атлантичної ради США відбувся круглий стіл, присвячений 

ініціативам Харківського регіону. Сторонами було підкреслено взаємну 

зацікавленість у розширенні ринків збуту харківської продукції, розвитку 

двостороннього науково-технічного, торговельного та інвестиційного 

співробітництва. 

Важливим результатом візиту стали зустрічі з керівництвом 

Європейського офісу Управління міжнародної торгівлі Міністерства торгівлі 

США, Американської торгової палати та Корпорації закордонних приватних 

інвестицій (СIPC), під час яких було зазначено, що одним із пріоритетних 

напрямів зовнішньоекономічної діяльності Харківської області є залучення 

іноземних інвестицій. У свою чергу представники корпорації СIPC висловили 

зацікавленість у підвищенні рівня інвестування в економіку Харківського 

регіону, зокрема супроводженні інвестиційних проектів в агропромисловий 

сектор та енергетичну інфраструктуру.  

25 березня 2016 року забезпечено зустріч голови обласної державної 

адміністрації із Заступником Міністра торгівлі США з країнами Європи та 

Євразійського регіону Адміністрації міжнародної торгівлі Міністерства торгівлі 

США Паном Майклом Лаллі.  

Представники Харківщини провели низку робочих зустрічей з 

керівництвом провінції Хейлунцзян та міста Харбін, відвідали провідні 

підприємства регіону та взяли участь у роботі IV Зимової харбінської науково-

технічної виставки «Економіка і нові можливості північних регіонів у проекті 

«Один пояс – один шлях». 

Офіційна делегація відкрила представництво Харківської області – 

«Український центр» у місті Харбін, який сприятиме встановленню ділових 

контактів між Харківщиною та Китайською Народною Республікою. 
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Протягом І кварталу 2016 року проводилася робота з поширення 

інформації серед підприємницьких та ділових кіл області з реалізації Програми 

Федерального міністерства економіки та енергетики для управлінських кадрів 

«Fit for Partnership with Germany». Постійно проводився моніторинг залучення 

іноземних інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

Харківської області, реалізації проектів з іноземними інвестиціями, які 

впроваджуються на території області.  

У 2016 році отримано заяви щодо видачі дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області, про 

результати розгляду яких проінформовано заявників. 

Також проводилася робота щодо внесення змін до Порядку розміщення 

зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області. 

Протягом І кварталу 2016 року було проведено засідання регіональної 

комісії з оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і 

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку у 2016  році. 
У звітному періоді робота Департаменту з підвищення 

конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації 
була зосереджена на забезпеченні інформаційно-аналітичного супроводження 
процесів підвищення конкурентоспроможності Харківської області, 
формування позитивного іміджу регіону, створення сприятливого економічного 
середовища для розвитку бізнесу, виходу товарів та послуг харківських 
підприємств на зовнішні ринки. 

Серед заходів за зазначеними напрямам роботи слід відзначити: 

03 лютого 2016 року – робочу зустріч з програмним менеджером 

Міжнародної Ради Шведської Промисловості паном Хенріком Халгреном, 

присвячену питанням реалізації спільних програм та проектів із розширення 

присутності регіональних товаровиробників на зовнішніх ринках; 

09 лютого 2016 року – зустріч представників бізнесу регіону із власником 

компанії «Chema Industries» паном Мохамедом Абдельсаламом Махмуд 

Ельшафеі, присвячену питанням міжнародного економічного співробітництва; 

підготовку Третього міжнародного бізнес-форуму «Україна 2016. 

Стратегічне бачення: можливості та виклики» у м. Харкові; 

30 березня 2016 року – презентацію для представників малого та 

середнього бізнесу регіону Офісу Харківської області у Вашингтоні (США); 

31 березня 2016 року – робочу зустріч з керівником проектного бюро 

Німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ С. Степащенко; 

робочі зустрічі з представниками ділових кіл Слобожанщини, 

дипломатичного корпусу, міжнародних організацій щодо євроінтеграції та 

виходу харківських товаровиробників на міжнародні ринки. 
Розглядаючи сферу інформаційно-комунікаційних технологій як одну з 

найбільш конкурентоспроможних у регіоні, зусилля були спрямовані на 
підтримку та розвиток вищезазначеної галузі. Виходячи з результатів 
комплексного аналізу стану ІТ-галузі, у І кварталі 2016 року послідовно 
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впроваджувались заходи, спрямовані на закріплення лідерства Харківської 
області в ІТ-індустрії. 

У березні 2016 року забезпечено підготовку та початок реалізації проекту 
«Формування сталої системи надання послуг із соціальної адаптації ветеранів 
АТО #ITRecruit». Проект визнано одним із переможців конкурсу «Сприяння 
соціальній адаптації воїнів АТО», який проводився Міжнародним фондом 
«Відродження», та отримав грантову підтримку на його реалізацію. 

Крім того, у І кварталі 2016 року Департамент з підвищення 
конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації 
був координатором реалізації другого етапу проекту «Школа лідерства голови 
Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Райніна», у рамках якого 
також проведено низку заходів. 

З метою забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про 
адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України                    
від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг 
органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та 
законодавства в сфері надання адміністративних послуг в області 
продовжується робота з реалізації низки заходів з виконання доручень 
керівництва обласної державної адміністрації та заходів організаційного 
характеру у сфері реформування системи надання адміністративних послуг у 
Харківській області. 

Для мешканців Харківської області доступно понад 150 адміністративних 

послуг. За I квартал 2016 року через Центри Харківської області громадянами 

та представникам бізнесу було отримано близько 150 тис. послуг. 

Заходи, реалізовані у І кварталі 2016 року, сприяли оптимізації роботи 
центрів надання адміністративних послуг, спрощенню отримання суб’єктами 
звернення адміністративних послуг, підвищенню зручності їх отримання, 
поліпшенню якості надання адміністративних послуг, вирішенню проблемних 
питань, які виникають в роботі центрів. 

Харківська область приєдналася до роботи з порталом державних послуг 

iGov.org.ua. На першому етапі проектом передбачається надання в 

електронному вигляді двох найпопулярніших серед громадян та бізнесу 

адміністративних послуг через електронний кабінет. З його допомогою 

заявники можуть подавати електрону заяву та пакет документів, завірені 

електронним цифровим підписом, контролювати стан проходження своєї 

справи, отримувати електроні консультації. Серед 2-х «пілотних» послуг: 

реєстрація місця проживання особи та видача довідки про наявність та розмір 

земельної частки (паю). З інтернет порталом iGov.org.ua співпрацюють Центри 

надання адміністративних послуг Балаклійського, Богодухівського, 

Куп’янського районів, міст Лозова, Первомайський, Чугуїв. 

Проводиться постійний моніторинг актуальних проектів (програм) 

міжнародної технічної допомоги, які відповідають пріоритетам соціально-

економічного розвитку області, з подальшим розміщенням відповідної 

інформації на офіційному сайті Департаменту з підвищення 

конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації 
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та інформуванням районних державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських рад міст обласного значення, структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації та представників громадськості. Надається 

консультативно-методична допомога з питань написання та подачі заявок на 

участь у проектах (програмах) міжнародної технічної допомоги. 
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 

підготовлено проект розпорядження голови обласної державної адміністрації 
«Про затвердження Плану заходів на 2016 рік щодо наповнення місцевих 
бюджетів області, економного і раціонального використання бюджетних коштів 
у процесі виконання місцевих бюджетів». Звіт про виконання обласного 
бюджету за 2015 рік затверджено рішенням обласної ради від 04.02.2016                        
№ 34-VІІ, яке опубліковане у газеті «Слобідський край» від 09.02.2016 № 17. 

Проводився щомісячний моніторинг виконання обласного та зведеного 
бюджетів області, надавалася відповідна інформація керівництву обласної 
державної адміністрації та обласної ради. 

Також проводився моніторинг виконання місцевих бюджетів області та 
надання області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій. 

На виконання статей 111, 115, 122 Бюджетного кодексу України 
проведено перевірку показників затверджених районних та міських (міст 
обласного значення) бюджетів на 2016 рік щодо відповідності бюджетному 
законодавству. Інформація про результати перевірки надана до Міністерства 
фінансів України листом від 12.02.2016 № 01-26/88. 

Проведена робота зі зведення показників місцевих бюджетів на 2016 рік, 
підготовлені відповідні матеріали, пояснювальна записка з додатками, зведення 
показників за мережею, штатами і контингентами бюджетних установ на 
2016 рік. 

Департаментом інноваційного розвитку промисловості Харківської 

обласної державної адміністрації протягом І кварталу проводилася робота щодо 

виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи 

промислового комплексу Харківщини, здійснювався щомісячний моніторинг та 

аналіз підсумків роботи промисловості, визначалися завдання подальшого 

розвитку. 

За підсумками 2015 року індекс промислової продукції становив 88,0 % 

(зростання до попереднього місяця на 2,1 %).  

Рівень індексу промислової продукції більше 100 % демонструють тільки 

дві галузі промисловості, а саме: виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів – 100,5 %; виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів – 100,5 %. 

Збільшення обсягу виробництва продукції відбулось на: ДП завод 

«Електроважмаш», ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Харківський підшипниковий 

завод», ДП «Ізюмський приладобудівний завод», ДП «Харківський завод 

спеціальних машин» та інші. 
З метою гарантування безумовної реалізації конституційного права 

працюючої людини на своєчасне одержання винагороди за працю проводилася 
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систематична робота, направлена на погашення існуючих боргів із заробітної 
плати перед працівниками промислових підприємств Харківської області. 

Ураховуючи той факт, що найбільшими боржниками є підприємства та 

установи державної форми власності, проводилася робота з центральними 

органами виконавчої влади, направлена на погашення наявних боргових 

зобов’язань в індустріальному комплексі Харківщини. 

Після ознайомлення з виробничими потужностями підприємств 

Харківщини 17 березня поточного року була проведена зустріч керівництва 

обласної державної адміністрації з делегацією Китайської Народної Республіки, 

у ході якої сторони обговорили перспективи взаємовигідного співробітництва у 

сфері атомної енергетики. 

23 березня 2016 року у м. Харкові з робочим візитом перебував 

Президент України Порошенко П.О. У ході візиту він відвідав Національний 

науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Харківський 

національний університет внутрішніх справ, Державне підприємство 

«Харківське конструкторського бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» 

та публічне акціонерне товариство «Турбоатом». 

Одним з пріоритетних напрямів роботи управління паливно-

енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації є 

робота з підвищення енергоефективності використання енергоресурсів в 

області. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 

№ 231 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

від 01.03.2010 № 243 та від 17.10.2011 № 1056» щодо Державної програми, 

якою передбачено державну підтримку на відшкодування частини суми, 

залученої населенням, співвласниками багатоквартирних будинків та житлово-

будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів 

(комплексне утеплення багатоквартирного будинку, зокрема встановлення 

котлів і теплопунктів, заміна вікон, утеплення фасадів, дахів, підвалів тощо),  

розроблені необхідні матеріали та рішенням сесії обласної ради від 17 грудня 

2015 року № 14-VII затверджено Програму відшкодування відсотків за 

кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження 

енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки.  

Протягом І кварталу розроблено проект Порядку використання коштів 

обласного бюджету, передбачених на реалізацію вищезазначеної програми, 

який в березні-квітні розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради. 

Проводяться зустрічі та робочі наради з представниками підприємств, що 

мають розроблені проекти з енергоефективності, та потенційними інвесторами 

з метою їх залучення до реалізації енергоощадних заходів на території області, 

в тому числі на об'єктах соціальної та комунальної сфери. 

З метою подальшого розвитку регіону, зміцнення його енергетичної 

безпеки та покращення сучасного стану паливної галузі в області реалізується  
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Регіональна програма розвитку паливної галузі області до 2020 року, яку 

затверджено рішенням сесії обласної ради від 22 грудня 2011 року № 292-VI.   

За оперативними даними за 2 місяця 2016 року з родовищ ГПУ 

«Шебелинкагазвидобування» видобуто 1 384,516 млн. м
3
 природного газу,  

21 117,9 тонн газового конденсату та 3 521,9 тонн нафти. У січні 2016 року 

було введено в експлуатацію 1 свердловину № 97 Кобзівського ГКР. 

Інтенсифікація видобутку природного газу за січень-лютий поточного року 

склала 3,244 млн. м
3
, рідких вуглеводнів (нафти та газового конденсату) – 

27 000 тонн. 
 

Іншим пріоритетним напрямом роботи є питання підвищення рівня 

газифікації населених пунктів області. Державним та місцевими бюджетами  на  

2016 рік фінансування цих потреб не передбачено. Фінансування відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 1001-р «Про 

добудову підвідних газопроводів» в 2016 році не здійснювалося.  
 

22 березня 2016 року підписано Угоду про співробітництво між 

ПАТ «Укргазвидобування» і Харківською обласною державною адміністрацією 

у розвитку нафтогазового комплексу області, згідно якої планується виділення 

коштів на газифікацію 2 об’єктів на загальну суму 1818,069 тис. грн.  
 

У Харківській області із 1761 населених пунктів на сьогодні газифіковано 

792 населений пункт. Рівень газифікації області  складає 71,5 %, у тому числі 

міст та селищ міського типу – 83,9 %, сіл – 54,3 %.  
 

З метою забезпечення сталого енергопостачання в області проводиться 

робота з переведення безхазяйних енергетичних об’єктів на баланс                            

АК «Харківобленерго» або інших спеціалізованих підприємств. Організовано 

роботу обласної робочої групи та відповідних районних робочих груп. По 

районах області та містах обласного значення проводиться незалежна 

експертиза або очікується рішення суду про визнання 60 об'єктів енергетики 

безхазяйними. Газотранспортними підприємствами разом з органами місцевого 

самоврядування постійно проводиться робота з виявлення безхазяйних 

газопроводів та визначення балансоутримувачів об'єктів газопостачання з 

ознаками безхазяйних. Для забезпечення безаварійної експлуатації систем 

газопостачання міста та області, відповідно до вимог Правил безпеки систем 

газопостачання України, фахівцями ПАТ «Харківгаз» здійснюється технічне 

обслуговування безгосподарних об'єктів газопостачання до визначення їх 

балансової належності. 
 

Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації готувалися 

матеріали на селекторні наради з питань проходження опалювального сезону, 

розрахунків споживачів за надані житлово-комунальні послуги, розрахунків 

підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії, 
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приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно 

обґрунтованих витрат. 

З 01 січня 2016 року постановами Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (далі – 

Комісія) були переглянуті тарифи на послуги водопостачання та 

водовідведення для 3-х підприємств області – ліцензіатів Комісії  

(КП «Харківводоканал», КП «Лозоваводоканал», КП «Чугуїввода»). 

З початку 2016 року відповідними органами місцевого самоврядування 

прийнято 5 рішень щодо встановлення тарифів: 4 – на послуги водопостачання, 

водовідведення для споживачів смт Мала Данилівка, смт Пересічне та с. Руська 

Лозова Дергачівського району, с. Мартове Печенізького району; 1 рішення – на 

утримання житлових будинків та прибудинкових територій у смт Рогань 

Харківського району. 

Проведено засідання експертної комісії з розгляду документів суб’єктів 

господарювання щодо видачі ліцензії на виробництво теплової енергії, 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за 

нерегульованим тарифом, за результатами якого складено 1 протокол та видано 

1 розпорядження голови обласної державної адміністрації. Видано 1 ліцензію 

на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії та 

постачання теплової енергії, крім виробництва та постачання теплової енергії за 

нерегульованим тарифом. 

Вживалися заходи щодо передачі у власність мешканцям гуртожитків 

займаного житла, в яких вони проживають на законних підставах не менш ніж  

5 років. Кількість гуртожитків державної та комунальної власності, в яких може 

бути приватизовано житлові приміщення, складає 119 будівель, з них у місті 

Харкові – 50. 

Ураховуючи сприятливі погодні умови, за І квартал 2016 року дочірнім 

підприємством «Харківський облавтодор» ліквідовано 21 тис. кв. м ямковості, 

використано 256 тонн литого та 1168 тон гарячого асфальтобетону, а також 

1,5 тис. тон інших дорожньо-будівних матеріалів. Ліквідована ямковість на 

окружній автодорозі м. Харкова, завершуються ремонтні роботи на автодорозі 

Київ-Харків-Довжанський в Київському напрямку та розпочата ліквідація 

ямковості на дорозі до міста Ізюма. 
В агропромисловому секторі області продовжувалася реалізація заходів із 

впровадження інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих 
умов для стабільного і динамічного розвитку підприємств агропромислового 
комплексу, підвищення рівня їх конкурентоспроможності та залучення 
інвестицій в сільське господарство. 

По сільськогосподарських підприємствах області площа посіву озимої 
пшениці складає 406,4 тис. га, або 98 % від загальної площі посіву озимих 
зернових культур, яка становить 412,8 тис. га. 

Посіви озимих зернових культур, де отримано сходи перебувають: 

у доброму стані на 10 % площ (47,7 тис. га); 
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у задовільному – на 37 % (178,9 тис. га); 

слабкі та зріджені – 53 % (257,0 тис. га). 
Для проведення комплексу весняно-польових робіт 

сільськогосподарськими товаровиробниками області планується використати 
50,0 тис. тонн поживних речовин мінеральних добрив, у тому числі: азотних – 
39,9 тис. тонн, фосфорних – 6,0 тис. тонн, калійних – 4,1 тис. тонн. 

Сільськогосподарські підприємства проводять роботи по підживленню 
озимих культур. Станом на 28.03.2016 фактично підживлено озимих зернових 
культур на площі 320,6 тис. га або 79 % до прогнозу. Придбано 1455,2 тонни               
(98 % до потреби) засобів захисту рослин, забезпеченість дизельним пальним 
складає – 20916 тонн, що становить 110 % від необхідної потреби та 
забезпеченість бензином – 6209 тонн (106 %). 

За оперативними даними очікувана забезпеченість насінням ярих культур 

(без кукурудзи) по сільськогосподарських підприємствах області складає 

45,1 тис. тонн, що становить 120 % до потреби. 
У І кварталі розпочато фінансування обласної програми «Організація та 

регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій» 
Станом на 01.04.2016 із загального фонду обласного бюджету профінансовано 
9968,9 тис. грн, які були освоєні в повному обсязі. 

Протягом І кварталу поточного року було оформлено та видано суб’єктам 

племінної справи у тваринництві 67 сертифікатів племінних (генетичних) 

ресурсів, у тому числі – 7 сертифікатів ТОВ «Харківський кінний завод» та             

60 сертифікатів – ПАТ «Насінневе». 

За І квартал 2016 року в м. Харкові та в районах області проведено 880 

продовольчих ярмарків за участю сільгоспвиробників Харківської області. 
З метою забезпечення реалізації державної політики в будівельній галузі 

Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної 
адміністрації проведена організаційна робота з вирішення нагальних питань. 

Станом на 01.04.2016 введено в експлуатацію 224 житлових об’єкта, 
загальною площею 68,9 тис. кв. м, з яких: 

індивідуальні житлові будинки – 31,1 тис. кв. м; 

багатоквартирні житлові будинки – 30,1 тис. кв. м; 

реконструкція приміщень під житло – 5,4 тис. кв. м; 

гуртожитки – 2,2 тис. кв. м. 

На території Харківської області реалізуються державні програми 

житлового будівництва, в рамках реалізації яких зроблено наступне: 

для надання державної підтримки на будівництво доступного житла, 

Харківському управлінню Державного фонду сприяння молодіжному 

житловому будівництву виділено з бюджету міста Харків – 5,0 млн. грн 

(Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у 

Харківській області на 2010 – 2017 роки); 

для надання довгострокових кредитів на придбання житла молодими 

сім’ями Харківському управлінню Державного фонду сприяння молодіжному 

житловому будівництву виділено з бюджету міста Харків – 5,0 млн. грн 
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(Обласна програма забезпечення молоді житлом в Харківській області на             

2014 – 2017 роки). 

За звітний період у рамках забезпечення реалізації в Харківській області 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» (далі – Закон) на об’єктах культурної спадщини – пам’ятках 

архітектури підготовлено: 

4 запити до Українського інституту національної пам’яті; 

взято участь у засіданнях робочої групи при Харківській обласній 

державній адміністрації; 

узагальнена інформація щодо виконання вимог Закону, яка отримана від 

районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення. 
У рамках постійної роботи з підготовки технічних, дозвільних та інших 

документів при передачі в оренду, приватизації, виконанні ремонтних робіт, 
перевірці належності експлуатації пам’яток архітектури: 

укладено 1 попередній охоронний договір, 20 охоронних договорів 

(додаткових угод до них); 

розглянуто та надано відповіді на 2 запити стосовно можливості 

приватизації приміщень у будівлях – пам’ятках архітектури;  

розглянуто та надано відповіді на 13 запитів щодо можливості оренди 

приміщень у будівлях – пам’ятках архітектури;  

складено 29 актів огляду технічного стану будівель пам’яток архітектури 

та містобудування (приміщень в них), виконана їх фотофіксація;  

погоджено проектної документації по будівлям – пам’яткам                

архітектури – 3, паспортів та облікових карток – 4. 

У рамках здійснення обліку об’єктів культурної спадщини продовжується 

робота щодо упорядкування Переліку пам’яток архітектури Харківської області 

та інвентаризації архіву науково-проектної документації. 
З органами місцевого самоврядування ведеться робота щодо порядку 

розробки містобудівної документації, а саме: схем районного планування, схем 
планування території сільських, селищних рад, генеральних планів населених 
пунктів та робота щодо забезпечення доступності цих матеріалів, шляхом 
розміщення їх на відповідних веб-сайтах районних державних адміністрацій. 

Системно проводиться робота по веденню містобудівного кадастру 
населених пунктів шляхом перевірки та занесення в електронну базу даних 
кадастру. 

У 2016 році закінчився термін дії Програми розроблення містобудівної 

документації у Харківській області на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 

обласної ради від 01 березня 2012 року № 351-IV. З метою раціонального 

використання коштів місцевих та державного бюджетів ініційовано внесення 

змін до системи містобудівної документації в частині її оптимізації, 

підготовлено проект Програми розроблення містобудівної документації у 

Харківській області на 2016-2020 роки, який буде розглянуто на черговій сесії 

обласної ради.  
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У рамках проекту регіонального розвитку за кошти Державного фонду 

регіонального розвитку розроблена та затверджена Програма «Розробка 

картографічної основи Харківської області в системі координат УСК-2000 в 

масштабі М 1:10000 для визначення меж новостворених об’єднаних громад та 

невикористовуваних земельних ділянок і відображення їх в геоінформаційній 

системі порталу відкритих даних регіону». Спільно з виконавцями Програми 

розпочато роботу зі створення актуалізованої карти Харківської області на 

основі використання ортофотопланів, з метою взаємної ув'язки усіх наявних 

картографічних матеріалів з актуалізованою картою Харківської області. 
Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної 

адміністрації протягом І кварталу забезпечено виконання робіт, пов’язаних із 
здійсненням функцій замовника будівництва, реконструкції і капітального 
ремонту об’єктів житлово-комунального та соціального призначення за рахунок 
коштів бюджетів усіх рівнів відповідно до Програми економічного і 
соціального розвитку Харківської області на 2016 рік, затвердженої рішенням  
обласної ради від 17.12.2015 № 13-VIІ. 

З метою вирішення актуальних та поточних питань сфери охорони 
здоров’я регіону Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної 
державної адміністрації було проведено низку відповідних заходів. 

Підсумки діяльності галузі охорони здоров’я у 2015 році та стан надання 

медичної допомоги населенню регіону розглянуто 04 березня 2016 року в ході 

селекторної наради обласної державної адміністрації та 11 березня – на 

засіданні підсумкової розширеної Колегії Департаменту охорони здоров’я 

Харківської обласної державної адміністрації. За статистичними даними, 

незважаючи на суттєве додаткове навантаження галузі, пов’язане з близькістю 

до зони проведення АТО, наданням повноцінної медичної допомоги тимчасово 

переміщеним особам, чисельністю понад 87 тис. чол., Харківська область 

посіла 3-е місце в Україні. Питання організації медичного забезпечення осіб, 

які тимчасово переміщені з Донецької та Луганської областей і пораненим із 

зони АТО знаходиться на постійному контролі місцевих органів влади. 

Регіональною Програмою соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції на 2015 – 2016 роки передбачено надання медичних 

послуг демобілізованим бійцям АТО. Профілактичні медичні огляди бійців, а 

також членів їх родин у Харківській області розпочато з травня 2015 року. 

Станом на 01 січня 2016 року медичний огляд пройшли 2,5 тисячі 

демобілізованих бійців АТО. 

У результаті оглядів демобілізованих бійців АТО на диспансерний облік 

взято 1139 осіб, вперше виявлено 940 випадків патології, стаціонарне лікування 

отримали 220 бійців, амбулаторне – 424, санаторно-курортне – 134 особи. 

Найбільша кількість захворювань демобілізованих мають кардіологічний, 

урологічний, неврологічний характери.  

В якості ветеранів війни, воїни АТО отримують лікарські засоби на 

безоплатній та пільгових умовах. Загалом минулого року на пільгові 

медикаменти для ветеранів війни (більше 8 тис. осіб) в області витрачено 

1 млн. 261 тис. грн. бюджетних коштів. 
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У ході зустрічей керівництва області з представниками німецького 
товариства GIZ, у рамках програми «Спеціальна ініціатива для України», та 
делегацією представництва ЮНІСЕФ в Україні на чолі з Джованною Барберіс, 
розглядалися питання реалізації у Харківському регіоні низки міжнародних 
донорських проектів ЮНІСЕФ, зокрема, з підтримки внутрішньо переміщених 
осіб, розвитку соціальної інфраструктури для цієї категорії населення,                           
у т. ч. у сфері медичного обслуговування. 

В обласних будинках дитини перебувають 92 дитини з Луганської та 
Донецької областей. Всього до Харківської області з цих областей прибуло 
150 дітей, вибуло з них 58, всі діти забезпечені необхідним утриманням, 
харчуванням, лікуванням та реабілітаційними заходами у повному обсязі. 

Питанням реформування сфери охорони здоров’я керівництво області 
приділяє особливу увагу. У рамках реалізації Національного плану заходів з 
імплементації та реалізації засад європейської політики «Здоров’я – 2020: 
основи Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в 
інтересах здоров’я і благополуччя», проекту ВООЗ в Україні «Неінфекційні 
захворювання – профілактика та зміцнення здоров’я в Україні», Стратегії 
реформування галузі охорони здоров’я та медичної освіти у Харківській області 
проведено зустріч керівництва області з делегацією Бюро ВООЗ в Україні на 
чолі з керівником спільного проекту Міністерства охорони здоров’я України 
та Бюро ВООЗ «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення 
здоров’я в Україні» Джеральдін Маквіні; організовано та проведено Форум 
«Здорова нація – майбутнє України» за участю керівництва Департаменту, 
широкого кола медичних працівників, представників громадськості, провідних 
науковців Харківщини. 

Згідно з окремими графіками проводилися атестація медичних 

працівників, консультації з метою підготовки до акредитації лікувально-

профілактичних закладів, акредитація закладів охорони здоров’я, засідання 

регіонального формулярного комітету. Організовано медичне забезпечення 

святкових та урочистих масових заходів, візитів представників центральних 

органів влади, міжнародних делегацій та ін.  
У сфері культури протягом І кварталу 2016 року були проведені виставки, 

презентації та інші урочисті заходи. 
Департаментом культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації проведена консультаційна робота з представниками туристичної 
галузі Харківщини. Організовувалися «круглі столи» щодо вирішення 
нагальних проблем у сфері туризму. З метою розширення та зміцнення 
міжрегіонального співробітництва в галузі «туризм», презентації туристичних 
послуг вітчизняних суб’єктів туристичної діяльності, інформування фахівців, 
які відповідають за розвиток туризму, щодо діючих туристичних проектів, 
здійснювалося проведення селекторних нарад. 

Складено облікову документацію на 98 об’єктів культурної спадщини: з 

них 35 об’єктів історії, 63 об’єкта археологічної спадщини. 
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Розглянуто 22 проекти відведення земельних ділянок юридичним та 

фізичним особам для будівельних та інших робіт на території Харківської 

області. 

Розглянуто 6 детальних планів територій м. Харкова та Харківської 

області, що також пов’язані із об’єктами культурної спадщини, землями 

історико-культурного призначення та видано 6 дозволів на розміщення 

реклами. 

Протягом І кварталу Департаментом культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації проведено низку культурних та мистецьких 
заходів згідно із відповідними планами.  

В Харківській області постійна увага приділялася вирішенню питань 
соціальної політики. 

Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної 
державної адміністрації за звітний період організовано проведення засідань 
наступних консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації:  

обласного комітету із забезпечення доступності інвалідів та інших мало 

мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури;  

обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної 

орієнтації населення; 

комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям 

Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації; 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 

територіальної тристоронньої соціально-економічної ради; 

регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників 

за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках; 

робочої групи з питань визначення статусу осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій 

громадських організацій інвалідів; 

обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі 

людьми; 

Харківського обласного центру допомоги учасникам антитерористичної 

операції. 

Для медичних працівників будинків-інтернатів та територіальних центрів 

у березні поточного року проведено семінар-навчання на тему: «Організація 

медичного обслуговування та надання реабілітаційних послуг громадянам 

похилого віку та інвалідам, які проживають в стаціонарних установах системи 

соціального захисту населення». 

З метою підвищення виховного потенціалу протягом кварталу проведено 

семінари-навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів, кандидатів в 

опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі. 
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На виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента 

України, здійснено вивчення стану справ з питань праці та соціального захисту 

населення у Дергачівській, Чугуївській та Сахновщинській районних 

державних адміністраціях. 

Протягом кварталу надавалася методична допомога з питань охорони 

праці у: 

Хорошевському геріатричному пансіонаті Харківської обласної ради; 

Зміївському геріатричному пансіонаті Харківської обласної ради; 

«Харківському геріатричному пансіонаті ветеранів праці Харківської 

обласної ради». 

Здійснено 6 експертиз якості проведення атестації робочих місць за 

умовами праці на їх відповідність постанові Кабінету Міністрів України                   

від  01.08.1992 № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за 

умовами праці» та правильності застосування списків пільгового пенсійного 

забезпечення на підприємствах області згідно зі статтею 13 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення». 

Проведено 2 виїзди регіонального мобільного консультаційного пункту 

Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до 

Харківського та Балаклійського районів з метою надання консультацій 

отримувачам послуг, проведення інформаційно-просвітницької роботи, 

спрямованої на збереження сімейних цінностей, консультаційних послуг 

прийомним батькам, батькам-вихователям, сім'ям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, у вирішенні їх нагальних потреб та інформування 

громадян щодо попередження насильства у сім’ї. 

Продовжувалася робота інформаційно-консультаційного (ресурсного) 

центру для демобілізованих із зони збройного конфлікту та членів їх сімей із 

залученням кризових психологів, фахівців Асоціації спеціалістів по подоланню 

наслідків психотравмуючих подій. 

Здійснювалися моніторинги стану погашення заборгованості із заробітної 

плати в розрізі підприємств, установ і організацій, районів та міст області, 

стану призначення всіх видів державних соціальних допомог та житлових 

субсидій тощо.  

Проводилася робота щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України                     

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інвалідів. На 

початок 2016 року на обліку по забезпеченню санаторно-курортним лікуванням 

перебувало 12 093 особи (ветеранів війни, інвалідів та членів сімей померлих 

ветеранів війни). 

Пріоритетним завданням Служби у справах дітей Харківської обласної 

державної адміністрації залишалося реалізація державної політики з питань 

соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 
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Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційно-
аналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото, 
дані про стан здоров’я дітей і інформація про найближчих родичів. На даний 
час внесені відомості до системи «Діти» стосовно 4452 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та 1278 дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей. 

Протягом І кварталу 2016 року адміністратором безпеки регіонального 

рівня проводилася постійна робота зі скасування та оформлення флеш-ключів 

доступу до системи для користувачів та адміністраторів безпеки, у зв’язку із 

закінченням терміну дії ключів, з урахуванням рівнів доступу до системи. 

Робота з оформлення флеш-ключів доступу до ЄІАС «Діти» для нових 

користувачів та адміністраторів безпеки проводиться згідно з графіком. 

Здійснювався щотижневий моніторинг стану наповнення електронної 
бази та достовірності внесених відомостей. 

Проводилася робота із забезпечення умов для функціонування Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи «Діти» (виділення окремого комп’ютера для 
ведення ЄІАС «Діти», окремого приміщення, обладнання, недоступного для 
сторонніх осіб місця для ведення ЄІАС «Діти», встановлення грат на вікнах 
приміщення, де працює система, придбання ліцензійних програм, спеціальних 
пристроїв для зберігання особистих флеш-ключів користувачів та 
адміністраторів безпеки районного рівня).  

Працівниками служб у справах дітей районних державних адміністрацій, 

міських рад міст обласного значення здійснювалися перевірки щодо 

дотримання законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах різних 

форм власності. 

Між службами у справах дітей та районними центрами зайнятості 

здійснювався обмін інформацією щодо неповнолітніх, які потребують 

працевлаштування. На 2016 рік розроблені та затверджені плани спільних 

заходів щодо забезпечення працевлаштування неповнолітніх та укладені угоди 

про співпрацю. Протягом І кварталу 2016 року не було залучено до 

громадських робіт жодного неповнолітнього.  

Службами у справах дітей місцевих органів влади відстежувалося 

питання щодо працевлаштування тих дітей, які в силу певних життєвих 

обставин та неможливості продовження навчання потребують надання послуги 

з працевлаштування та допомоги шляхом направлення за клопотаннями служб 

у справах дітей місцевих органів влади до районних центрів зайнятості. 

Кількість неповнолітніх, які працевлаштовані і продовжують працювати на 

підприємствах складає 3 особи (м. Харків). 

Протягом звітного періоду службою у справах дітей Первомайської 

районної державної адміністрації було здійснено 7 перевірок щодо стану 

дотримання чинного законодавства про працю неповнолітніх спільно з 

представником управління праці та соціального захисту населення на 

підприємствах приватної власності: ФГ «Людмила», СФГ «Співдружність», 

ФГ «Щербини В.Є.», ТОВ «Орількалатінвест», ПСП «Орельське», ПП «Вовк», 
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ПСП «Добробут». Під час проведення перевірок встановлено, що неповнолітні 

на підприємствах не працюють, порушень законодавства не виявлено. 
До сімейних форм виховання протягом І кварталу 2016 року влаштовано 

16 дітей, що становить 25 % від загальної кількості дітей, які вибули із закладів. 
Для тимчасового влаштування дітей, які потрапили у складні життєві 

обставини, в області функціонують вісім центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей, в яких протягом звітного періоду перебувало 285 дітей, що 
більше на 36 дітей (12 %) у порівнянні з відповідним періодом 2015 року              
(249 дітей). З них: віком від 3 до 6 років – 91 дитина (31 %), від 7 до 14 років – 
165 дітей (59 %), від 15 до 18 років – 29 дітей (10 %). 

В області функціонує 88 дитячих будинків сімейного типу (на вихованні 
перебуває 562 дитини) та 319 прийомних сімей (на вихованні перебуває 566 
дітей). Протягом І кварталу 2016 року влаштовано до дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Всього у прийомних сім’ях та дитячих будинках 
сімейного типу виховуються 1128 дітей. 

В установах культури охоплено різними видами дозвілля 65058 дітей, з 
них – 757 дітей облікових категорій; у спортивних секціях, школах, клубах 
займаються 53706 дітей та підлітків, з них облікових категорій – 993. 
Контингент клубів за місцем проживання становить 15279, з них облікових 
категорій – 532. В інших закладах охоплено позашкільною роботою 58659 
дітей, облікових категорій – 988. Всього в області позашкільною роботою 
охоплено 192702 дитини, з них облікових категорій – 3270, що становить 58 % 
дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей. 

На квартирному обліку перебувають 175 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, потребують постановки на квартирний 
облік ще 782 дитини зазначеної категорії. 

На виконання Комплексного плану спільних заходів щодо попередження 

негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень та профілактики 

дитячої злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності, 

попередження пияцтва та наркоманії) відповідно до розроблених графіків 

проведено протягом І кварталу 2016 року 522 профілактичні рейди «Діти 

вулиці». Під час проведення профілактичних заходів було виявлено 191 дитину, 

яка опинилася в умовах вулиці, залишилася без належного догляду з боку 

батьків.  
Із загальної кількості виявлених дітей 125 дітей було вилучено та 65 – 

попереджено. Діти вилучалися з вулиці (65 дітей), з сім’ї (60 дітей). Переважна 
більшість дітей, які опинились в умовах вулиці, залишилися без належного 
догляду з боку батьків – це діти у віці від 6 до 18 років, які є учнями шкіл. 

Протягом І кварталу 2016 року проведено 211 перевірок щодо охорони 
прав неповнолітніх, організації виховної роботи, надання методичної допомоги. 
Із загальної кількості перевірок у навчально-виховних закладах проведено               
185 перевірок, 7 перевірок проведено за місцем роботи неповнолітніх,                          
7 перевірок – у позашкільних закладах, 1 перевірку проведено у спеціальних 
установах для дітей, 11 перевірок – у центрах соціально-психологічної 
реабілітації дітей. 
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На території області функціонують з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення антитерористичної операції: 5 прийомних сімей, 
у яких на вихованні перебуває 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 74 сім’ї опікунів, піклувальників, на вихованні перебуває 93 
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. 

На базі тренінгового центру Харківського обласного центру для сім’ї, 
дітей та молоді проводяться навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-
вихователі, а також курси підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-
вихователі, опікуни/піклувальники. Навчання пройшли 25 кандидатів в 
опікуни/піклувальники, 7 родин та 2 особи кандидатів на створення прийомних 
сімей та дитячих будинків сімейного типу. Проводяться курси навчання з 
метою підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-
вихователів. Протягом І кварталу 2016 року цими курсами охоплено 55 осіб з 
числа прийомних батьків та батьків-вихователів. 

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації протягом звітного періоду здійснено: 

державну атестацію з окремих професій 4 професійно-технічних 

навчальних закладів та 3 організації, що мають ліцензію на здійснення освітніх 

послуг у сфері професійно-технічної освіти; 

державний нагляд (контроль) за діяльністю 3 професійно-технічних 

навчальних закладів; 
вивчення стану дотримання умов ліцензування освітньої діяльності у 

сфері професійно-технічної освіти у 11 навчальних закладах, що мають 
ліцензію на здійснення освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти; 

комплексне вивчення стану роботи управління освіти адміністрації 
Шевченківського району Харківської міської ради з питань реалізації державної 
політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 

державну атестацію Харківського приватного академічного художнього 
ліцею Харківської області. 

Підготовлено та проведено: 
2 засідання регіональної експертної ради з атестації навчальних закладів; 
засідання асоціації керівників дошкільних навчальних закладів; 
роботу із впровадження проекту «Сприяння освіті» в навчально-виховний 

процес дошкільних навчальних закладів у рамках Меморандуму про 
взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та благодійного 
фонду ЛЕГО (Данія); 

3 засідання регіональної експертної ради з ліцензування та атестації 

закладів освіти (секція з питань професійно-технічної освіти); 

2 засідання атестаційної комісії ІІІ рівня з атестації педагогічних 

працівників; 
засідання постійно діючого консультативно-дорадчого органу – Ради 

завідувачів дошкільних навчальних закладів Харківської області. 
Найбільш значущими подіями в галузі науки і освіти області протягом 

січня-березня стали такі події: 
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участь Президента України П.О. Порошенка у старті введення в 

експлуатацію установки «Джерело нейтронів» Національного наукового центру 

«Харківський фізико-технічний інститут» НАНУ; 

у рамках Харківського університетського консорціуму відбулася зустріч 

Майкла Лаллі – заступника Міністра торгівлі США з країнами Європи та 

Євразійського регіону Адміністрації міжнародної торгівлі Міністерства торгівлі 

США з представниками наукової та науково-технічної інтелігенції – 

учасниками регіональних інноваційних кластерів; 

створено Конфедерацію студентів Харківщини, мета якої – надання 

інформаційної та організаційної підтримки студентам щодо їх участі у 

різноманітних міжнародних освітніх програмах. В установчих зборах 25 січня 

2016 року взяли участь близько 100 студентів із 31 вищого навчального 

закладу, а також представники молодіжних громадських організацій 

Харківщини; 

відкриття меморіальної дошки Герою України, Герою Небесної Сотні 

Котляру Євгену у Харківському національному університеті радіоелектроніки. 
Зважаючи на те, що понад 30 % населення у Харківському регіоні складає 

саме молодь, питання реалізації молодіжної політики є одним із пріоритетів 
діяльності обласної державної адміністрації. 

З метою створення умов для формування навичок здорового способу 
життя в молодіжному середовищі систематично проводяться лекції, бесіди, 
тренінги, семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії, діалоги, 
акції, місячники, направлені на пропаганду здорового способу життя. 

З метою реалізації завдань Президента України та Уряду Департаментом 

у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації 

ретельно вивчено та погоджено проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки». 

На виконання вищезазначеної Стратегії, з метою проведення з 

представниками громадських організацій на території Харківської області 

всеукраїнських заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання 

молоді, до Міністерства молоді та спорту України направлено чотири проекти, 

а саме: «Всеукраїнський патріотичний вишкіл-гра «Козак-Квест» (головний 

партнер – ГО «Братство Козацького Бойового Звичаю «СПАС»); «Школа 

підготовки тренерів-вихователів з організації національно-патріотичних та 

військово-спортивних ігор для молоді» (головний партнер – ГО «Цивільний 

корпус «АЗОВ»); «Молодіжний соціальний проект щодо залучення 

національно-патріотичної активної молоді до діяльності у органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування та підприємницький сектор «Школа 

практики для студентів «План Б» (головний партнер – БФ «Золотий пегас»); 

«Всеукраїнський форум підготовки молодіжних лідерів «Школа Лідерства 

Президента України» (головний партнер – ГО «Всеукраїнське студентське 

братство «Еліта Нації»). 

В області створений та діє Центр національно-патріотичного виховання 
молоді (далі – Центр), основною метою якого є формування та реалізація 
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державної політики з питань національно-патріотичного виховання та 
здійснення заходів щодо відродження та впровадження національно-
патріотичного виховання молоді. 

З метою вирішення питання працевлаштування молоді ведеться постійна 

робота. Протягом січня-лютого 2016 року за послугами до Харківської служби 

зайнятості звернулося 14,6 тис. осіб з числа безробітної молоді віком до 

35 років, що склало 37,9 % від загальної чисельності безробітних осіб, які 

перебували на обліку протягом звітного періоду. 

Зокрема, працевлаштовано за сприянням служби зайнятості майже             

2,2 тис. осіб з числа молоді віком до 35 років. Рівень працевлаштування молоді 

становив 14,8 %.  

Професійним навчанням за направленням державної служби зайнятості у 

звітному періоді було охоплено 1,8 тис. осіб. Від загальної кількості 

безробітних, які проходили навчання, рівень охоплення молоді профнавчанням 

становив 36,4 %. 
Окрім цього, з метою створення сприятливого середовища для 

забезпечення зайнятості молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: 
відділ «Молодіжний центр праці» КУ «Харківський обласний центр молоді», 
молодіжний центр праці Красноградського району, молодіжний центр праці 
Лозівської міської ради. 

У рамках організаційної роботи з підготовки та проведення щорічних 

оздоровчих кампаній узагальнено та проаналізовано матеріали про виконання 

Програми збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку Харківської області на 2011 – 2015 роки, здійснено попередній 

моніторинг вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

Харківської області, проведено зустрічі із керівниками окремих дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку з питання забезпечення їх роботи 

(відновлення роботи) у 2016 році. 

Також направлено запити до територіальних установ за висловленими під 

час зустрічей проблемними питаннями підготовки до функціонування дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку; сформовано проект та проведено його 

узгодження із структурними підрозділами обласної державної адміністрації та 

іншими територіальними структурами Програми збереження та розвитку 

мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Харківської області на 

2016 – 2020 роки. 

За підсумками 3 місяців 2016 року центрами фізичного здоров'я 
населення «Спорт для всіх» було проведено 13 спортивно-масових заходів, в 
яких взяли участь близько 19 тис. осіб. На сьогоднішній день у Харківській 
області існує 6762 спортивні споруди. На 2016 рік згідно з Програмою 
економічного і соціального розвитку Харківської області заплановано 
будівництво об’єктів на загальну суму 237 млн. 306 тис. грн. 

На території Харківської області з офіційно діючих 91 дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл усіх типів та форм власності повноцінно функціонує                      

77 ДЮСШ (з них 7 спеціалізованих спортивних шкіл олімпійського резерву). 
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У 77 спортивних школах займається 42592 вихованця, з них віком від 6 до 

18 років – 41574 особи. Навчально-тренувальний процес здійснює 1503 тренера, 

з них – 907 штатних. 

Для подальшого розвитку фізичних здібностей та досягнення 

максимального результату з обраного виду спорту в Харківські області 

працюють 2 школи вищої спортивної майстерності, 2 училища фізичної 

культури, Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного профілю, 

Український східний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту. 
Департаментом масових комунікацій Харківської обласної державної 

адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та 
політичними партіями регіону, здійснювалася робота щодо методичної та 
практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам 
місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськими організаціями і 
політичними партіями, продовжено співпрацю з обласним об’єднанням 
профспілок. Надана практична допомога у проведенні їх статутної діяльності, 
проведенні засідань, «круглих столів» різноманітної тематики. 

Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної 
державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх 
районах області та м. Харкові, а також містах обласного значення.  

Забезпечено висвітлення на офіційному веб-сайті обласної державної 

адміністрації робочих поїздок делегації Харківської області у Китайську 

Народну Республіку, США, зустрічей керівництва обласної державної 

адміністрації з активом Громадської ради; делегацією Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Харківській області; делегацією представництва 

ЮНІСЕФ в Україні; Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні; 

делегацією Державного департаменту США; Надзвичайним і Повноважним 

Послом Республіки Індія в Україні; географом Державного департаменту США; 

директором державного концерну «Укроборонпром»; представниками 

німецького товариства GIZ; делегацією представників Міністерств закордонних 

справ країн-членів Європейського Союзу з питань Східного Партнерства; 

представниками Спілки ветеранів антитерористичної операції; Генеральним 

консулом Республіки Польща в Харкові; родинами Героїв Небесної Сотні; 

Міністром внутрішніх справ Фінляндської Республіки та Надзвичайним і 

Повноважним Послом Фінляндії в Україні; Надзвичайним і Повноважним 

Послом Болгарії; заступником Міністра торгівлі США з країнами Європи та 

Євразійського регіону. 

Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної 

адміністрації. Організовано та проведено 32 брифінги. 

Організовано інтерв’ю голови обласної державної адміністрації Інтернет-

порталам «Медиа группа Объектив», «Status quo», на телеканалах «News One», 

«Еспресо», «Суспільний інтерес» на телеканалі «Simon».  

У звітному періоді організовано за участі керівництва обласної державної 

адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації 15 прес-конференцій, 21 прес-тур. Організовано участь 

керівництва центральних органів виконавчої влади, обласної державної 
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адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації у програмах «Пряма мова» на 7 каналі, «Суспільний інтерес» на 

каналі «Simon»,» на телеканалі «News One». 

Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 08.04.2015 

№ 47552/33/1-14 щотижня на базі Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України забезпечувалося проведення експертних зустрічей в 

режимі відеоконференції щодо роз’яснення та обговорення пріоритетів 

урядової політики, цілей і змісту соціально-економічних реформ. 

Протягом I кварталу 2016 року надавалася організаційна та методична 

допомога районним державним адміністраціям, міськвиконкомам з питань 

реалізації державної етнонаціональної політики, у підготовці та проведенні 

державних свят та пам’ятних дат. 

Громадські організації та політичні партії були залучені до відзначення в 
області та м. Харкові всіх державних свят, ювілейних і пам'ятних дат. 

Протягом І кварталу 2016 року відділ у справах релігій Харківської 
обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації» забезпечував реалізацію державної політики 
щодо релігії та церкви, сприяв реєстрації статутів релігійних громад, змін, 
доповнень, реєстрації нових редакцій статутів релігійних громад тощо. 

Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної 
адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб 
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні 
ситуації. 

Відповідно до плану проводилися засідання обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та згідно з графіком 
перевірок у I кварталі 2016 року були проведені перевірки автоматизованої 
системи оповіщення «Сигнал-ВО». 

Протягом кварталу здійснювався моніторинг стану накопичення, 
зберігання та використання регіонального матеріального резерву, місцевих та 
об'єктових матеріальних резервів. 

Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної 
державної адміністрації протягом І кварталу 2016 року проведено роботу по 
збору та узагальненню інформації щодо виконання заходів Національного 
плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, 
яку направлено до Міністерства екології та природних ресурсів України. 

З метою здійснення контролю за станом дотримання затверджених 

нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин на 

підприємствах області, що використовують в своїй діяльності 

газовикористовуюче обладнання, було направлено 206 листів з даного питання. 

Протягом кварталу проведено опрацювання та аналіз інформації, 

отриманої від районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного 

значення, стосовно виявлених суб’єктів господарювання, які здійснюють 

господарську діяльність без дозвільно-погоджувальної документації. 

Опрацьований перелік суб’єктів господарювання було направлено до 
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Державної екологічної інспекції у Харківській області для врахування в роботі 

та вжиття відповідних заходів реагування. 

Здійснювалася координація діяльності органів місцевого самоврядування 

у сфері поводження з відходами, в тому числі щодо ліквідації несанкціонованих 

сміттєзвалищ, будівництва та реконструкції полігонів твердих побутових 

відходів. 

В Харківській області суб’єкти моніторингу довкілля представлені 

наступними організаціями: Харківський регіональний центр з 

гідрометеорології, Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів, 

комплекси біологічної очистки «Диканівський» та «Безлюдівський»  

КП «Харківводоканал», Державна екологічна інспекція у Харківській області, 

Харківська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів», Харківське обласне 

управління лісового та мисливського господарства. 

30 березня 2016 року організовано та проведено чергове засідання 

обласної координаційної ради з екологічних проблем, на якому були розглянуті 

питання «Результати моніторингу водних об`єктів на території Харківської 

області» та «Розгляд пропозиції ГО «Зелений фронт» щодо створення еколого-

аналітичної робочої групи у складі обласної координаційної ради з екологічних 

проблем». 24 лютого 2016 року проведено міжвідомчу нараду з питання «Стан 

водних ресурсів в Харківській області». 

Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему в сфері 
господарської діяльності» протягом І кварталу 2016 року суб’єктам 
господарювання різних форм власності надано 217 документів дозвільного 
характеру. 

За звітний період погоджено поточні індивідуальні технологічні 

нормативи використання питної води по 14 підприємствам, затверджено                   

22 проекти нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин зі 

зворотними водами до поверхневих водних об'єктів. 
Одночасно з цим, розглянуто 419 матеріалів щодо реєстрації декларацій 

про утворення відходів у 2016 році, з них: зареєстровано 249 декларацій,                
170 – направлено на доопрацювання. 

Обласною державною адміністрацією проводиться робота щодо 
забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян. 

Протягом звітного періоду Департаментом оборонної, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної 

державної адміністрації аналізувався хід виконання заходів, передбачених 

комплексною Програмою профілактики правопорушень у Харківській області 

на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 лютого              

2011 року № 82-VI (із змінами), регіональною Програмою запобігання і 

протидії корупції в Харківській області на 2013 – 2015 роки, затвердженої 

рішенням обласної ради 25 квітня 2013 року № 686-VI, регіональною 

програмою «Облаштування та реконструкція українсько-російської ділянки 

державного кордону в межах Харківської області» на період до 2015 року, 

Програмою територіальної оборони Харківської області на період 2014 –              

2015 роки, Програмою економічного і соціального розвитку на 2015 рік, 
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затвердженою рішенням обласної ради від 15 січня 2015 року № 1143-VI. 

Харківській обласній раді надавалася відповідна інформація з цих питань.  
Аналізувався хід виконання заходів, передбачених комплексною 

Програмою військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у 
заходах оборонної роботи на 2015 – 2017 роки, основною метою якої є 
формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності та 
консолідації українського народу. 

У І кварталі 2016 року спільно з Харківським військовим комісаріатом 

проведена перевірка стану формувань загонів оборони та надано методичну, 

практичну допомогу районним державним адміністраціям, райвійськкоматам 

Харківської області.   

Проведено командно-штабні навчання з територіальної оборони 

Харківської області, щомісячні засідання штабу територіальної оборони 

Харківської області, засідання Харківського обласного центру допомоги 

учасникам АТО.  

Підготовлено проведення селекторної наради 18 січня 2016 року «Про 

стан військового обліку військовозобов'язаних, підготовці заходів до можливої 

чергової хвилі часткової мобілізації» та 22 березня 2016 року «Про хід 

виконання доручення Президента України від 05 лютого 2016 року». 
За звітний період управлінням забезпечення доступу до публічної 

інформації Харківської обласної державної адміністрації здійснювались заходи 
щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання 
забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», 
постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання 
виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах 
виконавчої влади», розпорядження голови обласної державної адміністрації              
від 12.05.2011 № 246 «Про організацію виконання Указу Президента України 
від 05.05.2011 № 547/2011». 

Забезпечено оприлюднення інформації, зазначеної у статті 15 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». Своєчасно та оперативно 
розміщувалися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації 
проекти розпоряджень, що підлягають обговоренню, та проекти рішень 
обласної ради, що вносяться на розгляд головою обласної державної 
адміністрації.  

На офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації 

протягом I кварталу оприлюднено:  

136 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної 

діяльності;  

44 розпорядження голови обласної державної адміністрації з особового 

складу;  

4 проекти актів нормативно-правового характеру; 

9 проектів рішень обласної ради, які винесено на розгляд головою 

обласної державної адміністрації. 
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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 538 документів, що містять публічну інформацію, з них на 

виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 176 документів. 

Станом на 01.04.2016 до системи обліку (реєстру) публічної інформації 

Харківської обласної державної адміністрації внесено 20048 документів, з них 

2017 документів внесено протягом І кварталу 2016 року.  

Протягом кварталу на офіційному веб-сайті обласної державної 

адміністрації оприлюднювались набори даних згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про 

набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». 

Протягом I кварталу 2016 року надійшло 396 запитів на інформацію, з 

яких: 304 – задоволено, на 31 – надіслано відмову, 51 – направлено за 

належністю, на 10 – надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк 

документів. Всі запити було своєчасно розглянуто та опрацьовано у терміни, 

передбачені чинним законодавством. 
Протягом звітного періоду за дорученням керівництва обласної державної 

адміністрації Юридичним департаментом Харківської обласної державної 
адміністрації здійснено правову експертизу 66 проектів розпоряджень голови 
обласної державної адміністрації у сфері земельних відносин. За результатами 
якої підготовлені зауваження про виявлену невідповідність чинному 
законодавству України 98 проектів розпоряджень голови обласної державної 
адміністрації. 

За підсумками проведення перевірок дотримання вимог законодавства з 
майнових та земельних питань районними державними адміністраціями 
Юридичним департаментом Харківської обласної державної адміністрації у  
І кварталі 2016 року підготовлено проекти розпоряджень голови обласної 
державної адміністрації: 

«Про скасування розпоряджень голови Зміївської районної державної 

адміністрації»; 

«Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 15 жовтня 2015 року № 493»; 

«Про скасування розпорядження голови Печенізької районної державної 

адміністрації від 09 вересня 2015 року № 163»; 

«Про надання в оренду земельних ділянок ФОП Босенко О.М. на 

території Дергачівського району Харківської області». 
З метою організації та забезпечення в установленому порядку 

представництва інтересів обласної державної адміністрації, її структурних 
підрозділів та їх посадових осіб у судах, представлено інтереси обласної 
державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах 

у 83 справах. 
Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання експертно-

перевірної комісії, 1 розширене засідання колегії та 1 засідання Науково-
методичної ради. 
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Підготовлено та відкрито 5 виставок архівних документів: «До Дня 
Соборності України», «До Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв 
Голокосту», «До річниці виведення радянських військ з Афганістану»,                    
«До 202-ої річниці народження Т.Г. Шевченка», а одна «До Дня Героїв 
Небесної Сотні» оприлюднена у режимі оn-line на офіційному веб-сайті 
Державного архіву Харківської області.   

Здійснено 22 комплексних та 25 тематичних перевірок роботи архівних 
підрозділів, служб діловодства та експертних комісій установ, підприємств і 
організацій м. Харкова – джерел комплектування Державного архіву, за 
результатами яких надано відповідні рекомендації з усунення виявлених 
недоліків та удосконалення роботи в цілому 

Апарат обласної державної адміністрації постійно працював над 
удосконаленням стилю, форм і методів роботи щодо забезпечення основної 
діяльності обласної державної адміністрації. 

В процесі поточної діяльності здійснювалася взаємодія з відповідними 
підрозділами Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету 
Міністрів України, виконувалися їх доручення. Щодня узагальнювалася та 
надавалася інформація про основні заходи на наступний день. 

Обласною державною адміністрацією вживаються додаткові заходи щодо 
покращення контролю за реалізацією прийнятих планів. 
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