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ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання структурними підрозділами  

Харківської обласної державної адміністрації плану роботи  

Харківської обласної державної адміністрації  

за І квартал 2021 року 

 

Обласною державною адміністрацією протягом І кварталу 2021 року 

вживалися заходи щодо виконання затверджених планів роботи, завдань, 

визначених актами Президента України та Уряду, державними програмами 

стосовно розвитку регіонів, реалізації повноважень згідно із Законом України  

«Про місцеві державні адміністрації». Усі заплановані заходи, що були 

передбачені планом роботи обласної державної адміністрації, виконані. 

Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської 

обласної державної адміністрації спільно зі структурними підрозділами 

Харківської обласної державної адміністрації підготовлено проєкти рішень 

Харківської обласної ради, серед яких: 

«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2020 рік», затвердженої рішенням обласної ради  

від 05 грудня 2019 року № 1129-VIІ (зі змінами); 

«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2021 рік», затвердженої рішенням обласної ради  

від 24 грудня 2020 року № 24-VIІІ; 

«Про затвердження моніторингового звіту за 2020 рік про стан реалізації 

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

на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 

період до 2020 року»; 

«Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності 

Харківської області на 2021–2024 роки»; 

«Про виконання Програми сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки», затвердженої 

рішенням обласної ради від 08 вересня 2016 року № 245-VII (зі змінами). 

На виконання доручення голови Харківської обласної державної 

адміністрації з питання підготовки доповіді Президенту України щодо ситуації 

в регіоні щомісяця здійснювалася підготовлення та надання відповідної 

інформації до Офісу Президента України. 

У визначені терміни надавалася аналітична інформація з питань 

економічного розвитку регіону до центральних органів виконавчої влади, 

забезпечувалося перебування на території області офіційних іноземних 

делегацій. 
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Підготовлено та надано до Міністерства розвитку громад та територій  

України звіт про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року, аналітичні довідки щодо соціально-економічного 

розвитку Харківської області за підсумками IV кварталу 2020 року та за 

2020 рік і нагальні проблеми разом з пропозиціями щодо їх розв’язання. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020  

№ 35 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо проведення  

щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»  

(зі змінами) до Секретаріату Кабінету Міністрів України надавалася інформація 

щодо показників діяльності голови обласної державної адміністрації  

у ІV кварталі 2020 року. 

Підготовлено та надано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України узагальнену інформацію, за визначеною 

формою, про виконання Плану заходів Державної програми стимулювання 

економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними 

заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–

2022 роки. 

Також до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України надано інформацію щодо виконання: 

Плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України 

(«дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 – 2021 роки; 

Плану заходів з реалізації стратегії популяризації інвестиційного 

потенціалу України у світі на період до 2025 року. 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06.06.2019                                       

№ 18295/1/1-18 до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України надано інформацію про основні показники розвитку 

малого і середнього підприємництва у регіоні та звіт про виконання 

регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва 

підготовлено відповідну інформацію. 

Підготовлено інформацію стосовно напрямів та заходів щодо поліпшення 

ситуації у сфері зайнятості населення у рамках Програми зайнятості населення 

Харківської області до 2020 року. 

Крім цього, підготовлено інформацію щодо підсумків роботи в розрізі 

галузей регіону, використання коштів резервного фонду обласного бюджету, 

основних показників грошово-кредитної та фінансової статистики щодо 

діяльності депозитних корпорацій (банків). 

Підготовлено інформацію для Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України за показниками ефективності діяльності 

голів обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міської 

державної адміністрацій «Розширення мережі індустріальних парків (земельних 

ділянок комунальної або державної форми власності промислового 

призначення площею від 15 гектарів з можливістю приєднання мереж 

електропостачання на відстані до 500 метрів з потужністю від 3 МВт)». 
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Підготовлено для Міністерства розвитку громад та територій України 

інформацію щодо виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України 

від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021–2027 роки». 

Підготовлено та надано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України інформацію щодо внесення до Державного 

земельного кадастру України відомостей про землі в межах території 

адміністративно-територіальної одиниці м. Лозової Лозівського району 

Харківської області на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 

29.12.2020 № 52453/1/1-20 до постанови Верховної Ради України від 16 грудня 

2020 року № 1111-ІХ «Про зміну і встановлення меж міста Лозової Лозівського 

району Харківської області». 

На виконання листа Міністерства розвитку громад та територій України 

від 01.02.2021 №7/36.1/1327-21 підготовлено інформацію щодо погодження 

проєкту Закону України «Про особливості стимулювання регіонального 

розвитку». 

Підготовлено пропозиції та проєкт листа до Офісу Президента України  

щодо можливостей органів місцевого самоврядування здійснювати фінансову 

підтримку за рахунок місцевих бюджетів фізичним особам-підприємцям та 

найманим працівникам підприємств, роботу яких тимчасово зупиняють на 

період посилення карантину. 

Здійснено заходи з формування узагальненого переліку інвестиційних 

програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 

«Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 24.04.2015 № 80 (зі змінами). 

Організовано проведення засідання регіональної комісії з оцінки та 

забезпечення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та 

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку. 

Проведено заходи зі збору пропозицій щодо об’єктів і заходів, які 

пропонуються для фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій у 2021 році по Харківській області. 

З питань розвитку малого та середнього підприємництва проведено роботу 

щодо залучення можливих кандидатів на стажування у Німеччині за 

Програмою Федерального міністерства економіки та енергетики для 

управлінських кадрів «Fit for Partnership with Germany». 

З питань розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародної технічної допомоги до Секретаріату Кабінету Міністрів України 

направлено інформацію: 
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щодо стану виконання проєктів міжнародної технічної допомоги, які 

впроваджувались протягом 2020 року, та за якими Харківська обласна 

державна адміністрація є бенефіціаром; 

щодо підтримки та зацікавленості у результатах проєктів «Капітальний 

ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню та енергоефективності 

будівлі Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 за адресою: 

Харківська область, м. Ізюм, вул. 24 Серпня, буд.32» та «Підвищення 

енергоефективності закладів бюджетної сфери міста Чугуїв» з метою їх 

державної реєстрації відповідно до листа Представництва НЕФКО в Україні від 

19.02.2021 № 19-02/21. 

Упродовж звітного періоду здійснювалось інформування структурних 

підрозділів обласної державної адміністрації та ділових кіл регіону щодо 

міжнародних форумів, освітніх семінарів, презентацій, виставково-ярмаркових 

заходів тощо, які відбуваються в Україні та за кордоном. 

Спільно з регіональними бізнес-асоціаціями проводилась робота з 

інформування провідних підприємств Харківської області, у тому числі малих 

та середніх, щодо можливості участі у навчальних заходах з питань 

підприємництва та міжнародної торгівлі. 

З питань міжнародного співробітництва опрацьовано та погоджено без 

зауважень проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку відбору проектів, пов’язаних з реінтеграцією тимчасово окупованих 

територій України та розвитком інфраструктури прилеглих до них територій, 

які підлягають фінансуванню згідно з Рамковою угодою між Урядом України та 

Урядом Королівства Данія щодо загальних умов та процедур, організаційних 

заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в 

Україні». 

Здійснювався щотижневий моніторинг закупівельних і оптово-відпускних 

цін на основні види сільськогосподарської продукції і продукти її переробки. 

Спільно з Головним управлінням статистики в Харківській області, 

Харківським науково-дослідним центром продуктивності агропромислового 

комплексу проводилася робота щодо аналізу цін на основні продукти 

харчування та окремі види нафтопродуктів на автозаправних станціях області. 

Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 

проводився щомісячний моніторинг виконання обласного та зведеного 

бюджетів області, надавалася відповідна інформація керівництву обласної 

державної адміністрації та обласної ради.  

Розроблено проєкт розпорядження обласної державної адміністрації «Про 

затвердження Плану заходів на 2021 рік щодо наповнення місцевих бюджетів 

області, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі 

виконання місцевих бюджетів». 

Підготовлено матеріали щодо виконання обласного бюджету за 2020 рік та 

подано до обласної ради листами від 05.02.2021 №01-74/928 та від 26.02.2021 

№ 01-74/1532. Звіт про виконання обласного бюджету за 2020 рік затверджено 

рішенням обласної ради від 04.03.2021 № 40-VІІІ. 
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На виконання вимог Бюджетного кодексу України проведено перевірку 

показників затверджених районних бюджетів та бюджетів об’єднаних 

територіальних громад на 2021 рік щодо відповідності бюджетному 

законодавству. Інформацію про результати перевірки надано до Міністерства 

фінансів України. 

Проведено роботу зі зведення показників місцевих бюджетів області на 

2021 рік. Перевірено показники місцевих бюджетів області за доходами, 

видатками, кредитуванням та фінансуванням на 2021 рік. 

Щоденно проводився моніторинг стану виплати заробітної плати 

працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 

області. 

Проводився щомісячний аналіз виконання зведеного бюджету області та 

виконання дохідної й видаткової частини в розрізі місцевих бюджетів області 

та обласного бюджету, дебіторської та кредиторської заборгованості місцевих 

бюджетів області за даними казначейської звітності. 

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації 

проводить щомісячний моніторинг виконання місцевих бюджетів області та 

надання області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій. 

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України в частині 

забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників та 

проведення розрахунків за енергоносії по закладах бюджетної сфери 

здійснювався аналіз в розрізі місцевих бюджетів області. 

Здійснювалась перевірка відповідності змісту паспортів бюджетних 

програм рішенню про обласний бюджет на 2021 рік, бюджетному розпису, 

порядкам використання бюджетних коштів та змін до них. 

Щомісяця надавалася інформація про виконання бюджету області за 

попередніми даними (пресреліз) голові обласної державної адміністрації. 

Зазначена інформація оприлюднювалася на офіційному вебсайті Харківської 

обласної державної адміністрації. 

Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної 

адміністрації протягом І кварталу 2021 року 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. 

Індекс промислової продукції становив 90,1 % (за відповідний період 

2020 року – 99,6%). По Україні індекс промислової продукції складає  95,8%. 

Серед регіонів України за показником індексу промислової продукції 

Харківська область разом із Чернігівською областю посідають 18-19 місця (у 

відповідному періоді 2020 року – 12 місце). 

Із зростанням обсягу виробництва працювали: ДП «Ізюмський 

приладобудівний завод», ПАТ «Котельно-механічний завод», ПАТ 

«Вовчанський агрегатний завод», АТ «ХМЗ «Світло шахтаря», ДНВП 

«Об’єднання Комунар», ДП «Харківський механічний завод», АТ «ФЕД», ПАТ 

«Завод «Південкабель» та інші. 
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Зменшення обсягу виробництва зафіксовано на таких підприємствах:   

ТОВ «ХЗПТУ», АТ «Турбоатом», ДП «Завод ім. В.О.Малишева», 

ДП «Харківський бронетанковий завод», ДП «ХМЗ «ФЕД», АТ «ХТЗ», 

АТ «Харківський підшипниковий завод» та інші. 

Обсяг реалізованої промислової продукції становить 33,2 млрд грн, що на 

5,1 млрд грн, або на 18,2% більше ніж у 2020 році. 

Складова Харківської області в обсязі реалізованої продукції країни 

складає 6,8%. За обсягами реалізованої промислової продукції область посідає 

5 місце серед регіонів України після Дніпропетровської області, м. Києва, 

Донецької та Запорізької областей. 

Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації 

здійснювався моніторинг стану впровадження економічно обґрунтованих 

тарифів на комунальні послуги згідно з рішеннями уповноважених органів 

влади та органів місцевого самоврядування. 

Протягом І кварталу 2021 року проводився моніторинг виконання 

програми «Питна вода Харківської області на 2020–2021 роки», стану 

розрахунків за житлово-комунальні послуги. 

Здійснено аналіз розрахунків підприємств теплоенергетики за природний 

газ з НАК «Нафтогаз України», проведено моніторинг виконання Інвестиційної 

програми АК «Харківобленерго», Північної електроенергетичної системи НЕК 

«Укренерго», Південної залізниці ПАТ «Укрзалізниця» (у частині 

електрозабезпечення). 

Проводилася робота з підприємствами нафтогазового комплексу з питань 

попередження виникнення надзвичайних ситуацій (аварійних, відключень 

устаткування, відключень споживачів, випадків тероризму, диверсій, стихійних 

явищ тощо). 

Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної 

державної адміністрації 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 у 

сільське господарство. 

Щомісяця надавалась інформація щодо наявності об’єктів для зберігання 

сільськогосподарської продукції, стану будівництва нових і реконструкції 

діючих об’єктів, а також закладання та зберігання продукції і будівництва 

тепличних комплексів. 

На виконання листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 10.09.2020 №3111-05/55370-06 

здійснювався моніторинг рівня закупівельних та оптово-відпускних цін на 

основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки. 

Щотижня здійснювався збір інформації щодо стану цінової ситуації на 

ринку овочів та соціального хліба. 



 7 

Індекс виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів по 

області порівняно з аналогічним періодом минулого року становить 95,9% (по 

Україні 89,2%). 

Щомісяця здійснюється збір та узагальнення інформації про залишки 

зернових та олійних культур на елеваторах та хлібоприймальних підприємствах 

області. 

Протягом І кварталу 2021 року проводилась робота з інформування 

районних державних адміністрацій, наукових установ та організацій, 

сільськогосподарських виробників щодо проведення національних та 

міжнародних виставок, ярмарок, конференцій, форумів, семінарів та інших 

заходів, надавались інформаційні та інші матеріали до обласної державної 

адміністрації та її структурних підрозділів. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

27.12.2012 № 757 «Про утворення обласної міжвідомчої робочої групи з питань 

раціонального та ефективного використання земель, запобігання порушенням 

земельного законодавства та з роз’яснювальної роботи щодо земельної 

реформи» (зі змінами) у разі необхідності проводяться засідання районних 

робочих груп, під час яких розглядається питання стану виконання заходів 

згідно з затвердженими планами. 

Протягом І кварталу 2021 року здійснено збір та узагальнення оперативної 

інформації про проведення ярмаркових заходів у Харківській області 

(розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.02.2013 № 30 

«Про проведення продовольчих ярмарків у м. Харкові, районах і містах 

області»). За І квартал 2021 року в м. Харкові та в районах області проведено  

24 продовольчі ярмарки 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. 

Проводилася роз’яснювальна робота з керівництвом органів місцевого 

самоврядування, а також серед населення та надавалася необхідна 

консультаційна допомога стосовно проблемних питань з введення житлових 

будинків в експлуатацію. Спільно з керівниками районних робочих груп з 

питань введення житла в експлуатацію, проведено відстеження ситуації щодо 

забезпечення виконання планових показників введення в експлуатацію 

житлових будинків. 

За результатами проведеної роботи на території Харківської області, 

станом на 30.03.2021, уведено в експлуатацію житла загальною площею                          

174,0 тис.м
2
 (у відповідному періоді 2020 року було введено 165,5 тис. м

2
),  

з них: 

72 індивідуальних житлових будинки, загальною площею 9,9 тис.м
2
;
 

25 багатоквартирних житлових будинків, загальною площею 164,1 тис.м
2
. 
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Рішенням Харківської обласної ради від 11.03.2021 № 86-VIII «Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 № 26-VIІІ «Про 

обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» та додатків до нього (зі 

змінами)»  виділено 15 млн грн. 

Рішенням Харківської обласної ради 06 грудня 2018 року № 825-VІІ, 

затверджено «Обласну Програму надання підтримки учасникам 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва житла 

в Харківській області на 2019–2021 роки». 

У 2021 році з обласного бюджету заплановано освоїти 15,0 млн грн. 

За рахунок цих коштів планується забезпечити житлом близько 50 сімей. 

Підтримка в першу чергу надається учасникам Програми, які перебувають 

на квартирному обліку; які під час виконання службових обов’язків у зоні 

антитерористичної операції або зоні операції Об’єднаних сил отримали 

поранення чи каліцтва та визнані, як особи з інвалідністю; мають трьох і більше 

дітей, мають статус внутрішньо переміщених осіб; проживають у гуртожитках. 

Комісією з розгляду та погодження переліку об’єктів житлового 

будівництва, на будівництво яких можуть спрямовуватись кошти обласного 

бюджету, акцентовано 10 об’єктів, у яких вільними від зобов’язань перед 

третіми особами є 1248 квартир. 

Постійно проводилася робота з підготовлення технічних, дозвільних та 

інших документів при передачі в оренду, виконанні ремонтних робіт, перевірка 

належності експлуатації пам’яток архітектури, а саме: 

укладено 14 охоронних договорів (додаткових угод до них); 

складено 14 актів огляду технічного стану будівель-пам’яток 

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

погоджено проєктну документацію: 

по будівлям-пам’яткам архітектури – 3,  

щодо проведення робіт в межах історичного середовища – 3; 

надійшло та опрацьовано запити щодо можливості оренди приміщень в 

будівлях пам’ятках архітектури – 17, приватизації – 3, відчуження (передача до 

сфери управління) – 1; 

погоджено розміщення меморіальних дощок на будівлях-пам’ятках 

архітектури – 1; 

опрацьовано 128 відповідей організаціям, підприємствам та фізичним 

особам на їх звернення стосовно пам’яткоохоронної сфери; 

розглянуто 11 проєктних пропозицій щодо розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами на будівлях-пам’ятках архітектури. 

Рішенням Харківської обласної ради від 23.12.2010 № 30-VІ затверджена 

«Схема планування території Харківської області» (далі – Схема), яка 

встановлює державні та регіональні пріоритети щодо раціональних видів 

використання території області.  

На сьогодні, ураховуючи зміни у соціально-економічних показниках, на 

основі яких розроблено Схему, а також результатів щорічних моніторингів 

реалізації Генеральної схеми планування території України по Харківській 

області, а також у зв’язку зі зміною в адміністративно-територіальному устрої 
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Харківської області, виникла необхідність у підготовці та внесенні змін до 

наявної Схеми. Організацію внесення змін до Схеми заплановано на 2021 рік. 

Внесення змін до Схеми стане підґрунтям для системи стратегічних, 

прогнозних і програмних документів щодо здійснення регіональної політики та 

шляхів її реалізації. 

Рішенням Харківської обласної ради від 11.03.2021 № 62-VII «Про 

внесення змін до Програми створення та ведення містобудівного кадастру 

Харківської області на 2019 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради 

від 28.02.2019 № 920- VII (зі змінами)», внесено зміни до обсягів фінансування 

на виконання підпунктів пункту 3 заходів Програми з урахуванням 

обґрунтованих обсягів фінансових ресурсів, на які планується укласти договори 

у 2021 році. 

До бази даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру 

Харківської області внесено понад 2000 одиниць інформації, з них: 1453 

будівельні паспорти забудови земельної ділянки, 349 містобудівних умов та 

обмежень забудови земельних ділянок, які видані на території Харківської 

області з 2018 по 2019 роки, а також 436 проєктів містобудівної документації. 

У І кварталі 2021 року проводилася робота з ведення містобудівного 

кадастру населених пунктів шляхом перевірки та занесення в електронну базу 

даних кадастру, а саме: 

технічних звітів з виконаних топографо-геодезичних робіт – 14; 

виконавчих зйомок об’єктів завершених будівництвом – 21. 

Проводилась робота з інвентаризації містобудівних та топографо-

геодезичних документів, які містять геодезичні та картографічні дані. 

Департаментом капітального будівництва Харківської обласної 

державної адміністрації забезпечувалося 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 у відповідності до Програми економічного і 

соціального розвитку Харківської області на 2021 рік та Плану заходів на 2021–

2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021–

2027 роки. 

Проведено збір, аналіз та узагальнення інформації, наданої районними 

державними адміністраціями, міськими, селищними, сільськими 

територіальними громадами області, щодо переліку об’єктів соціально-

культурного призначення, які пропонувалися до фінансування у 2021 році. 

Протягом звітного періоду здійснювався моніторинг стану реалізації 

проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. 

Було проведено нараду з представниками ПРООН, проєктних та підрядних 

організацій на об’єктах: «Реконструкція КЗОЗ Обласна дитяча клінічна лікарня 

№ 1 по вул. Клочківська,337-А у м. Харкові» та «Реконструкція КНП ХОР 

«Обласна клінічна травматологічна лікарня» по вул. Салтівське шосе, 266, 

корпус В у м. Харкові». 

Сформовано перелік проєктів будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту, реалізація яких у 2021 році буде здійснюватися в рамках програми 
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Президента України «Велике будівництво» (далі – Програма). Департаментом 

постійно здійснюється моніторинг стану реалізації проєктів, внесених до 

Програми. Щотижня проводяться виїзні наради на об’єкти будівництва з метою 

контролю за станом виконання будівельних робіт та дотримання календарних 

графіків їх проведення. 

Керівництво обласної державної адміністрації приділяє особливу увагу 

питанню реформування та оптимізації сфери охорони здоров’я. 

У Департаменті охорони здоров’я Харківської обласної державної 

адміністрації питання реформування медичної сфери регіону у контексті 

підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення, 

протидії поширенню випадків коронавірусної хвороби СОVID-19, проведення 

кампанії з вакцинації, реалізації програми Президента України «Велике 

будівництво», розвитку системи протитуберкульозної та хоспісної медичної 

допомоги населенню знаходяться на постійному контролі місцевих органів 

влади. 

Розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 

10.03.2021 № 106 «Про утворення Робочої групи для напрацювання пропозицій 

щодо вирішення актуальних питань протидії поширенню гострої респіраторної 

вірусної хвороби СОVID-19 та проведення кампанії з вакцинації на території 

Харківської області» утворено відповідну Робочу групу у складі профільного 

заступника голови Харківської обласної державної адміністрації, провідних 

науковців вищих медичних навчальних закладів, керівників закладів охорони 

здоров’я. Станом на 10.04.2021 проведено 3 засідання (11, 16 березня,  

09 квітня), під час яких розглянуто невідкладні питання щодо протидії 

поширенню коронавірусної хвороби СОVІD-19, стану доступності опорних 

лікарень, що визначені для надання допомоги профільним пацієнтам та 

проведення кампанії з вакцинації. 

В області визначено 25 закладів охорони здоров’я «першої хвилі» для 

надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу CОVID-19 

із ліжковим фондом – понад 5,0 тис.  ліжок, які на 100,0 % забезпечено подачею 

кисню. 

Питання медичного забезпечення воїнів АТО/ООС знаходиться під 

постійним контролем керівництва області. 

На обліку в закладах охорони здоров’я області перебували 43 536 ветеранів 

війни, у тому числі 5 506 осіб з інвалідністю, 18 511 учасників бойових дій, 

13 358 учасників війни. 

У рамках проєкту «Ефективна первинна медицина в громаді» за 

програмою ЕС «Підтримка громадянського суспільства, місцевих влад та прав 

людини в Україні», який стартував на Харківщині восени 2018 року з метою 

сприяння у підвищенні ефективності надання первинної медико-санітарної 

допомоги у громадах, проведенні реформ та запровадження медичних новацій, 

узято участь у розширеному засіданні партнерів-бенефіціарів проєкту 

«Ефективна первинна медицина в громаді» з обговорення плану роботи на  

2021 рік (10 лютого); просвітницьких адвокаційних кампаніях з питань 

організації управління медичними закладами з керівниками громад, експертами 
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та головними лікарями медичних закладів. Проводяться щотижневі онлайн-

тренінги, у тому числі за участю іноземних експертів, для керівників громад та 

закладів охорони здоров’я з актуальних питань діяльності закладів/підприємств 

первинної ланки. 

У рамках Проєкту «U-LEAD з Європою» узято участь в онлайн-семінарі з 

використанням програми Microsoft Teams на тему: «Реформа децентралізації в 

секторі охорони здоров’я: виклики та рішення» (20 січня). 

У рамках форуму «Паліативна та хоспісна допомога: виклики та 

можливості» за участю керівництва Міністерства охорони здоров’я України, 

Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ, діячів культури та 

мистецтва Харківщини обговорені напрями розвитку у регіоні паліативної 

допомоги, яка направлена на поліпшення якості життя невиліковно хворих 

пацієнтів та їх родин (27 березня). 

За рахунок різних джерел фінансування закладами охорони здоров’я 

регіону придбано 271 одиницю медичного обладнання на загальну суму  

31,39 млн грн. Витрати коштів місцевих бюджетів на організацію медичної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам за  2021 рік склали 7,12 млн грн. 

У рамках реалізації національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї» 

укладено понад 2,14 млн декларацій, охоплено 80,65% населення області. 

У сфері культури Департаментом культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації протягом І кварталу 2021 року було 

проведено виставки, презентації переважно онлайн. 

Ведеться консультаційна робота із суб'єктами туристичної діяльності                     

та іншими представниками туристичного бізнесу Харківщини щодо розробки 

нових екскурсійних маршрутів. Проводяться презентації діяльності туристсько-

інформаційного центру та туристсько-інформаційних пунктів Харківської 

області для широких верств населення. 

Складено 100 паспортів об’єктів археологічної спадщини, з них                            

73 – Шевченківської селищної територіальної громади, 27 – Дергачівської 

міської територіальної громади. 

Розглянуто проєкти відведення земельних ділянок юридичним та фізичним 

особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова та Харківської 

області – 76. 

Розглянуто 19 пакетів містобудівної документації (15 детальних планів 

території, 4 генеральні плани населених пунктів) на території м. Харкова та 

Харківської області. 

Обласними бібліотечними закладами за звітній період проведено                          

(у тому числі в онлайн-режимі): 48 тренінгів, 506 віртуальних консультацій; 68 

семінарів та вебінарів; 136 книжкових виставок до державних, пам’ятних подій 

та вшанування митців України. 

На території області функціонує 77 мистецьких шкіл; 2 школи 

реорганізовано у філії зі збереженням складу працівників та контингенту учнів 

(Лозівська міська рада, Нововодолазька селищна рада). Контингент учнів 

становить – 16606 учнів. 
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У Харківській області забезпечувалася реалізація державної політики щодо 

релігії та церкви, надавалося сприяння релігійним організаціям у реєстрації 

статутів релігійних громад, нових редакцій статутів релігійних громад.  

У Харківській області діє 794 релігійні громади, що зареєстрували статути 

в обласній державній адміністрації. 

У Харківській області постійна увага приділялася вирішенню питань 

соціальної політики. 

Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації за звітний період організовано проведення засідань 

таких консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації:  

Обласного комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури; 

комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям 

Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (1 засідання); 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

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

територіальної тристоронньої соціально-економічної ради; 

Робочої групи з питань визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян; 

Робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій громадських 

організацій осіб з інвалідністю (2 засідання); 

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

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

людьми (1 засідання); 

Обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної 

орієнтації населення; 

Робочої групи з питань підвищення мінімальної заробітної плати, рівня 

оплати праці та легалізації зайнятості; 

Комісії з реалізації у Харківській області пілотного проєкту із залучення до 

роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб;  

Робочої групи з питань гуманітарної допомоги; 

Робочої групи для організації проходження альтернативної (невійськової) 

служби громадянами України. 

У рамках реалізації державної і регіональної політики соціального захисту 

населення проведено ряд заходів (засідання у форматі «круглого столу», 

семінари, семінари-тренінги, наради, семінари-наради, скайп-конференції 

тощо) та взято участь у понад 140 заходах, які належать до сфери державної і 

регіональної політики соціального захисту населення. 

У I кварталі 2021 року 99 дітей, які потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки, направлено для оздоровлення та відпочинку до державних 

підприємств УДЦ «Молода гвардія» та МДЦ «Артек», а саме: 

48 дітей до УДЦ «Молода гвардія»; 

51 дитина до МДЦ «Артек». 

Здійснювався моніторинг: 



 13 

стану погашення заборгованості із заробітної плати в розрізі підприємств, 

установ і організацій, районів та міст області; 

стану забезпечення осіб з інвалідністю кріслами колісними; 

стану призначення всіх видів державних соціальних допомог та житлових 

субсидій; 

стану надання допомоги переселенцям з тимчасово окупованої території та 

зони проведення ООС. 

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. 

В умовах карантинних заходів спільно з Харківським обласним центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді запроваджено «Діалогове вікно» на 

zoom-платформі, де обговорюються питання дотримання прав дітей в умовах 

карантину, діяльність органів виконавчої влади та відповідних структур, 

причетних до роботи з дітьми щодо захисту прав дітей, нове у законодавстві, 

обговорення проблемних питань. Протягом І кварталу 2021 року проведено 16 

нарад на zoom-платформі. 

Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційно-

аналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото, 

показники про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На сьогодні 

внесені відомості до системи «Діти» стосовно 4338 дітей, які мають статус 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1180 дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у 

справах дітей. 

Протягом І кварталу 2021 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. 

Продовжується 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», установлення грат на вікнах 

приміщення, де працює система, придбання ліцензійних програм, спеціальних 

пристроїв для зберігання особистих флеш-ключів користувачів та 

адміністраторів безпеки місцевого рівня). 

Працівниками служб у справах дітей районних державних адміністрацій, 

міських рад здійснюються перевірки щодо дотримання законодавства про 

працю неповнолітніх на підприємствах різних форм власності. 

Між службами у справах дітей та районними центрами зайнятості 

здійснюється обмін інформацією щодо неповнолітніх, які потребують 

працевлаштування, на 2020 рік розроблено та затверджено плани спільних 

заходів щодо забезпечення працевлаштування неповнолітніх та укладено угоди 

про співпрацю. 
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У закладах соціального захисту створюються оптимальні психолого-

педагогічні умови для всебічного виховного впливу на вихованців з метою 

розвитку позитивних життєвих навичок та успішної соціалізації. Практичні 

психологи проводять поглиблене психолого-педагогічне вивчення дітей, 

працюють над зниженням рівня агресії, стресових ситуацій, налагодженням 

стосунків з батьками та особами, що їх замінюють. Особлива увага 

приділяється корекції агресивної та девіантної поведінки, ведеться робота щодо 

впровадження проєкту «Профілактика ризикової поведінки» у рамках програми 

«Школа проти СНІДу серед підлітків уразливої групи». 

Протягом звітного періоду І кварталу 2021 року 142 дитини набули статусу 

дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. При 

визначенні форми влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування пріоритетним напрямом роботи служби у справах 

дітей є врахування інтересів та потреб дитини. 

Станом на 01.04.2021 в області сімейними формами виховання охоплено 

4171 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, що 

становить 96,15 %. Кількість дітей, які потребують влаштування до сімейних 

форм та перебувають в державних закладах, закладах соціально-психологічної 

реабілітації, сім’ях родичів/знайомих становить 153 дитини. 

В області розвинена система прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу. Станом на 01.04.2021 функціонує 119 дитячих будинків 

сімейного типу (на вихованні перебуває 857 дітей) та 250 прийомних сімей (на 

вихованні перебуває 489 дітей). Протягом І кварталу 2021 року до дитячих 

будинків сімейного типу та прийомних сімей влаштовано 80 дітей з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усього у 

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 1346 дітей 

(з урахуванням осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування). 

Службами у справах дітей районних державних адміністрацій 

направляються клопотання до органів місцевого самоврядування про внесення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягають  

16-річного віку, до обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов. Ведеться графік взяття дітей зазначених категорій на квартирний облік. 

Основним механізмом контролю за дотриманням житлових та майнових 

прав дітей є надання органом опіки та піклування дозволів на здійснення 

правочинів відносно нерухомого майна. 

Одним із основних напрямів роботи служб у справах дітей є посилення 

роботи з сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах, основну 

увагу зосереджено на ранньому виявленні таких сімей, забезпеченні захисту 

прав та інтересів дітей.  

Під час проведення профілактичних рейдів проводиться системна 

профілактична робота: лекції, бесіди та тематичні зустрічі в навчальних 

закладах, виїзди до сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, 

проводяться спільні засідання служб у справах дітей та громадських комісій у 

справах дітей, що працюють при сільських, селищних та міських радах, на 
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засідання яких викликаються батьки, що не виконують свої батьківські 

обов’язки, негативно впливають на дітей.  

На обліку служб у справах дітей районних державних адміністрацій, 

міських рад станом на 01.04.2021 перебуває 1180 дітей із 659 сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах. 

Протягом 2014–2016 років на території області перебувало: 3 дитячі 

будинки сімейного типу (10 дітей); 28 прийомних сімей (44 дитини); 155 сімей 

опікунів, піклувальників (190 дітей), що переїхали з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції. 

Станом на 01.04.2021 на території області з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції 

функціонують: 4 прийомних сімей, у яких на вихованні перебуває 7 осіб (3 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 5 осіб з числа 

дітей-сиріт); 36 сімей опікунів, піклувальників, на вихованні перебуває 41 

дитина, яка має статус  дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

Продовжують функціонувати на підставі укладених договорів 4 прийомні 

сім’ї із районів проведення антитерористичної операції на території таких 

районів та міст: Харківського району (1 сім’я), Чугуївського району (1 сім’я), 

Ізюмського району (1 сім’я), м. Куп’янська (1 сім’я). Діти стаціонарно 

обстежені у відділення педіатрії ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та 

підлітків НАМН України».  

Усі сім’ї, які переїхали на тимчасове проживання, перебувають на обліку 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, отримують соціальні 

послуги за карткою отримувача послуг. 

Станом на 01.04.2021 в регіоні функціонує 119 дитячих будинків сімейного 

типу, у яких виховується 857 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, що становить 19,75 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Також продовжують проживати в 

дитячих будинках сімейного типу 119 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з продовженням їх навчання у 

закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 

освіти.   

Протягом І кварталу 2021 року на базі тренінгового центру Харківського 

обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організовано та 

проведено 5 навчальних курсів кандидатів у прийомні батьки та батьки-

вихователі, опікуни, піклувальники, усиновлювачі. Підготовлено 97 

потенційних опікунів, піклувальників, 36 потенційних прийомних батьків, 

батьків-вихователів, 61 кандидат в усиновлювачів. 

З метою недопущення порушень вимог законодавства під час створення  

дитячих будинків сімейного типу, виявлення та внесення до обліку дітей, 

надання їм статусу, посилення контролю за дотриманням прав дітей у сімейних 

формах виховання в регіоні постійно проводиться робота з працівниками служб 

у справах дітей місцевого рівня щодо підвищення їх професійних знань. 
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Станом на 01.04.2021 в регіоні функціонує 250 прийомних сімей, у яких 

виховується 489 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

становить 11,3 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Також у прийомних сім’ях продовжують проживати 

67 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

зв’язку з продовженням їх навчання у закладі професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти.   

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації розроблені проєкти розпоряджень та доручень голови 

обласної державної адміністрації з питань функціонування та розвитку 

освітньої галузі області. 

Найбільш помітними подіями стали: 

фотовиставка «Lady Science» з нагоди Міжнародного дня жінок і дівчат у 

науці;  

відкриття оновленого корпусу архітектурного факультету Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

урочиста Асамблея вчених рад Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна, присвячена 216-річниці від дня відкриття університету; 

відкриття галереї портретів каразінців – лауреатів Шевченківської премії 

на базі Харківського національного університету ім В.Н. Каразіна; 

урочистості з нагоди 150-річчя від дня народження М.О. Валяшка – 

засновника та першого ректора Національного фармацевтичного університету. 

Забезпечено роботу консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів, утворених при обласній державній адміністрації. 

Питання реалізації молодіжної політики Управління у справах молоді та 

спорту Харківської обласної державної адміністрації є одним із пріоритетів 

діяльності обласної державної адміністрації. 

Важливим змістовним орієнтиром упровадження державної молодіжної 

політики регіону та України в цілому є забезпечення участі молоді в розвитку 

держави на регіональному та місцевому рівнях із урахуванням власного та 

міжнародного, зокрема, європейського досвіду.  

Для реалізації державної молодіжної політики та національно-

патріотичного виховання молоді в регіоні затверджено соціальну Програму 

розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування 

здорового способу життя у Харківській області на 2019 – 2023 роки та 

регіональну Програму національно-патріотичного виховання молоді на 2019-

2023 роки. Однією з основних проблем, на вирішення якої спрямовані 

програми, є низький показник участі молоді у суспільно-політичному житті 

регіону і формування політики з питань, що впливають на її життя, розвиток та 

вирішення нагальних проблем. 

З метою створення умов для особистісного становлення, розвитку та 

соціальної активності молодих осіб на сьогодні діють 26 молодіжних центрів в 

Харківській області, у тому числі комунальної та приватної форми власності.  

У подальшому територіальними одиницями області планується 

розширення мережі молодіжних центрів  відповідно до кількості молоді. 



 17 

З метою залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, 

політичного та культурного життя регіону шляхом участі в розробленні та 

виконанні місцевих  програм у молодіжній сфері, консолідації молодіжного 

руху на місцях на Харківщині діє 21 молодіжна рада при районних державних 

адміністраціях та органах місцевого самоврядування.  

З метою скоординованої діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування та інститутів громадянського суспільства у сфері національно-

патріотичного виховання діє координаційна рада з національно-патріотичного 

виховання при Харківській обласній державній адміністрації.  

В області створено 28 координаційних рад з питань національно-

патріотичного виховання при районних державних адміністраціях (100% в усіх 

районних державних адміністраціях, які функціонували до об’єднання районів). 

Протягом I кварталу 2021 року проведено 1 засідання координаційної ради 

з питань національно-патріотичного виховання при Харківській обласній 

державній адміністрації. 

Здійснюється робота у сфері національно-патріотичного виховання, метою 

якого є формування української громадянської ідентичності на українських 

традиційних суспільно-державницьких цінностях: самобутності, соборності, 

волі і гідності українського народу. Заходи проводяться у формі семінарів, 

тренінгів, форумів, вишколів,  наметових таборувань, акцій, фестивалів тощо та 

сприяють дієвому переживанню молоддю українських суспільно 

державницьких цінностей, а також їх громадянській активності. 

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. 

Для набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей 

поза системою освіти (розвиток неформальної освіти) в березні 2021 року  

проведено благодійну акцію «Допоможи ближньому», з метою залучення 

української молоді до волонтерської та соціальної діяльності, надання простого 

доступу до благодійності кожному громадянину України, популяризації 

благодійної та волонтерської діяльності серед населення (за участю 120 осіб). 

З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 

молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: «Молодіжний центр праці» 

комунальної установи «Харківський обласний центр молоді», «Молодіжний 

центр праці» КЗ «Красноградський молодіжний центр» Красноградської 

міської ради, «Молодіжний центр праці» Лозівського міського центру молоді 

Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради, та 23 центри 

працевлаштування, кар’єри, організації практики, які діють на базі закладів 

вищої освіти Харківської області. 

Визначальною для розвитку фізичної культури і спорту є спортивна 

інфраструктура, збереження та вдосконалення мережі, яка є одним із 

пріоритетів обласної державної адміністрації у сфері фізичної культури і 

спорту. Для проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих 

заходів в області функціонує 6630 спортивних споруд. 
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У 2021 році у рамках програми Президента України «Велике будівництво» 

планується будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів у містах Чугуїв, 

Люботин; продовження будівництва у селищі Новопокровка Чугуївського 

району та у місті Ізюм. 

Окрім того, у всіх громадах області у рамках програми Президента 

України «Здорова країни» планується будівництво 400 спортивних майданчиків 

з тренажерним обладнанням, спортивних майданчиків з гімнастичним 

обладнанням або воркаут обладнанням. 

Спорт і фізична культура є невід’ємною частиною виховного процесу 

дітей, підлітків, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої 

держави. Основне призначення сфери – зміцнення здоров’я, підвищення 

фізичних і функціональних можливостей людського організму, забезпечення 

збільшення обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу. 

З метою створення необхідних умов для гармонійного виховання, 

фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і 

дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу 

життя, підготовки спортивного резерву на території Харківської області 

працюють дитячо-юнацькі спортивні школи з них: 18 підпорядковані обласним 

організаціям фізкультурно-спортивних товариств (12 – ХОО ФСТ «Україна», 

4 – ХОО ФСТ «Колос», 1 – ХОО ФСТ «Динамо» України, 1- ХОО ФСТ 

«Спартак»), 39 – підпорядковані структурним підрозділам сфери освіти та  

17 – структурним підрозділам сфери фізичної культури і спорту. У спортивних 

школах навчально-спортивною роботою охоплено 43965 дітей та молоді, із них 

віком від 6 до 18 років – 43107 осіб. 

Загалом усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у 

Харківській області охоплено близько 300 тис. осіб. 

Наразі спортивні заходи проводяться у відповідності до постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та рішень 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Харківської області. 

Департаментом масових комунікацій та доступу до публічної 

інформації 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, надано практичну допомогу у 

проведенні їх статутної діяльності, проведенні засідань у форматі «круглого 

столу» різноманітної тематики. 

Ураховуючи ситуацію навколо COVID–19, організовано потужну 

інформаційну кампанію з метою інформування мешканців регіону щодо 
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необхідності додержання правил карантину, організовано брифінги керівництва 

обласної державної адміністрації з цього питання. 

Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної 

адміністрації. Організовано та проведено 16 брифінгів. 

На офіційному вебсайті Харківської обласної державної адміністрації 

функціонує рубрика «Консультації з громадськістю», у якій створено 

підрубрики «Електронні консультації з громадськістю», «Публічні громадські 

обговорення», «Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю». 

На головній сторінці офіційного вебсайту Харківської обласної державної 

адміністрації розміщений банер «Громадська експертиза». 

Обласна державна адміністрація приділяє велику увагу публічним 

консультаціям з громадськістю, які проводяться в різних формах: громадські 

обговорення, слухання, засідання у форматі «круглого столу», засідання 

комітетів громадської ради при обласній державній адміністрації з актуальних 

проблем соціально-економічного та гуманітарного розвитку. 

У I кварталі 2021 року відбувались консультації з громадськістю. Це, в 

першу чергу – засідання «круглого столу», зустрічі з громадськістю, 

опитування на офіційному вебсайті Харківської обласної державної 

адміністрації. Консультації з громадськістю зачіпали такі сфери суспільного 

життя як освітня і екологічна політика, охорона здоров’я, соціальний захист 

населення, розвиток економіки і підвищення конкурентоспроможності регіону 

та інші актуальні напрямки. 

Протягом І кварталу 2021 року відбулось обговорення проєкту обласної 

цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021–

2026 роки разом з науковцями, представниками ІГС області та громадськими 

активістами. 

Протягом звітного періоду національно-культурними товариствами були 

проведені заходи з нагоди днів національних культур, національних свят, 

пам’ятних історичних подій, присвячених діячам національної культури. 

Протягом I кварталу поточного року на офіційному вебсайті Харківської 

обласної державної адміністрації оприлюднено: 141 розпорядження голови 

обласної державної адміністрації з основної діяльності. 

Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної 

державної адміністрації та її структурних підрозділів. У звітному періоді на 

офіційному вебсайті Харківської обласної державної адміністрації 

оприлюднено 664 документа, що містять публічну інформацію, з них на 

виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 12 документів. 

Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної 

адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб 

цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні 

ситуації. 

Підготовлені проєкти розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації «Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів 

щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 

2021 року» та «Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів 
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щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах області на 

2021 рік». 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 

«Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» розроблена та 

затверджена номенклатура регіонального матеріального резерву Харківської 

області на суму 27167,04 тис. грн. Станом на 01.04.2021 до регіонального 

матеріального резерву Харківської області фактично закладено матеріальних 

цінностей на суму 23288,43 тис. грн, що складає 89,5% від потреби. 

Підготовлено та проведено 7 засідань регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області, 

з яких 3 позачергових засідання, на яких було розглянуто питання «Про 

ситуацію щодо протидії поширенню коронавірусу COVID–19». За результатами 

засідань надано відповідні доручення. 

Департаментом захисту довкілля та природокористування 

Харківської обласної державної адміністрації протягом І кварталу 2021 року 

підготовлено та надано керівництву обласної державної адміністрації та до 

Харківської обласної ради інформацію про хід виконання комплексної 

Програми охорони навколишнього природного середовища в Харківській 

області на 2009–2013 роки та на перспективу до 2020 року, затвердженої 

рішенням Харківської обласної ради від 29.10.2009 № 1413-V (зі змінами). 

Протягом І кварталу поточного року було проаналізовано 69 звітів про 

виконання планів природоохоронних заходів за 2020 рік, що надійшли на 

розгляд до Департаменту. До переліку заходів зазначених планів були включені 

заходи з охорони атмосферного повітря, зокрема здійснення контролю за 

дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин.  

За результатами аналізу вищевказаних звітів перевищень установлених 

нормативів гранично дозволених обсягів викидів не встановлено. 

На теперішній час потребує вирішення питання скорочення викидів 

основним забруднювачем атмосферного повітря області – Зміївською ТЕС ПАТ 

«Центренерго» (далі – Зміївська ТЕС). Згідно з Національним планом 

скорочення викидів від великих спалювальних установок на Зміївській ТЕС, 

починаючи з 2020 року передбачалося суттєве скорочення викидів за рахунок 

введення в експлуатацію нових установок очистки газів. Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 597 термін реалізації заходів 

перенесено на 2022 рік. 

Під час розгляду сповіщень про виявлені смітники на території 

Харківської області, які вносяться громадянами до сторінок електронного 

сервісу «Інтерактивна мапа» («Ecomapa.gov.ua»), направляються листи до 

районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо 

вжиття відповідних заходів з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на 

підвідомчих територіях. 

Упродовж І кварталу 2021 року було розглянуто 7 сповіщень про виявлені 

смітники. 
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Щомісяця збирається, оброблюється та аналізується інформація стосовно 

змін стану довкілля, зокрема атмосферного повітря. Узагальнена екологічна 

інформація надається до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України, оприлюднюється на офіційному вебсайті Харківської обласної 

державної адміністрації. 

При видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами Департамент керується вимогами постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження Порядку 

проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку 

підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі 

дозволи» та суворо їх дотримується. 

Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 

13.05.2020 № 222 «Про проведення в Харківській області щорічної акції «За 

чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», у 

Харківській області упродовж квітня-травня 2021 року проводитиметься 

щорічна всеукраїнська акція «За чисте довкілля». З метою належної організації 

заходів указаної акції, було направлено відповідні листи до районних 

державних адміністрації, органів місцевого самоврядування, установ та 

організацій області. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 

«Про встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби CОVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та рекомендаціями Міністерства 

розвитку громад та територій України районним державним адміністраціям та 

органам місцевого самоврядування Харківської області запропоновано вжити 

заходи з благоустрою території, залучивши до роботи комунальні 

підприємства. Підсумки проведення акції буде підбито 5 червня 2021 року. 

Щокварталу проводиться аналіз стану фінансування комплексної 

Програми охорони навколишнього природного середовища в Харківській 

області на 2021–2027 роки. З обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища у 2021 році заплановано фінансування 

природоохоронних заходів на загальну суму 36 488,6 тис. грн. 

Підготовлено інформацію за 2020 рік стосовно реалізації в області 

загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровлення річки Дніпро на період до 2021 року. 

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 підготовлено матеріали до селекторних та службових 

нарад з питань оборонної та мобілізаційної роботи, посилення охорони 

публічного порядку та забезпечення безпеки громадян, об’єктів критичної 

інфраструктури з метою запобігання підготовці та скоєнню злочинів 
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терористичного та диверсійного характеру, загостренню криміногенної ситуації 

у Харківській області. 

Протягом 2020 року Департаментом у межах повноважень була 

забезпечена робота консультативно-дорадчих органів, а саме: 

Харківської обласної спостережної комісії; 

Міжвідомчої регіональної робочої групи для оперативного вирішення 

питань, пов’язаних із недопущенням нелегального обігу і роздрібної торгівлі 

пальним та нелегального виробництва, обігу, зокрема, ввезення, зберігання, 

транспортування, реалізації на території Харківської області алкогольної 

продукції та марок акцизного податку. 

Протягом І кварталу 2021 року Департаментом в межах повноважень 

узагальнено та надано звітну інформацію до Харківської обласної ради щодо 

виконання Програми протидії терористичній діяльності на території 

Харківської області на 2019–2020 роки. 

Протягом звітного періоду забезпечено виконання заходів: 

Програми протидії терористичній діяльності на території Харківської 

області на 2019–2020 роки;   

Програми протидії терористичній діяльності на території Харківської 

області на 2021–2022 роки; 

комплексної регіональної Програми забезпечення безпеки дорожнього 

руху на території Харківської області на 2018 – 2020 роки; 

комплексної регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і 

порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020 – 

2022 роки. 

Щодня узагальнювалась та надавалась звітна інформація до ДФС та 

Міністерства фінансів України про результати роботи Міжвідомчої 

регіональної робочої групи для оперативного вирішення питань, пов’язаних із 

недопущенням нелегального обігу і роздрібної торгівлі пальним та 

нелегального виробництва, обігу, зокрема, ввезення, зберігання, 

транспортування, реалізації на території Харківської області алкогольної 

продукції та марок акцизного податку. 

Протягом I кварталу 2021 року здійснювалась методична та практична 

допомога фахівцям районних державних адміністрацій, міських рад міст 

обласного значення з питань мобілізаційної роботи. 

Протягом I кварталу 2021 року забезпечено виконання організаційних 

заходів із доведення (встановлення) мобілізаційних завдань (замовлень) 

(внесення змін до відповідного розпорядження голови обласної державної 

адміністрації) та опрацювання даних розділів мобілізаційного плану відповідно 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1635-р «Про 

реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» на виконання 

постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року № 807-ІХ «Про 

утворення та ліквідацію районів». 

Здійснювалося опрацювання оперативно-мобілізаційних документів 

мобілізаційного плану, документів із питань оповіщення на особливий період, 

плану управління та зв’язку на особливий період та інших документів з грифом 
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обмеження доступу «Для службового користування», за напрямом 

мобілізаційної діяльності. 

З метою підготовки держави до оборони в області у звітному періоді 

організовувалися та здійснювалися відповідні заходи з підготовки та ведення 

територіальної оборони як системи загальнодержавних воєнних і спеціальних 

заходів, що здійснюються в особливий період поза смугами (зонами, районами) 

проведення бойових дій. 

Організовано взаємодію між військовими частинами (органами, 

підрозділами) суб’єктами територіальної оборони, які плануються до виконання 

завдань територіальної оборони в особливий період, а також у межах 

повноважень здійснювався контроль за готовністю сил та засобів, що залучені 

до виконання завдань територіальної оборони у зоні територіальної оборони. 

Проведено аналіз щодо розроблення та затвердження програм 

територіальної оборони у районах області, їх обсягів фінансування, а також 

фактичних витрат коштів на виконання передбачених заходів відповідних 

програм у 2020 році з метою удосконалення та зміцнення територіальної 

оборони в межах районів шляхом всебічного забезпечення та створення 

сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу 

підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням в 

умовах особливого періоду. 

Здійснювались заходи з організації шефства над військовими частинами 

стосовно військово-патріотичного виховання молоді та культурно-виховної 

роботи з військовослужбовцями, підготовки допризовної молоді до виконання 

військового обов’язку із захисту держави, сприяння вирішенню питань, 

пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців, надання 

допомоги у забезпеченні військових частин матеріально-технічними засобами. 

У І кварталі 2021 року Юридичним департаментом Харківської обласної 

державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність чинному 

законодавству України проєктів наказів керівників структурних підрозділів 

Харківської обласної державної адміністрації, проєктів договорів (угод), однією 

стороною яких є структурні підрозділи Харківської обласної державної 

адміністрації. 

Проведена юридична експертиза проєкту Меморандуму про 

взаєморозуміння та співпрацю між Департаментом охорони здоров’я 

Харківської обласної державної адміністрації та міжнародною організацією 

«Management Sciences for Health. Іnc.». 

У І кварталі 2021 року здійснено контроль за 117 судовими справами, 

стороною по яким є Харківська обласна державна адміністрація та її посадові 

особи, структурні підрозділи Харківської обласної державної адміністрації та їх 

посадові особи, з них: 62 справи розглядалися в порядку адміністративного 

судочинства; 40 справ – у порядку цивільного судочинства; 15 справ – у 

порядку господарського судочинства. 

Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання 

експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.  
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Підготовлено 4 виставки архівних документів, які оприлюднені у режимі 

онлайн на власному вебсайті Державного архіву. 

Апарат обласної державної адміністрації постійно працював над 

удосконаленням стилю, форм і методів роботи щодо забезпечення основної 

діяльності обласної державної адміністрації. 

У процесі поточної діяльності здійснювалася взаємодія з відповідними 

підрозділами Офісу 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 вичерпні заходи щодо 

покращення контролю за реалізацією прийнятих планів. 

 

 
 

В.о. керівника апарату обласної  

державної адміністрації         Валентина ВОЛІК 
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