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за ІІІ квартал 2015 року
Обласною державною адміністрацією протягом ІІІ кварталу 2015 року
вживалися заходи щодо безумовного виконання затверджених планів роботи,
завдань, визначених актами Президента України та Уряду, державними
програмами щодо розвитку регіонів, реалізації повноважень, визначених
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 ІІІ кварталу 2015 року спільно із
структурними підрозділами обласної державної адміністрації на виконання
доручення голови обласної державної адміністрації про питання підготовки
щомісячної доповіді Президенту України щодо ситуації в регіоні щомісяця
здійснювалася підготовка та надавалася відповідна інформація до Адміністрації
Президента України.
На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 09.07.2015 № 20705/5/1-15 підготовлено та надано до Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України інформацію про необхідність перегляду переліку основних показників
розвитку області (міста) та переліку основних питань, що підлягають
висвітленню у щорічних звітах голів обласних, Київської і Севастопольської
міських держадміністрацій, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 22.02.2000 № 388.
Підготовлено інформацію до Кабінету Міністрів України згідно з
дорученням Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 15.04.2015
№ 8745/1/1-15 до Закону України від 05.02.2015 № 156-VIII «Про засади
державної регіональної політики».
На виконання протокольного доручення Президента України
від 15.07.2015 № 1-1/497 підготовлено та надано інформацію до Адміністрації
Президента України стосовно налагодження ефективної роботи щодо залучення
інвестицій до харківської області.
На виконання листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 30.07.2015 № 3031-07/25028-06 підготовлено та надано інформацію
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щодо поглиблення співпраці регіонів з Мінекономрозвитку України,
практичної взаємодії з питань реформування економіки, впровадження у
практику світового досвіду з питання економічного аналізу, прогнозування,
планування залучення іноземних інвестицій.
Здійснювалася підготовка пропозицій щодо проблемних питань
Харківської області, що потребують вирішення на державному рівні для
підготовки робочої зустрічі керівництва області з представниками центральних
органів виконавчої влади.
Проведено розрахунки прогнозних показників на 2017–2018 роки у
промисловому і агропромисловому комплексу на виконання розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 04.09.2015 № 393 «Про заходи
щодо складання проектів обласного та інших місцевих бюджетів області на
2016 рік».
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467
«Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної
власності» та від 30.11.2005 № 1121 «Про затвердження Методики проведення
інвентаризації об’єктів державної власності» підготовлено відомості до
Єдиного реєстру об’єктів державної власності, суб’єктом управління яких є
Харківська обласна державна адміністрація та районні державні адміністрації
Харківської області, які направлено до Фонду державного майна України для
внесення змін до Єдиного реєстру об’єктів державної власності.
Обласною державною адміністрацією спільно з Харківською торговопромисловою палатою, Регіональним представництвом Міжнародної Торгової
палати «ICC Ukraine» в Харківській області, ОПП в Харківській області –
Регіональним відділенням ВГО «УСПП», Харківським регіональним
відділенням Європейської Бізнес Асоціації, Спілкою підприємців Харківської
області ділових кіл регіону постійно проводилася робота щодо інформування
виставково-ярмаркових заходів за кордоном.
Протягом звітного періоду була проведена робота стосовно врегулювання
механізму (форми та порядку) під час оформлення дозволів на розміщення
зовнішньої реклами поза межами населених пунктів та усунення суперечностей
на законодавчому рівні.
Впродовж ІІІ кварталу 2015 року щотижня була організована робота з
відстеження вартості «соціального продуктового кошика» на виконання умов
Меморандуму порозуміння. На виконання доручення голови обласної
державної адміністрації від 14.09.2015 № 01-29/6752 проводилася постійна
робота з недопущення необґрунтованого підвищення цін на продукти
харчування на споживчому ринку області.
Проведено організаційну роботу із залучення підприємств області до
участі у Національному Сорочинському ярмарку (с. Великі Сорочинці
Полтавської області) та Великого Слобожанського ярмарку.
Протягом ІІІ кварталу 2015 року було забезпечено проведення 58 візитів
до Харківської області керівників дипломатичного корпусу, акредитованого в
Україні, а також іноземних офіційних та ділових делегацій з 12 країн світу
(Естонської Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Королівства
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Нідерланди, Королівства Швеції, Грузії, Королівства Данії, Республіки Латвії,
Республіки Литви, Чеської Республіки, Республіки Словенії, Угорщини,
Республіки Білорусь, Представництва Європейського Союзу в Україні, а також
Великопольського воєводства Республіки Польща).
Найважливішою подією звітного періоду було проведення у м. Харкові
щорічного VII Міжнародного економічного Форуму «ІННОВАЦІЇ.
ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!» та Великого Слобожанського
ярмарку.
Міжнародний економічний Форум «ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ.
ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ» (далі–Форум) спрямований на реалізацію
практичних кроків міжнародної економічної інтеграції, демонстрацію існуючих
можливостей і перспектив розвитку промислової, сільськогосподарської,
наукової галузей, паливно-енергетичного комплексу, інформаційних
технологій, а також створення сприятливого інвестиційного клімату
Харківської області з метою залучення коштів іноземних та вітчизняних
інвесторів.
У Форумі взяли участь представники дипломатичних місій з 18 країн
світу, серед яких 3 Надзвичайних і Повноважних Посла (Канади, Королівства
Нідерланди, Сполучених Штатів Америки), представники дипломатичних місій
Республіки Білорусь, Сполученого Королівства Великобританії та Північної
Ірландії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Польща,
Республіки Словенія, Угорщини та Федеративної Республіки Німеччина, а
також координатор з питань торгівлі Представництва Європейського союзу в
Україні Жослін Гітон та Президент Американської Торгової Палати в Україні
Андрій Гундер, Міністр сільського господарства, розвитку сільських районів і
адміністрації водних ресурсів Республіки Албанія, Міністр внутрішніх справ
України, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України,
заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань
європейської інтеграції, заступник Міністра освіти і науки України, заступник
Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, заступник Міністра інфраструктури України.
Крім того, учасниками заходу були керівники всесвітньо відомих
компаній «Shell», «Nestle», «Philip Morris», «SigmaBleyzer», а також керівники
державних установ, що займаються інноваційною та інвестиційною діяльністю,
представники міжнародних компаній, інвестиційних фондів і фінансовопромислових груп.
Спільно з Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва
було проведено «круглі столи» та бізнес-семінари для підприємців щодо
поліпшення бізнес-клімату, розвитку підприємництва, створення сприятливих
умов для здійснення підприємницької діяльності та підвищення професійного
рівня підприємців.
Проведено три 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 2015 та 2016 роках.
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Проведено засідання регіональної конкурсної комісії Всеукраїнського
конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів
України», на якому підведено підсумки регіонального етапу Всеукраїнського
конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів
України 2015»;
За звітний період розглянуто розрахунки 11 підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів, підготовлено інформацію про відповідність
розрахунків вимогам підпункту 3 пункту 2 Порядку надання дозволу на право
користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.08.2007 № 1010.
Організовано та проведено 8 нарад з керівниками мереж супермаркетів і
крупних магазинів продовольчого профілю з питань цінової ситуації на
споживчому ринку області, аналізу «соціального продуктового кошику» для
незахищених верств населення.
Протягом IІІ кварталу 2015 року робота Департаменту з підвищення
конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації
була зосереджена на забезпеченні інформаційно-аналітичного супроводження
процесів підвищення конкурентоспроможності Харківської області, розвитку
ІТ-галузі, формування позитивного іміджу регіону, створення сприятливого
економічного середовища для розвитку бізнесу.
Вживалися заходи, спрямовані на підвищення рівня інформованості по
виходу продукції регіональних товаровиробників на ринки Європейського
Союзу та надання допомоги у пошуку іноземних партнерів.
Так, проведено бізнес-зустріч Європейського банку реконструкції та
розвитку в Україні (ЄБРР) з власниками та керівниками малого та середнього
бізнесу Харківської області. У заході взяли участь представники бізнесасоціацій Харківської області, керівники харківських підприємствтоваровиробників. Під час заходу директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер
розповів представникам бізнесу регіону про можливості підтримки
міжнародною фінансовою установою ідей щодо управління бізнесом, виходу на
нові ринки, реалізації консалтингових проектів.
Важливим напрямом діяльності була робота зі сприяння виходу продукції
харківських
виробників
на
зовнішні
ринки
та
стимулювання
зовнішньоторговельної діяльності. Для досягнення цієї мети було реалізовано
комплекс заходів, що ґрунтувалися на результатах експертного дослідження,
проведеного наприкінці 2014 року серед керівників харківських підприємств.
Протягом III кварталу 2015 року проведено низку заходів, спрямованих
на підвищення рівня поінформованості з виходу продукції регіональних
товаровиробників на ринки Європейського Союзу та допомоги у пошуку
іноземних партнерів.
Розглядаючи сферу інформаційно-комунікаційних технологій як одну з
найбільш конкурентоспроможних в регіоні, значні зусилля були спрямовані
саме на підтримку та розвиток вищезазначеної галузі. Виходячи з результатів
комплексного аналізу стану ІТ-галузі, розроблена та послідовно
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впроваджувалася система заходів, спрямована на закріплення лідерства
Харківщини в ІТ-індустрії та впровадження системи електронного врядування.
Активно проводилася робота з волонтерами, ІТ-спільнотою та
представниками академічного середовища щодо переведення адміністративних
послуг в електронний формат. Зокрема, з метою проведення аудиту
адміністративних послуг спеціалістами відділу розроблено систему кодифікації
адміністративних послуг, організовано та проведено низку зустрічей з
представниками органів влади та волонтерами з питань оптимізації процесів
надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, спрощення доступу
населення до них.
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 у 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.
З
метою
поглиблення
міжнародного
та
міжрегіонального
співробітництва, залучення додаткових ресурсів міжнародної технічної
допомоги, підвищення ефективності її використання та координації роботи у
цьому напрямі в області продовжується системна робота з реалізації низки
тематичних заходів.
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
постійно проводився аналіз забезпечення своєчасної виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ та соціальних виплат. Станом на 01.10.2015
(за оперативними даними районних та міських фінансових управлінь)
прострочена заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам
бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсутня.
Щомісяця проводився моніторинг стану виконання обласного та
зведеного бюджетів області, надавалася відповідна інформація керівництву
обласної державної адміністрації та обласної ради.
Постійно проводиться аналіз виконання районами та містами області
вимог статті 77 Бюджетного кодексу України. З початку року в області
здійснюються заходи з наповнення доходної частини місцевих бюджетів,
економії наявних ресурсів, спрямування понадпланових надходжень
нерозподілених вільних залишків, коштів, що вивільняються в результаті
скорочення непершочергових видатків, виключно на заробітну плату та
енергоносії. Ураховуючи внесені зміни до Державного бюджету України в
частині підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в
області проводиться робота щодо опрацювання і уточнення показників
місцевих бюджетів, зокрема, стану їх збалансування.
Проводився моніторинг стану виконання місцевих бюджетів області та
надання області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій.
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Департаментом інноваційного розвитку промисловості Харківської
обласної державної адміністрації щомісяця здійснювався моніторинг та аналіз
підсумків роботи промисловості, визначалися завдання подальшого розвитку.
Для з’ясування реального стану справ промислової галузі регулярно
відвідувалися підприємства та установи, проводились співбесіди з їх
керівниками.
За підсумками січня-серпня 2015 року (остання статистична звітність)
індекс промислової продукції становив 82,6 %, за аналогічний період
2014 року – 96,9 %.
Серед регіонів України за показником «індекс промислової продукції»
Харківська область займає 21 місце.
Збільшення
обсягів
виробництва
продукції
відбулося
на
ПАТ «Турбоатом», ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ПАТ «Завод
«Південкабель», ДП «Ізюмський приладобудівний завод», ТОВ «Лозівський
ковальсько-механічний завод» та інші.
Разом з тим, зменшення обсягів виробництва допустили ДП завод
«Електроважмаш», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство,
ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря», ДП ХМЗ «ФЕД» та інші.
Проводилася робота з промисловими підприємствами та установами
галузевої науки щодо підготовки до сталого функціонування в осінньо-зимовий
період 2015/2016 років. Основними заходами, які виконувалися
підприємствами при підготовці до опалювального сезону, були такі:
проведення робіт, пов’язаних із аналізом технічного стану систем з метою
виявлення тих, які потребують ремонту; підготовка до експлуатації котелень і
котлів, інженерних мереж; ремонт будівель та покрівель; установка, заміна та
проведення повірки лічильників споживання теплової та електричної енергії,
природного газу та води; заготівля твердого палива; заміна та утеплення вікон
та інші.
З метою гарантування безумовної реалізації конституційного права
працюючої людини на своєчасне одержання винагороди за працю проводилась
систематична робота, направлена на погашення існуючих боргів із заробітної
плати перед працівниками промислових підприємств Харківської області.
За даними останнього статистичного спостереження (щомісячна форма
звіту підприємств за формою 1-ПВ «Звіт з праці») станом на 01 вересня
2015 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на
промислових підприємствах та галузевих наукових установах становить
138 797,5 тис. грн, із яких:
112 595,7 тис. грн (81,1 %) складає борг підприємств та установ
державної форми власності;
26 201,8 тис. грн (18,9 %) – заборгованість підприємств колективної
форми власності.
У структурі боргу по підприємствах державної форми власності
найбільшу питома вага розподіляється таким чином:
87,5 % (98,5 млн. грн) – заборгованість учасників Державного концерну
«Укроборонпром»;
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4,9 % (5,6 млн. грн) становить заборгованість підприємств та установ
Державного космічного агентства України;
4,3 % (4,9 млн. грн) – невиконані боргові зобов’язання із зарплати по
ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», яке належить до сфери
управління Харківської обласної державної адміністрації;
3,2 % (3,6 млн. грн) – заборгованість підприємств, підпорядкованих
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.
Ураховуючи, що найбільшими боржниками є підприємства та установи
державної форми власності, Департамент
інноваційного розвитку
промисловості Харківської обласної державної адміністрації (у межах
компетенції) неодноразово звертався до центральних органів виконавчої влади
з питання погашення наявних боргових зобов’язань в індустріальному
комплексі Харківщини. З початку 2015 року направлено 10 ініціативних листів
до різноманітних інстанцій щодо вирішення проблемних питань роботи
підпорядкованих підприємств, у тому числі забезпечення погашення
заборгованості із заробітної плати.
Одним із пріоритетних напрямів роботи управління паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (далі –
управління) є робота з підвищення рівня газифікації населених пунктів області.
Державним та місцевими бюджетами на 2015 рік фінансування не передбачено.
Фінансування відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
26.08.2009 № 1001-р «Про добудову підвідних газопроводів» у ІІІ кварталі 2015
року не здійснювалося. Обласною державною адміністрацією 08 квітня 2015
року укладено Угоду № 1-2015 про співробітництво у розвитку нафтогазового
комплексу та соціальної інфраструктури населених пунктів Харківської області
на 2015 рік з ПАТ «Укргазвидобування», якою передбачено будівництво двох
об'єктів газопостачання на суму 977,18 тис. грн: «Газопостачання с. Скалонівка
Зачепилівського району» з необхідним обсягом фінансування – 299,8 тис. грн
(станом на 01 жовтня 2015 року профінансовано у повному обсязі),
«Газифікація с. Бахметівка Нововодолазького району Харківської області» з
необхідним обсягом фінансування – 677,38 тис. грн (станом на 01 жовтня
2015 року профінансовано 350 тис. грн).
З метою подальшого розвитку регіону, зміцнення його енергетичної
безпеки та покращення сучасного стану паливної галузі в області реалізується
Регіональна програма розвитку паливної галузі Харківської області до 2020
року, затверджена рішенням обласної ради від 22 грудня 2011 року № 292-VI.
Основними підсумками виконання зазначеної програми за 9 місяців 2015 року,
за оперативними даними, стало введення ГПУ «Шебелинкагазвидобування» в
експлуатацію 20 свердловин, проведення інтенсифікації припливу вуглеводнів
(додатковий видобуток газу склав 29,848 млн. м3 газу та 961,0 т рідких
вуглеводнів). На сейсморозвідувальні роботи витрачено 15,8 млн. грн
капіталовкладень, проведено пошукове буріння 25,3 тис. м.
Іншим пріоритетним напрямом роботи управління є питання підвищення
енергоефективності використання енергоресурсів в області.
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У процесі роботи з формування у суспільстві свідомого ставлення до
необхідності підвищення енергоефективності в області за підтримки обласної
державної адміністрації видається журнал «Енергозбереження. Енергетика.
Енергоаудит».
Під особливим контролем управління знаходиться питання підготовки до
сталої роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу в осінньозимовий період 2015–2016 років. Усіма підприємствами комплексу розроблені
та затверджені графіки відповідних заходів. Щотижня здійснюється моніторинг
стану завантаження обладнання генеруючих підприємств, наявності основного
та резервного палива, добового споживання електричної енергії. Управлінням
проведена робота з формування Графіка переведення підприємств області на
резервні види палива, який у липні затверджено керівництвом обласної
державної адміністрації. Крім того, протягом вересня поточного року
керівництво управління взяло участь у виїзних «кущових» засіданнях робочої
групи щодо підготовки господарського комплексу Харківської області до
роботи в осінньо-зимовий період 2015–2016 років до районів та міст
Харківської області.
Проведено підготовчу та організаційну роботу із забезпечення діяльності
дорадчого органу обласної державної адміністрації – обласної комісії з
погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу. З
початку року проведено 5 засідань цієї комісії, в ході яких узгоджено обсяги з
різниці у тарифах підприємствам комунального господарства та Зміївській ТЕС
ПАТ «Центренерго» на загальну суму 316,4 млн. грн.
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. За
результатами проведеної роботи із 75 безхазяйних енергетичних об’єктів,
виявлених у ході останньої інвентаризації (квітень 2014 року), з початку року
виявлено власників 2 об'єктів, 4 – передано на баланс АК «Харківобленерго».
Робота з передачі 69 безхазяйних об'єктів по районах області та містах
обласного значення триває. На території м. Харкова та Харківської області
експлуатується 12,45 км безхазяйних та з ознаками безхазяйності газопроводів,
у тому числі 8,09 км в області. 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
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підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії,
приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно
обґрунтованих витрат.
Відповідно до Програми реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Харківської області на 2010–2015 роки, затвердженої рішенням
обласної ради від 01 грудня 2010 року № 7-VІ (із змінами), у 2015 році в
комунальну власність територіальних громад Харківської області планується
передати 38 гуртожитків державної та приватної форми власності.
Протягом 9 місяців поточного року до комунальної власності
територіальної громади м. Харкова передано 1 гуртожиток.
У Харківській області завершено підготовку об’єктів житловокомунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період
2015/2016 років. Станом на 01.10.2015 фактично підготовлено:
у житловому фонді – 14 817 житлових будинків або 100 % з підписанням
паспортів готовності;
у тепловому господарстві – 788 котелень з підписанням актів готовності
(100 %); 2073,1 км теплових мереж (100 %); 308 центральних теплових пунктів
(100 %). Замінено: 10,42 км теплових мереж у двотрубному обчисленні (100%
від запланованого), 16 котлів (100 % від запланованого). Капітально
відремонтовано 18 котлів (120 % від запланованого). Реконструйовано 27
котелень (100 % від запланованого); створено запаси вугілля у кількості 4,4 тис.
тон, що складає 93,3 % від запланованого.
у водопровідно-каналізаційному господарстві замінено 24,7 км
водопровідних мереж (107,3 % від запланованого); 5,8 км каналізаційних мереж
(103,2 % від запланованого). Підготовлено 123 водопровідні та 198
каналізаційних насосних станцій (100 %); 11 водопровідних та 60
каналізаційних очисних споруд (100 %), 774 свердловини (100 %).
Для забезпечення стабільного функціонування дорожнього комплексу в
зимовий період 2015/2016 років на комунальних підприємствах заготовлено
39 тис. тонн протиожеледних матеріалів. У ДП «Харківський облавтодор»
45,1 тис. тонн піску і 2,1 тис. тонн технічної солі. Підготовлено спеціалізовані
снігоприбиральні машини і механізми у філіях ДП «Харківський облавтодор» –
293 од., комунальної техніки – 358 од. Додатково укладено договори на
залучення до снігоприбиральних робіт на комунальних дорогах 319 од. техніки
інших підприємств.
В агропромисловому комплексі області продовжувалася реалізація
заходів із впровадження інтенсивних методів господарювання, створення
сприятливих умов для стабільного і динамічного розвитку підприємств
агропромислового комплексу, підвищення рівня їх конкурентоспроможності,
залучення інвестицій в сільське господарство.
На виконання листа Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 21.06.2013 № 37-18-2-12/12225 здійснювався моніторинг стану
діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
З метою врегулювання питань, пов’язаних з використанням
сільськогосподарських земель колишніх КСП (у тому числі полезахисних
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лісосмуг), Державним агентством земельних ресурсів України у III кварталі
2015 року був розроблений проект Закону України «Про землі колективної
власності», який найближчим часом буде переданий на погодження до
відповідних міністерств та комітетів. Лише після визначення статусу земель на
законодавчому рівні доцільним буде розгляд питання щодо проведення робіт з
інвентаризації зазначених земель та подальшої передачі їх у власність.
Станом на 01.10.2015 з обласного бюджету на фінансування обласної
програми «Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та
ветеринарних лабораторій» виділено 25688,3 тис. грн, які використані у
повному обсязі.
На виконання державної програми КПКВК 2801030 «Фінансова
підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення
кредитів» області виділено 18,1 млн. грн. Станом на 01.10.2015 використано
3,6 млн. грн.
У рамках дії Програми індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім» на 2012–2015 роки протягом ІII кварталу 2015 року з районів
області надійшло 4 заявки, із них 1 – від працівників агропромислового
комплексу, 2 – від працівників соціальної сфери та 1 – від працівників органів
місцевого самоврядування. Укладено 1 договір на суму 100 тис. грн.
На реалізацію заходів Програми за звітний період надійшли кошти з
державного бюджету на кредитування індивідуальних сільських забудовників у
сумі 230,0 тис. грн, із яких використано 228,5 тис. грн.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 27.12.2012 № 757 (зі змінами) «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» проводилися засідання районних робочих груп, у тому
числі за участю представників обласної міжвідомчої робочої групи. На
засіданнях розглядалися питання про стан виконання заходів згідно із
затвердженими планами, а саме:
інвентаризація земель сільськогосподарського призначення;
аналіз використання земельних паїв, а також невитребуваних земельних
часток та оформлення документів на право володіння або користування
землею;
аналіз стану відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва;
проведення роз’яснювальної роботи на територіях району щодо земельної
реформи;
контроль за терміном дії договорів оренди, своєчасне попередження
орендарів про необхідність їх переукладання;
аналіз ефективного використання землі фермерськими господарствами
районів;
аналіз стану виготовлення землевпорядної документації;
робота з питань проведення нормативно-грошової оцінки земель
населених пунктів району;
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проведення
роз’яснювальної
роботи
серед
керівників
сільгосппідприємств районів про необхідність розроблення проекту
землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь земельних ділянок, які знаходяться у користуванні
господарств для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
моніторинг освоєння земельних ділянок та використання їх за цільовим
призначенням, ураховуючи порядок розміщення на земельних ділянках об’єктів
будівництва та встановлення фактів самовільного будівництва.
На виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 20.02.2013 № 115 «Про затвердження Порядку проведення атестації
суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і
садивного матеріалу, Положення про державний реєстр виробників насіння і
садивного матеріалу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.03.2013 за № 435/22967, атестаційною комісією Державної інспекції
сільського господарства в Харківській області з надання суб’єктам
господарювання права на виробництво та реалізацію насіння та садивного
матеріалу сільськогосподарських культур розглянуті заяви від суб’єктів
господарювання щодо надання права на виробництво і реалізацію насіння і
садивного матеріалу, а також атестаційні листи з визначенням матеріальнотехнічної бази, наявності агрономічної служби, земельної ділянки та обсягів
виробництва насіння для реалізації. Крім того, комісією ретельно перевірено
копії ліцензійних угод на право використання сорту (гібриду) та копії
сертифікатів (свідоцтв від оригінаторів) по кожній культурі.
З метою забезпечення реалізації державної політики у будівельній галузі
Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної
адміністрації проведена організаційна робота з вирішення нагальних питань.
За результатами проведеної роботи на території Харківської області
станом на 30.09.2015 введено в експлуатацію 558 житлових об’єктів загальною
площею 158,7 тис. кв. м, із яких:
індивідуальні житлові будинки – 81,8 тис. кв. м;
багатоквартирні житлові будинки – 68,4 тис. кв. м;
реконструкція приміщень під житло – 8,5 тис. кв. м.
За звітний період проведений комплекс робіт 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» на об’єктах
культурної спадщини – пам’ятках архітектури. Досліджені 24 об’єкти на
території м. Харкова, виконана їх фотофіксація, розроблені відповідні
пропозиції. Також взято участь у засіданнях відповідних робочих груп при
обласній державній адміністрації та Харківській міській раді.
Постійно проводиться робота з підготовки технічних, дозвільних та
інших документів при передачі в оренду, приватизації, виконанні ремонтних
робіт, перевірки належної експлуатації пам’яток архітектури, а саме:
укладено 4 попередніх охоронних договори, 18 охоронних договорів
(додаткові угоди до них);
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розглянуто та надано відповіді на 5 запитів стосовно можливості
приватизації приміщень у будівлях – пам’ятках архітектури;
розглянуто та надано відповіді на 5 запитів щодо можливості оренди
приміщень у будівлях – пам’ятках архітектури;
складено 27 актів огляду технічного стану будівель – пам’яток
архітектури та містобудування (приміщень у них), виконана їх фотофіксація;
погоджено проектної документації по будівлях – пам’ятках
архітектури – 2, паспортів та облікових карток – 4.
З органами місцевого самоврядування ведеться робота щодо порядку
розроблення 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 з ведення містобудівного кадастру
населених пунктів шляхом перевірки та занесення в електронну базу даних
кадастру.
Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної
адміністрації було проведено низку заходів з метою вирішення актуальних та
поточних питань сфери охорони здоров’я регіону.
26 вересня 2015 року у рамках робочого візиту Прем’єр-міністра України
А.П. Яценюка до Харківської області у Регіональному перинатальному центрі
ІІІ рівня КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф» відбулась урочиста презентація пілотного проекту
Міністерства юстиції України з удосконалення надання адміністративних
послуг щодо реєстрації народження дітей безпосередньо в пологовому будинку
та отримання свідоцтва про народження дитини ще до виписки, що стало
можливим завдяки роботі у пологовому будинку співробітника відділу
державної реєстрації актів цивільного стану у режимі фронт-офісу, який
здійснює прийом документів та видає свідоцтва. Харківська область стала
однією із шести областей України, де запроваджено цей пілотний проект.
Керівництво області приділяє велику увагу вирішенню питання стану
організації надання медичної допомоги населенню регіону. 23 липня поточного
року голова обласної державної адміністрації під час відвідування обласної
клінічної лікарні – Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
оглянув нове медичне обладнання – трубку ангіографа з програмним
забезпеченням для нього та рентген-апарат, які закуплені за кошти обласного
бюджету на суму 10 млн. грн для використання у медичній галузі. За три тижні
за допомогою оновленого обладнання медичними працівниками надано
високоспеціалізовану кардіохірургічну допомогу 35 пацієнтам з гострим
інфарктом міокарду. Харківська область одна із небагатьох областей України,
де з’явилася можливість цілодобового надання медичної допомоги за
міжнародними стандартами за схемою 7/24 (24 години на добу 7 днів на
тиждень) хворим на серцево-судинні захворювання з використанням екстреної
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коронарографії та, за наявності показань, наступним негайним стентуванням
уражених ділянок серцево-судинної системи.
03 вересня поточного року проведено засідання робочої групи з питань
реформування галузі охорони здоров’я та медичної освіти у Харківській
області, під час якого директором Департаменту охорони здоров’я Харківської
обласної державної адміністрації презентовано Стратегію побудови нової
системи охорони здоров’я та медичної освіти у Харківській області на період до
2020 року.
Питання вирішення нагальних проблем у сфері охорони здоров’я
Харківщини, у т. ч. реформування системи охорони здоров’я, впровадження
міжнародного досвіду реформ з децентралізації влади, нової системи
повноважень та звітності місцевих органів влади після проведення
децентралізації влади в Україні, організація соціального, у тому числі
медичного, забезпечення тимчасово переміщених осіб розглядалися під час
проведення робочих зустрічей керівництва області, фахівців медичної галузі з
представниками іноземних інвестиційних проектів та програм.
Оцінка можливості реалізації проектів у сфері надання медичних послуг
для внутрішньо переміщених осіб, доступності та якості медичних послуг для
цієї категорії населення, аналіз та визначення найбільш ефективних і доцільних
шляхів використання донорських коштів обговорені під час зустрічі з
представниками офіційної делегації Програми Розвитку державно-приватного
партнерства Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на чолі з
Міжнародним експертом з питань забезпечення доступу та підвищення якості
медичних послуг для постраждалого населення в зонах воєнізованих конфліктів
паном Робертом Хейганом 23 липня 2015 року.
Постійно діючою бригадою психологів у складі фахівців закладів
охорони здоров’я обласного підпорядкування надано психологічну допомогу
588 внутрішньо переміщеним особам (505 дорослим та 83 дітям).
В обласних будинках дитини на даний час перебувають 104 дитини з
Луганської та Донецької областей.
Організовано медичне забезпечення святкових та урочистих масових
заходів, візитів представників центральних органів влади, міжнародних
делегацій та ін.
У сфері культури протягом ІІІ кварталу 2015 року відбувся ряд виставок,
презентацій та інших урочистих заходів.
Департаментом культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації проводиться консультаційна робота з представниками
туристичної галузі Харківщини. Проводяться «круглі столи» щодо вирішення
нагальних проблем у сфері туризму. З метою розширення та зміцнення
міжрегіонального співробітництва в галузі «Туризм», проводяться презентації
туристичних послуг вітчизняних суб’єктів туристичної діяльності.
Складено облікову документацію на 38 об’єктів археологічної спадщини.
Укладено 3 охоронні договори: на пам’ятку історії – 1, на пам`ятку
монументального мистецтва – 1 та на пам’ятку історії та археології – 1.
Складено паспорти на 28 пам’яток історії та археології.
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Розглянуто 65 проектів відведення земельних ділянок юридичним та
фізичним особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова та
Харківської області.
Розглянуто 5 детальних планів територій м. Харкова та Харківської
області, що також пов’язані із об’єктами культурної спадщини, землями
історико-культурного призначення, видано 6 дозволів на розміщення реклами.
Протягом звітного періоду відбулося 2 засідання Консультативної ради з
питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації, засідання Робочої групи при
Департаменті культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
з питань, пов`язаних із визначенням переліків пам`яток культурної спадщини,
які підпадають під дію Закону «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки».
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 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.
З метою інформованості населення постійно проводилася роз'яснювальна
робота з питань призначення житлової субсидії за удосконаленим порядком з
урахуванням змін у чинному законодавстві України.
Протягом ІІІ кварталу 2015 року вивчено стиль та методи роботи
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних
послуг): Краснокутського РЦСССДМ, Ізюмського РЦСССДМ, Куп’янського
РЦСССДМ, Куп’янського МЦСССДМ, а також Харківського обласного
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соціального гуртожитку, Харківського обласного центру для ВІЛ-інфікованих
дітей та молоді.
Протягом звітного періоду здійснено вивчення стану справ та надано
методичну допомогу з питань дотримання законодавства при призначенні
житлових субсидій управлінням соціального захисту населення: Валківської,
Краснокутської, Богодухівської, Куп'янської, Шевченківської районних
державних адміністрацій та Первомайської міської ради.
За результатами перевірок складено відповідні довідки.
Взято участь у складі Комісії для проведення перевірки діяльності
виконавчих органів Ізюмської та Куп'янської міських рад у частині виконання
делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення.
Організовано виїзд до КУ Хорошевський геріатричний пансіонат спільної
моніторингової місії від Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в
Україні на об'єкт компактного проживання внутрішньо переміщених осіб з
обмеженими фізичними можливостями у рамках проекту ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Проведено вивчення стану охорони та умов праці територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Красноградської
районної державної адміністрації.
Здійснено 14 експертиз якості проведення атестації робочих місць за
умовами праці на їх відповідність до вимог постанови 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 із статтею 13 Закону
України «Про пенсійне забезпечення», внесено пропозиції щодо скасування 6
наказів про її результати, як таких, що не відповідають діючому законодавству
України.
Проведено аудит ефективності та фінансовий аудит у територіального
центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Куп'янської
міської ради та КУ територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Зміївської районної ради.
Проведено 3 виїзди регіонального мобільного консультаційного пункту
Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до
Балаклійського, Ізюмського, Куп'янського районів та міст Ізюма, Куп'янська з
метою надання консультацій отримувачам послуг, проведення інформаційнопросвітницької 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.
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.
Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото,
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дані про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На даний час внесені
відомості до системи «Діти» стосовно 4403 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та 1283 дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей.
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 флешключів доступу до ЄІАС «Діти» для нових користувачів та адміністраторів
безпеки проводиться згідно з графіком.
Здійснюється щотижневий моніторинг стану наповнення електронної
бази та достовірності внесених відомостей.
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», встановлення грат на вікнах
приміщення, де працює система, придбання ліцензійних програм, спеціальних
пристроїв для зберігання особистих флеш-ключів користувачів та
адміністраторів безпеки районного рівня).
Протягом звітного періоду службами у справах дітей районних
державних адміністрацій, міських рад спільно із державними інспекторами
праці здійснено 7 перевірок стану додержання законодавства про працю
неповнолітніх на підприємствах, в установах і організаціях різних форм
власності (у Богодухівському районі – 1, у Валківському районі – 3, у
Первомайському районі – 1, у Куп’янському – 1, та у м. Харкові – 1. Під час
перевірок порушень виявлено не було. За результатами перевірок на
підприємства направлено 4 рекомендації (Валківський район та м. Харків).
Для тимчасового влаштування дітей, які потрапили у складні життєві
обставини, в області функціонують вісім центрів соціально–психологічної
реабілітації дітей, у яких протягом звітного періоду перебувало 444 дитини, із
них: віком від 3 до 6 років – 123 дитини, від 7 до 14 років – 257 дітей, від 15 до
18 років – 64 дитини. На кінець звітного періоду кількість вихованців становить
172 дитини. Із загальної кількості дітей, які перебували у центрах, 242 дитини
проживали у містах (54,5 %), 202 дитини – у сільській місцевості (45 %).
Початкову загальну освіту мали 118 вихованців, базову середню освіту – 175
дітей, із них: учні 5 – 7 класів – 73 дитини, учні 7-9 класів – 102 дитини, повну
загальну освіту мали 8 вихованців, не навчалася взагалі 8 дітей, 1 дитина не
навчалася більше року.
Станом на 01.10.2015 в області функціонує 88 дитячих будинків
сімейного типу (на вихованні перебуває 559 дітей) та 329 прийомних сімей
(на вихованні перебуває 578 дітей). Протягом 9 місяців 2015 року в області
створено 6 дитячих будинків сімейного типу та 25 прийомних сімей,
влаштовано на виховання 99 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Усього у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу
виховуються 1137 дітей.
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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 9 місяців 2015 року 1693 профілактичні рейди «Діти
вулиці». Під час проведення профілактичних заходів було виявлено 349 дітей,
які опинились в умовах вулиці, залишились без належного догляду з боку
батьків.
На обліку служб у справах дітей районних державних адміністрацій,
міських рад міст обласного значення на 01.10.2015 перебуває 1283 дитини із
711 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Проведено 3002
обстеження сімей.
Проводяться курси навчання з метою підвищення виховного потенціалу
прийомних батьків та батьків-вихователів. За січень – вересень 2015 року цими
курсами охоплено 215 осіб із числа прийомних батьків та батьків-вихователів.
У навчаннях взяли участь прийомні батьки та батьки-вихователі
Барвінківського, Близнюківського, Борівського, Валківського, Дергачівського,
Зміївського, Золочівського, Краснокутського, Лозівського, Сахновщинського
районів та м. Ізюма. Навчання проводились як на базі інформаційнотренінгового центру Харківського обласного центру для сім’ї, дітей та молоді,
так і на базі районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у
районах області: Близнюківському, Краснокутському, Красноградському.
Протягом оздоровчої кампанії була посилена робота щодо запобігання
дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень: встановлено
постійний контроль за умовами утримання дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах, забезпечено їх соціальний супровід, здійснено додаткові
заходи щодо оперативного виявлення та вилучення з громадських місць та
об’єктів транспорту бездоглядних дітей із сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах, та дітей, які зазнали фізичного та іншого насильства з
боку дорослих, дітей, які бродяжать і жебракують, а також забезпечено їх
влаштування, соціальний захист та створення інформаційного банку на таких
дітей з метою визначення місця їх перебування під час літніх канікул.
У липні та серпні 2015 року функціонували 3 профільні табори для дітей,
які перебувають на обліку служб у справах дітей у Вовчанському,
Шевченківському районах та у м. Лозовій.
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації протягом кварталу здійснено:
огляд готовності професійно-технічних навчальних закладів області до
роботи в 2015/2016 навчальному році;
огляд-готовність навчальних закладів інтернатного типу обласного
підпорядкування до роботи в новому навчальному році;
огляд готовності позашкільних навчальних закладів обласного
підпорядкування до роботи в 2015/2016 навчальному році;
огляд готовності вищих навчальних закладів обласного підпорядкування
до роботи в 2015/2016 навчальному році;
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державну атестацію професійно-технічних навчальних закладів, за
результатами проведення були прийняті рішення про ухвалу матеріалів
самоаналізу 6 державних професійно-технічних навчальних закладів
Харківської області.
Підготовлено та проведено:
експертизу організованого початку 2015/2016 навчального року у
Комунальному
закладі
«Балаклійська
спеціальна
загальноосвітня
школа–інтернат І-ІІ ступенів» Харківської обласної ради (11.09.2015);
вивчення ведення ділової документації у дошкільному навчальному
закладі (дитячий садок) «Добрячок» Знам’янської сільської ради
Нововодолазького району Харківської області;
вивчення ведення ділової документації (державний нагляд) у ДНЗ з
високим та середнім ступенем ризику: Куп’янський дошкільний навчальний
заклад ясла-садок № 4 комбінованого типу Куп’янської міської ради
Харківської області; Куп’янський дошкільний навчальний заклад ясла-садок
№ 8 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області;
Глушківський дошкільний навчальний заклад «Берізка» Глушківської сільської
ради Куп’янського району Харківської області;
експертиза організованого початку 2015/2016 навчального року у
Борівському, Куп’янському, Коломацькому, Нововодолазькому районах,
м. Первомайському;
державний нагляд (контроль за діяльністю навчальних закладів) у
Шевченківському районі, м. Куп’янську;
засідання Ради ректорів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Харківської області;
засідання Координаційної ради з питань захисту прав інтелектуальної
власності при обласній державній адміністрації;
засідання обласної студентської ради.
01 вересня 2015 року у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської
області всіх форм власності та професійно-технічних навчальних закладах
області відбулися заходи, присвячені Дню знань.
Під час проведення вступної кампанії у липні-серпні 2015 року були
проведені 3 засідання регіонального оперативного штабу «Вступна кампанія
2015 року».
Рішенням стипендіальної комісії від 20 серпня 2015 року 19 кращим
студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації були призначені
обласні та персональні стипендії імені О.С. Масельського на 2015–2016
навчальний рік.
Студенти вищих навчальних закладів Харківської області активно
долучилися до благодійної акції «Допоможемо пораненим», в рамках якої були
зібрані кошти на лікування та реабілітацію бійців АТО.
У трьох вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації протягом
вересня відбулися вибори ректорів (Національний аерокосмічний університет
імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківська
державна зооветеринарна академія, Харківський національний автомобільнодорожній університет).
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Питання реалізації молодіжної політики є одним із пріоритетів діяльності
обласної державної адміністрації, оскільки понад 30 % населення у
Харківському регіоні складає саме молодь.
Для сприяння інтелектуальному самовдосконаленню та творчому
розвитку особистості комунальною установою «Харківський обласний центр
молоді» спільно з молодіжними громадськими організаціями в області
проводиться робота з організації активного змістовно-тематичного дозвілля
дітей та підлітків, насамперед пільгових категорій, що мешкають у містах та
сільських районах Харківської області, залучення їх до творчої діяльності,
підтримки творчо обдарованих дітей, підлітків та молоді.
З метою популяризації здорового способу життя в області ведеться
системна робота, яка спрямована, насамперед, на формування стійкого
світогляду серед дітей, підлітків та молоді на несприятливе ставлення до
наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління, як явища, усвідомлення
і
відповідального відношення кожного громадянина до свого здоров'я як до
найбільшої цінності, починаючи з дитячого та підліткового віку.
Для 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 основних напрямів патріотичного виховання молоді,
формування у неї української ідентичності та встановлення зв’язку з
історичною спадщиною, виховання терпимості, толерантності. високої
патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання
громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних
інтересів України у Харківської області під час проведення молодіжних заходів
акцентується увага на принципах консолідації української нації, популяризації
української мови, шанобливе ставлення до пам’яті жертв окупаційних режимів
в Україні.
Окрім цього, з метою створення сприятливого середовища для
забезпечення зайнятості молоді в області діють 3 молодіжних центри праці:
відділ «Молодіжний центр праці» комунальної установи «Харківський
обласний центр молоді», молодіжний центр праці Красноградського району,
молодіжний центр праці Лозівської міської ради. Протягом звітного періоду
фахівцями трьох молодіжних центрів праці надано понад 2000 інформаційноконсультативних послуг молоді та працевлаштовані понад 200 молодих осіб.
Також ними проведено профорієнтаційну роботу серед молоді, під час якої
охоплено майже 2000 осіб. З метою забезпечення вторинної зайнятості молоді
ведеться постійна робота зі створення молодіжних трудових загонів, так за
звітній період створено та діяло 37 молодіжних трудових загонів, із загальною
кількістю учасників – 576 осіб.
До оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру було
залучено більше 5,7 тис. молодих осіб у віці до 35 років, що становило 20,6 %
від загальної чисельності безробітної молоді. Молодь склала 29,8 % від
загальної чисельності осіб, які були залучені до таких робіт.
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Заходами щодо надання соціальних послуг для молоді, які були
спрямовані на підвищення її мотивації до праці, організації активних форм
зайнятості, охоплено 76,4 %.
Зокрема, працевлаштовані за сприянням служби зайнятості майже
10,9 тис. осіб із числа молоді віком до 35 років. Рівень працевлаштування
молоді становив 39,3 %.
Із фактично запланованих 703 закладів оздоровлення та відпочинку на
території області відкрито 729 закладів (або 103,7 % від запланованого (703),
якими охоплено 87352 дитини:
28 стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
(13852 дитини) – 100 %.
684 пришкільні табори з денним перебуванням (72034 дитини) – 104 %
(план – 658 таборів);
15 таборів праці та відпочинку (1064 дитини) – 100 %;
2 наметові містечка (402 дитини) – 100 %.
За
оперативними
даними
оздоровленням
та
відпочинком
охоплено 201537 дітей або 100,8 % від запланованої кількості (199861 дитина)
та 85,2 % від загальної чисельності дітей шкільного віку (236541 дитина).
Для підготовки спортивного резерву в області функціонує 91 дитячоюнацька спортивна школа, із загальної кількості – 7 спеціалізованих
спортивних шкіл олімпійського резерву.
У цих закладах заняттями у спортивних групах охоплено близько 50
тисяч осіб або 16,7 % від контингенту дітей 6–18 років.
Навчально-тренувальний процес у спортивних школах здійснюють 1626
тренерів-викладачів, із яких 946 є штатними працівниками, що становить 58,1
% від загальної кількості тренерів.
Протягом 2015 року спортсменам та тренерам Харківської області
присвоєно почесні спортивні звання «Майстер спорту України» – 94, «Майстер
спорту України міжнародного класу» – 18, «Заслужений майстер спорту
України» – 2, «Заслужений тренер України» – 4.
Спортсмени області протягом 2015 року на чемпіонатах, Кубках світу та
Європи, І Європейських іграх вибороли 123 медалі.
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, надано практичну допомогу 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 інших містах обласного значення.
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На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації забезпечено
розміщення тез виступів, коментарів, доручень Президента України, Прем’єрміністра України на актуальні теми.
Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної
адміністрації. Організовано та проведено 34 брифінги.
За звітний період організовано інтерв’ю голови обласної державної
адміністрації Інтернет–порталам «Медиа группа Объектив», «Хвиля»,
«Укрінформ», «Status quo», «Радіо Свобода», інформаційним агентствам ІА
«ЛІГАБізнесІнформ», «Інтерфакс-Україна», забезпечено участь у програмі
«Твоя влада» на «5 каналі», інтерв’ю каналу «24», участь у програмах
«Великий ефір зі Світланою Орловською», «Ехо України» на телеканалі «News
One», «Суспільний інтерес» на телеканалі «Simon», «Пряма мова» на 7 каналі, у
«Прямої лінії» в газеті «Комсомольська правда» в Україні».
За ІІІ квартал 2015 року проведено за участю керівництва обласної
державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації 17 прес-конференцій, 22 прес-тура. Організовано участь
керівництва центральних органів виконавчої влади, обласної державної
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації у програмах «Пряма мова» на 7 каналі, «Суспільний інтерес» на
каналі «Simon», «Великий ефір зі Світланою Орловською» на телеканалі «News
One».
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України А.П. Яценюка
від 08.04.2015 № 47552/33/1-14 Департамент масових комунікацій Харківської
обласної державної адміністрації щотижня на базі Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України забезпечував проведення експертних зустрічей у
режимі відеоконференції щодо роз’яснення та обговорення пріоритетів
урядової політики, цілей і змісту соціально-економічних реформ.
Заходи обласної державної адміністрації анонсувалися та висвітлювалися
на офіційному веб-сайті в режимі роботи інформаційної агенції.
Громадські організації та політичні партії були залучені до відзначення в
області та м. Харкові всіх державних свят, ювілейних і пам'ятних дат.
Протягом ІІІ кварталу 2015 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.
Представники релігійних організацій різних конфесій взяли участь у
заходах обласної державної адміністрації, присвячених відзначенню державних
свят, урочистих подій.
У галереї АВЕК 06.07.2015 відбулося відкриття виставки «Музей
релігій». У відкритті виставки взяли участь представники релігійних громад
Української Православної Церкви Київського Патріархату, РимськоКатолицької Церкви, Української Греко-католицької Церкви, релігійної
громади ортодоксального іудаїзму.
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Протягом 22–24 серпня 2015 року у м. Харкові перебував Предстоятель
Української Православної Церкви митрополит Київський і всієї України
Онуфрій.
23 серпня 2015 року Предстоятель Української Православної Церкви
митрополит Київський і всієї України Онуфрій освятив храм Святих Жон
Мироносиць у сквері Перемоги, що знаходиться за альтанкою–фонтаном
«Дзеркальний Струмінь».
У храмах та молитовних будинках релігійних організацій різних конфесій
02 вересня 2015 року були відслужені панахиди та служби за жертвами Другої
світової війни, молебні за мир в Україні, за захисників Вітчизни.
Належна увага приділялася питанням готовності обласних служб
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні
ситуації.
Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації за звітний період здійснено перевірку стану створення місцевих,
об'єктових матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків в Куп’янському,
Лозівському, Богодухівському, Коломацькому районах та містах Куп’янську і
Люботині.
Відповідно до плану роботи проведено два засідання обласної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Згідно з графіком перевірок у ІIІ кварталі 2015 року було проведено три
перевірки автоматизованої системи оповіщення «Сигнал-ВО»:
з включеними сиренами – 15.07.2015;
з виключеними сиренами – 19.08.2015, 16.09.2015.
Усі перевірки автоматизованої системи оповіщення «Сигнал-ВО» були
проведені у терміни згідно з графіком. Зауважень немає. Система оповіщення
області працює у штатному режимі, готова до використання.
В період з 28 до 31 серпня 2015 року комісією ДСНС України проведено
командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного
захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Харківської області. За результатами навчання комісією складений
відповідний акт.
Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної
державної адміністрації проведено аналіз виконання регіональних
природоохоронних програм за ІІІ квартал поточного року.
Протягом звітного кварталу продовжувалася робота з вирішення питання
проведення водообміну у Краснопавлівському водосховищі.
На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України від 16.06.2015
№ 23282/1/1-15 до листа Харківської обласної державної адміністрації
від 02.06.2015 № 01-39/4022 щодо виділення коштів для здійснення заходів з
поліпшення екологічного стану Краснопавлівського водосховища Державним
агентством водних ресурсів України розроблено проект розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про здійснення заходів із проведення водообміну
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Краснопавлівського водосховища в Харківській області», який проходить
погодження у Міністерстві фінансів України.
Здійснюється організаційна та координаційна робота щодо збільшення
кількості суб’єктів господарювання, які повинні отримати дозвільну
документацію у сфері екології та природних ресурсів, відповідно до доручення
голови обласної державної адміністрації від 04.12.2014 № 01-16/824 «Про стан
отримання дозвільної документації у сфері охорони навколишнього природного
середовища підприємствами Харківської області».
Для попередження гострих екологічних та соціальних проблем замовники
державної екологічної експертизи та виконавці розділу оцінки впливу на
навколишнє середовище інформують населення про заплановану діяльність,
проводять громадські слухання, відкриті засідання, збирають звернення
громадян, здійснюють розгляд зауважень та пропозицій. За результатами
проведеної роботи складається текст Заяви про екологічні наслідки діяльності
та забезпечується її розповсюдження через засоби масової інформації.
Інформація про надходження на державну екологічну експертизу
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище та результати її розгляду
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних
ресурсів Харківської обласної державної адміністрації. Щотижня відповідна
інформація надається до Управління забезпечення доступу до публічної
інформації Харківської обласної державної адміністрації.
З метою покращення ситуації у сфері поводження з відходами на
території області продовжується будівництво комплексу по управлінню
комунальними відходами в місті Богодухів. Розподілом коштів обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища і напрямів їх
використання у 2015 році, затвердженого рішенням обласної ради від
27.08.2015 № 1284-VІ, на будівництво Комплексу по управлінню
комунальними відходами в м. Богодухів (коригування) виділено 10 млн. грн.
Завершено будівництво та введена в експлуатацію II черга Дергачівського
полігону твердих побутових відходів потужністю 2 млн. м3/рік.
У семи населених пунктах області впроваджено роздільне збирання
твердих побутових відходів (м. Харків, м. Чугуїв, смт Комсомольське
Зміївського району, смт Пісочин Харківського району, смт Пересічна та
Солоницівка Дергачівського району, с. Тернова Чугуївського району).
В області забезпечено складання та ведення реєстру об’єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів, а також реєстру місць видалення відходів.
Підготовлено проект та проведено реєстрацію у Головному
територіальному управлінні юстиції у Харківській області (07.09.2015 за
№ 12/1474) розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 25.08.2015 № 378 «Про обмеження здійснення полювання у мисливський
сезон 2015/2016 років».
Протягом ІІІ кварталу 2015 року проведено 3 міжвідомчі наради з
розгляду питання «Вжиття заходів щодо поліпшення екологічного стану р.
Сіверський Донець в зв’язку з розповсюдженням водної рослинності пістії у
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літньо-осінній період 2015 року», які відбулися за участю представників
уповноважених організацій, територіальних органів та науковців.
На нарадах було вирішено рекомендувати Харківському регіональному
управлінню водних ресурсів провести моніторинг створів річки Сіверський
Донець навесні 2016 року, науковцям НДУ «УкрНДІЕП» та Харківського
національного університету ім. В.Н.Каразіна продовжувати дослідження щодо
розвитку водної рослинності пістії в осінній період, Чугуївській та Зміївській
районним державним адміністраціям продовжити виконання заходів, у межах
повноважень, згідно з рекомендаціями науковців.
Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему в сфері
господарської діяльності» протягом ІІІ кварталу 2015 року суб’єктам
господарювання різних форм власності надано 293 документа дозвільного
характеру
Одночасно з цим, розглянуто 59 матеріалів щодо реєстрації декларацій
про утворення відходів у 2015 році, що надійшли з Єдиного дозвільного центру
Харківської міської ради, із них: зареєстровано 45 декларацій про утворення
відходів у 2015 році, 14 декларацій направлено на доопрацювання. Також,
розглянуто 152 матеріали на 2016 рік, із них: зареєстровано 134 декларації,
направлено на доопрацювання – 18.
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 забезпечено дієву взаємодію з органами прокуратури,
іншими правоохоронними органами з питань забезпечення виконання на
території області Конституції і законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, а
також щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав, свобод
та інтересів громадян.
Протягом ІІІ кварталу 2015 року узагальнено інформацію щодо
виконання заходів, передбачених:
комплексною Програмою профілактики правопорушень у Харківській
області на 2011–2015 роки, затвердженою 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, затвердженою рішенням обласної ради від 25 квітня
2013 року № 686-VI (зі змінами);
програмою територіальної оборони Харківської області на період
2014–2015 років, затвердженою рішенням обласної ради від 02 жовтня
2014 року № 1065-VI (зі змінами);
регіональною програмою «Облаштування та реконструкція українськоросійської ділянки державного кордону в межах Харківської області» на період
до 2015 року, затвердженою рішенням обласної ради від 24 жовтня 2013 року
№ 841-VI (зі змінами);
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програмою військово-патріотичного виховання молоді та участі
населення у заходах оборонної роботи на 2015–2017 роки, затвердженою
рішенням обласної ради від 15 січня 2015 року № 1144-VI (зі змінами).
Відповідна інформація надавалася до Харківської обласної ради.
Крім того, у звітний період було забезпечено:
роботу обласної спостережної комісії;
діяльність Регіональної робочої групи з питань інтеграції біженців та осіб,
які потребують додаткового захисту, в українське суспільство;
діяльність Регіональної робочої групи з питань протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств;
діяльність Штабу Територіальної оборони; Обласного оперативного
штабу для вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення безпеки і захисту
об’єктів інфраструктури;
Оперативного штабу Харківської області.
Проведено комплекс відповідних організаційних та практичних заходів,
що значно підвищило рівень мобілізаційної підготовки у порівнянні з 2014
роком, а саме:
проведено комплекс заходів щодо удосконалення мобілізаційного плану
Харківської обласної державної адміністрації, зокрема внесено зміни до
розпорядження голови обласної державної адміністрації, яким затверджено
мобілізаційні завдання (замовлення) підприємствам, установам та організаціям
області;
надана методична та практична допомога фахівцям з питань
мобілізаційної роботи районних державних адміністрацій, міських рад міст
обласного значення під час планових виїздів;
приділялась особлива увага питанням кадрового забезпечення
мобілізаційних підрозділів районних органів влади та місцевого
самоврядування у зв’язку з набуттям чинності з 01 квітня 2015 року Закону
України «Про внесення змін до окремих законодавчих актів України щодо
пенсійного забезпечення», зокрема переведення (за можливістю) зазначеної
категорії фахівців на посади інспекторів (не державної служби) у складі
мобілізаційних підрозділів з виконанням функціональних обов’язків у
подальшому та вжиття вичерпних заходів щодо заповнення вакантних посад у
найкоротші терміни;
здійснювалась постійна методична та практична допомога фахівцям
районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення,
Департаментів та управлінь обласної державної адміністрації з питань
виконання заходів з мобілізаційної підготовки;
проведені командно-штабні навчання з територіальної оборони.
Проводилась
відповідна
робота
з
питань
бронювання
військовозобов’язаних. Після затвердження нового Порядку бронювання
військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними
органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і
організаціями на період мобілізації та на воєнний час була проведена робота
щодо виготовлення необхідної кількості його копій, які були надіслані до
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відповідних органів влади та установ, на яких здійснюється бронювання.
Постійно надаються роз’яснення щодо застосування вищезазначеного Порядку.
Додатково було опрацьовано новий перелік посад і професій, згідно з яким
здійснюється бронювання.
За звітний період управлінням забезпечення доступу до публічної
інформації Харківської обласної державної адміністрації здійснювалися 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 веб-сайті обласної державної адміністрації проекти
розпоряджень, що підлягають обговоренню, та проекти рішень обласної ради,
що вносяться на розгляд головою обласної державної адміністрації.
Протягом ІІІ кварталу поточного року забезпечено своєчасне
оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, актів
нормативно-правового характеру. На офіційному веб-сайті Харківської
обласної державної адміністрації протягом ІII кварталу 2015 року
оприлюднено:
109 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної
діяльності;
33 розпорядження організаційно-кадрового характеру;
9 розпоряджень з адміністративно-господарської діяльності;
3 проекти нормативних актів.
На виконання вимог Закону України «Про очищення влади» за звітний
період на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації оприлюднено
інформацію щодо перевірки 206 осіб (540 документів).
До системи обліку було внесено 745 документів. Отримана інформація
архівувалася на сервері обласної державної адміністрації.
З метою контролю ситуації в районах щотижня проводився моніторинг
якісного наповнення офіційних веб-сайтів районних державних адміністрацій.
За липень–вересень 2015 року було здійснено 13 таких моніторингів. На
офіційних веб-сайтах усіх районних державних адміністрацій функціонують
системи обліку (реєстри) документів, що містять публічну інформацію.
Оновлення систем обліку (реєстрів) відбувається щотижня.
Результати моніторингів регулярно розміщувалися на сайті «Публічна
інформація Харківської обласної державної адміністрації».
Протягом ІIІ кварталу 2015 року надійшло 373 запити на інформацію, із
яких: 291 – задоволено, на 33 – надіслано відмову, 41 – направлено за
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належністю, на 8 – надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк
документів. Усі запити було своєчасно розглянуто та опрацьовано у терміни,
передбачені чинним законодавством України.
За ІІІ квартал 2015 року Юридичним департаментом Харківської обласної
державної адміністрації опрацьовано такі проекти документів:
проект Закону України «Про внесення змін до законів України «Про
транспорт» та «Про місцеві державні адміністрації» (щодо безпеки на
морському та річковому транспорті)»;
проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження
Додаткових тимчасових режимних обмежень у контрольованих прикордонних
районах».
За результатами опрацювання указаних вище актів підготовлені
відповідні зауваження.
Протягом звітного періоду здійснено перевірку на відповідність чинному
законодавству України 2383 проектів наказів керівників структурних
підрозділів обласної державної адміністрації та 191 проекту договорів
(додаткових угод), однією стороною яких є структурні підрозділи обласної
державної адміністрації.
Проведено семінар для працівників структурних підрозділів обласної
державної адміністрації на тему: «Актуальні зміни в чинному законодавстві
України з питань проведення перевірки достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади».
Протягом ІІІ кварталу 2015 року Юридичним департаментом Харківської
обласної державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність чинному
законодавству України: 2371 проекту наказів керівників структурних
підрозділів обласної державної адміністрації та 182 проекти договорів
(додаткових угод), однією стороною яких є структурні підрозділи обласної
державної адміністрації.
Проведено
антидискрімінаційну
експертизу
проектів
наказів
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації:
«Про проведення щорічного обласного огляду-конкурсу технічної та
декоративно-прикладної творчості в професійно-технічних навчальних
закладах Харківської області»;
«Про проведення щорічного обласного огляду-конкурсу художньої
самодіяльності серед професійно-технічних навчальних закладів Харківської
області».
За
результатами
проведеної
антидискримінаційної
експертизи
встановлено, що проекти зазначених наказів не містять положень, які мають
дискримінаційний характер, про що підготовлені відповідні висновки.
З метою організації та забезпечення в установленому порядку
представництва інтересів обласної державної адміністрації, її структурних
підрозділів та їх посадових осіб у судах Юридичним департаментом
Харківської обласної державної адміністрації представлено інтереси обласної
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державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах
по 107 справах.
Державним архівом Харківської області підготовлено та відкрито 4
виставки архівних документів, з яких 1 оприлюднена у режимі он-лайн на
власному веб-сайті. Проведено 3 засідання експертно-перевірної комісії
Державного архіву Харківської області.
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 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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