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Інформація 

про виконання структурними підрозділами  

Харківської обласної державної адміністрації  

Перспективного плану (основних напрямів) діяльності  

Харківської обласної державної адміністрації на 2015 рік 

 

Обласною державною адміністрацією протягом 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». Усі заплановані заходи, що були 

передбачені планом роботи обласної державної адміністрації, виконані. 

Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної 

державної адміністрації протягом 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. 

За звітний період підготовлено такі проекти рішень Харківської обласної 

ради: 

Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2015 рік (затверджена рішенням Харківської обласної 

ради від 15.01.2015 № 1143-VI); 

Про затвердження Стратегії розвитку Харківської області на період до 

2020 року (затверджена рішенням Харківської обласної ради від 05.03.2015 

№ 1151-VI); 

Про затвердження Плану заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації 

Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року» (затвердженого 

рішенням Харківської обласної ради від 18.06.2015 № 1227-VI); 

Про внесення змін до Перспективного плану формування територій 

громад Харківської області, схваленого рішенням Харківської обласної ради від 

18 червня 2015 року № 1226-VІ; 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2015 рік, затвердженої рішенням обласної ради від  

15 січня 2015 року № 1143-VI. 

Підготовлено інформацію та надано пропозиції щодо оптимізації діючих 

обласних програм, затверджених Харківською обласною радою. 

http://www.ts.lica.com.ua/?type=1&base=77&menu=371249&id=6433
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Підготовлено інформацію до звіту голови Харківської обласної державної 

адміністрації на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

22.02.2000 № 388 «Про щорічні звіти голів обласних, Київської і 

Севастопольської міських державних адміністрацій». 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.05.2007 

№ 3990/122/1-05 до службової записки начальника Управління регіональної 

політики Секретаріату Кабінету Міністрів України від 11.05.2007 щодо 

підготовки відомостей про регіон «Паспорт регіону» здійснювалася підготовка 

інформації до Кабінету Міністрів України «Паспорт регіону». 

Протягом 2015 року готувалася аналітична інформація про підсумки 

економічного і соціального розвитку районів області, виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік. 

Підготовлено проект доручення голови обласної державної адміністрації 

про аналіз змін, що відбуваються у Харківській області, своєчасного виявлення 

та усунення негативних тенденцій, що впливають на соціально-економічний 

розвиток районів (міст) Харківської області. 

Згідно з дорученням Прем’єр-міністра України від 15.04.2015  

№ 8745/1/1-15 до Закону України «Про засади державної регіональної 

політики» підготовлено відповідну інформацію та надано до Кабінету Міністрів 

України. 

На виконання листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 30.07.2015 № 3031-07/25028-06 підготовлено та надано інформацію 

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 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 стосовно проблемних питань 

Харківської області, що потребують вирішення на державному рівні, для 

підготовки робочої зустрічі керівництва області з представниками центральних 

органів виконавчої влади. 

Проводилася робота щодо розроблення проекту Програми економічного і 

соціального розвитку Харківської області на 2016 рік, підготовлено відповідний 

проект рішення Харківської обласної ради. Програма затверджена рішенням 

Харківської обласної ради від 17.12.2015 № 13-VII. 

Здійснювалася підготовка та надавалася інформація до Кабінету 

Міністрів України про виконання Плану заходів на 2015–2017 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 07.10.2015 № 821. 

До Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надано 

інформацію про виконання у 2015 році Регіонального плану заходів у 

відповідній галузі щодо впровадження, сертифікації та функціонування 

системи управління якістю на вітчизняних підприємствах, в установах і 

організаціях відповідно до національних (міжнародних) стандартів.  
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На виконання листа Адміністрації Президента України від 02.03.2015 

№ 44-01/468 підготовлена інформація до Адміністрації Президента України 

щодо залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Харківської області. 

На виконання Указу Президента України від 12.06.2013 № 327/2013 «Про 

невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ» 

підготовлена інформація щодо співпраці Департаменту економіки і 

міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації з 

Харківською торгово-промисловою палатою у рамках Меморандуму про 

економічне та соціальне партнерство.  

З метою реалізації в області пілотного проекту щодо впровадження 

процедури електронних закупівель товарів організовано та проведено ряд 

семінарів-практикумів за участю представників структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації. 

Здійснено організаційну та координаційну роботу щодо збору ідей 

проектів до Плану заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку 

Харківської області на період до 2020 року. 

На виконання доручення Першого заступника Глави Адміністрації 

Президента України В. Ковальчука від 23.04.2015 № 03-01/781 підготовлено та 

надано інформацію щодо лідерів громадської думки, впливових осіб області 

(регіональної еліти). 

Протягом звітного періоду було зареєстровано 9 іноземних інвестицій. 

Видано 534 разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну 

операцію. Ліцензії на експорт товарів та імпорт товарів не видавалися. 

Протягом 2015 року до Харківської області було здійснено 178 візитів 

керівників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, а також 

іноземних офіційних та ділових делегації з 27 країн світу (Австралія, 

Аргентина, Азербайджанська Республіка, Республіка Албанія, Республіка 

Білорусь, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, 

Королівство Данія, Естонська Республіка, Держава Ізраїль, Канада, Латвійська 

Республіка, Литовська Республіка, Малайзія, Королівство Марокко, 

Королівство Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Королівство 

Норвегія, Республіка Словенія, Республіка Польща, Румунія, США, Турецька 

Республіка, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, Угорщина, 

Чеська Республіка, Королівство Швеція, Японія) 

Делегації Харківської області здійснили 3 офіційних та робочих візитів за 

кордон до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, 

Республіки Польща, Республіки Албанія. 

Найважливішими подіями 2015 року були такі: проведення у м. Харкові 

щорічного VII Міжнародного економічного Форуму «ІННОВАЦІЇ. 

ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!», міжнародного агрофоруму 

«AGROPORT-2015», Сорочинського та Великого Слобожанського ярмарку. 

У рамках Форуму між обласною державною адміністрацією та 

Американською Торговою Палатою в Україні було підписано Додаткову Угоду 

до Меморандуму про співпрацю. Також підписано Меморандум про співпрацю 
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між Харківською обласною державною адміністрацією та Канадсько-

українською торговою Палатою.  

Були досягнуті домовленості у розвитку стратегічного співробітництва з 

американською компанією Babcock&Wilcox. Досягнуто конкретну 

домовленість про масштабування проекту з будівництва двох 

енергоефективних, екологічно чистих міні-ТЕЦ у Куп'янську і ще на 47 

проектів в інших районах області з фінансуванням Американського 

інвестиційного фонду. 

Протягом 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. 

Важливим напрямом діяльності за звітний період була робота зі сприяння 

виходу продукції харківських виробників на зовнішні ринки та стимулювання 

зовнішньоторговельної діяльності. Для досягнення цієї мети було реалізовано 

комплекс заходів, що в своїй основі ґрунтувався на результатах експертного 

дослідження, проведеного наприкінці 2014 року серед керівників харківських 

підприємств. Крім того, у першому кварталі 2015 року тривало анкетування 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Харківщини в рамках дослідження 

«Оцінка потенціалу зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківської 

області». За результатами аналізу даних досліджень були виявлені проблемні 

питання, що стримують нарощування експортних операцій, та запропоновані 

шляхи для активізації виходу підприємств регіону на зовнішні ринки. 

У 2015 році проведено низку заходів, спрямованих на підвищення рівня 

поінформованості по виходу продукції регіональних товаровиробників на 

ринки Європейського Союзу та допомоги у пошуку іноземних партнерів, 

зокрема було підготовлено та виготовлено брошуру «Експортний потенціал 

Харківської області». Крім того, регулярно велася робота з інформування 

громадських організацій суб’єктів підприємницької діяльності про виставкові 

заходи (форуми, конференції) в інших країнах. 

Незважаючи на несприятливі умови та погіршення макроекономічних 

показників на загальнодержавному рівні, в останні місяці 2015 року вдалося 

досягти чіткої тенденції до фіксації позитивного сальдо 

зовнішньоторговельного обороту Харківської області. 

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, була розроблена та послідовно 

впроваджувалась система заходів, спрямована на закріплення лідерства 

Харківщини в ІТ-індустрії та впровадження системи електронного врядування. 

Забезпечено підготовку та реалізацію проекту «ІТ-рекрут» з навчання 

військових, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, професії 

«тестувальник програмного забезпечення». Проведено інформаційну кампанію, 
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здійснено конкурсний відбір заявок претендентів, організовано збори 

учасників. Навчання розпочалося 10 вересня 2015 року. У грудні 2015 року за 

результатами підсумкового тестування 21 учасник проекту отримав сертифікат. 

Триває процес їх працевлаштування у IT-компаніях, вже є перші результати. 

Протягом року активно проводилася робота з волонтерами,  

ІТ-спільнотою та представниками академічного середовища щодо переведення 

адміністративних послуг в електронний формат. З метою проведення аудиту 

адміністративних послуг була розроблена система 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. Тривала підготовка до впровадження у 2016 році проекту 

«Школа лідерства голови Харківської обласної державної адміністрації». 

З метою якісного та своєчасного надання адміністративних послуг 

Міністерством юстиції України усі адміністратори Центрів надання 

адміністративних послуг у період з 12 травня по 12 червня 2015 року пройшли 

навчання у реєстраційних службах районних управлінь юстиції у Харківській 

області та отримали ключі до Єдиного державного реєстру. 

З метою ефективного залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги 

до Харківської області постійно проводився моніторинг актуальних грантів, 

стипендій, проектів та програм, які надавалися міжнародними організаціями-

донорами.  

Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 

постійно проводився аналіз забезпечення своєчасної виплати заробітної плати 

працівникам бюджетних установ та соціальних виплат. 

Підготовлені матеріали щодо виконання обласного бюджету за 2014 рік та 

подані на розгляд Харківської обласної ради.  

У місячний термін після затвердження місцевих бюджетів області на 2015 

рік проведено перевірку показників затверджених районних та міських (міст 

обласного значення) бюджетів щодо відповідності бюджетному законодавству. 

За результатами перевірки підготовлена доповідна записка голові обласної 

державної адміністрації з відповідним дорученням місцевим органам влади. 

З метою організації роботи із забезпечення виконання показників місцевих 

бюджетів області підготовлено проект розпорядження голови обласної державної 

адміністрації «Про затвердження Плану заходів на 2015 рік щодо наповнення 

місцевих бюджетів області, економного і раціонального використання 

бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів». 

Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України на підставі рішень 

Харківської обласної ради вносилися зміни до обласного бюджету на 2015 рік. 

Щомісяця проводився моніторинг стану виконання обласного та 

зведеного бюджетів області, надавалася відповідна інформація керівництву 

обласної державної адміністрації та обласної ради. 

Проводився моніторинг стану виконання місцевих бюджетів області та 

надання області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій. 
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З метою забезпечення формування місцевих бюджетів області на 2016 рік 

підготовлено проект розпорядження голови обласної державної адміністрації 

«Про заходи щодо складання проектів обласного та інших місцевих бюджетів 

області на 2016 рік». 

Підготовлено проект обласного бюджету на 2016 рік та прогноз обласного 

бюджету на 2017 – 2018 роки, які схвалено розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації від 07.12.2015 № 568 та подано до обласної ради листом 

від 07.12.2015 № 01-73/8913. Обласний бюджет на 2016 рік затверджений 

рішенням обласної ради від 17.12.2015 №16-VІІ. 

Департаментом інноваційного розвитку промисловості Харківської 

обласної державної адміністрації щомісяця здійснювався моніторинг та аналіз 

підсумків роботи підприємств промисловості, визначалися завдання 

подальшого розвитку. 

Для з’ясування реального стану справ промислової галузі регулярно 

відвідувалися підприємства та установи, проводились співбесіди з їх 

керівниками. 

За січень – листопад 2015 року (остання статистична звітність) індекс 

промислової продукції складав 85,9 % (зростання до попереднього місяця на 1,3 

%).  

Серед регіонів України за показником «індекс промислової продукції» 

Харківська область займає 21 місце. 

Збільшення виробництва продукції відбулося на ПАТ «Турбоатом»,  

 ДП «Балаклійський ремонтний завод», ДП «Завод ім. В.О. Малишева»,  

ПАТ «Завод «Південкабель», ДП завод «Електроважмаш», ДП «Ізюмський 

приладобудівний завод» та інших. 

Разом з тим, зменшення виробництва допустили Харківське державне 

авіаційне виробниче підприємство, ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря»,  

ДП ХМЗ «ФЕД», ДП «Укрспецвагон», ДНВП «Об'єднання Комунар» та інші. 

За січень–листопад 2015 року реалізовано промислової продукції, 

здійснено промислових робіт і послуг на загальну суму 91,7 млрд грн, що на 

27,0 млрд грн перевищує результат аналогічного періоду попереднього року. 

За січень–вересень 2015 року (остання статистична звітність) 

підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування 

освоєно 6 325,6 млн грн капітальних інвестицій, обсяг яких проти відповідного 

періоду 2014 року збільшився на 4,0 %.  

За видами економічної діяльності найбільші обсяги капітальних інвестицій 

спрямовані у розвиток промислових підприємств – 2 220,1 млн грн, або 35,1% 

від загального обсягу. 

Виходячи з необхідності економії природного газу та його значної 

вартості, велика увага промисловими підприємствами приділялася питанням 

використання альтернативних видів палива. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи управління паливно-

енергетичного 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. 
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Фінансування відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

26.08.2009 №1001-р «Про добудову підвідних газопроводів» в 2015 році не 

здійснювалося. 08 квітня 2015 року Харківською обласною державною 

адміністрацією 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 обсягом 

фінансування 299,8 тис. грн, «Газифікація с. Бахметівка Нововодолазького 

району Харківської області» з обсягом фінансування 677,38 тис. грн.  

У Харківській області із 1761 населеного пункту на сьогодні газифіковано 

792. Рівень газифікації області  складає 71,5 %, у тому числі міст та селищ 

міського типу – 83,9 %, сіл – 54,3 %.  

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, яку затверджено рішенням обласної ради від 22 грудня 2011 року  

№ 292 –VI. Основними підсумками її реалізації у 2015 році, за оперативними 

даними, стало введення ГПУ «Шебелинкагазвидобування» в експлуатацію 

УКПГ Кузьмичівське ГКР (стабілізація видобутку газу ~ 17,5 млн. м
3
 до кінця 

2015 року),  нового компресорного цеху Хрестищенської ДКС (стабілізація 

видобутку газу ~ 30 млн. м
3
 до кінця 2015 року), 37 свердловин, проведення 

інтенсифікації припливу вуглеводнів. Проводилися  сейсморозвідувальні 

роботи  та пошукове буріння. 

Буровим управлінням «Укрбургаз» на території області за 9 місяців 

2015 року пройдено 42,607 тис. м експлуатаційного буріння та 44,536 тис. м 

розвідувального буріння. По Харківській області буровим управлінням за 

9 місяців 2015 року закінчено будівництвом: по експлуатаційному бурінні 19 

свердловин, введено в експлуатацію 8 свердловин, обсяг виконаних робіт 

становить 658063,8 тис. грн; по розвідувальному бурінні закінчено будівництво 

13 свердловин, введено в експлуатацію 10 свердловин, обсяг виконаних робіт 

становить 577029,1 тис. грн. 

Іншим пріоритетним напрямом роботи управління є питанням 

підвищення енергоефективності використання в області енергоресурсів.   

Розроблені необхідні матеріали та рішенням обласної ради  

від 17 грудня 2015 року № 14-VII затверджено Програму відшкодування 

відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на 

впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016–2020 роки. 

Під особливим контролем управління знаходиться питання підготовки до 

сталої роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу в осінньо-

зимовий період 2015–2016 років. Усіма підприємствами комплексу розроблені 

та затверджені графіки відповідних заходів. 

З метою забезпечення сталого енергопостачання в області проводиться 

робота з переведення безхазяйних енергетичних об’єктів на баланс 

АК «Харківобленерго» або інших спеціалізованих підприємств. Організовано 
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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. 

Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації готувалися 

матеріали на селекторні наради з питань проходження опалювального сезону, 

розрахунків споживачів за надані житлово-комунальні послуги, розрахунків 

підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії, 

приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно 

обґрунтованих витрат. 

Під головуванням керівництва обласної державної адміністрації згідно з 

планом проводилися селекторні наради з питань підготовки житлово-

комунального господарства до опалювального сезону 2015/2016 років, 

розрахунків споживачів за надані житлово-комунальні послуги, розрахунків 

підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії, 

приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно 

обґрунтованих витрат, експлуатація та утримання вулиць і доріг комунальної 

власності тощо. 

Проведено 33 виїзних засідання обласного штабу з організації підготовки 

господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери Харківської області до 

сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2015/2016 років, склад якого 

затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації  

від 15.04.2015 № 160. У вересні 2015 року проведено 4 «кущових» засідання 

обласного штабу, у яких взяли участь представники 27 районів та 6 міст 

обласного значення. На «кущових» засіданнях штабу розглядалися питання про 

стан підготовки господарського комплексу, житлово-комунального 

господарства та об’єктів соціальної сфери кожного району області та міста 

обласного значення до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 

2015/2016 років та виконання протокольних доручень, які було надано під час 

проведення виїзних засідань обласного штабу у червні-липні минулого року. 

По тепловому господарству місцевих рад та відомств підготовлено до 

роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 років 788 котелень або 100% від 

плану. Здійснено капітальний ремонт або реконструкцію 27 котелень або 100% 

від плану. 

Підготовлено 2037,39 км теплових мереж або 100%. Замінено  

труб в двотрубному обчисленні 10,42 км теплових мереж, у тому числі 

прокладено 3,24 км мереж у пінополіуретановій ізоляції. 

Здійснювався моніторинг діючих тарифів на житлово-комунальні послуги 

та прийнятих у 2015 році рішень органів місцевого самоврядування щодо зміни 

тарифів у населених пунктах області. 

З початку 2015 року відповідними органами місцевого самоврядування 

прийнято 30 рішень щодо встановлення тарифів: 20 рішень – на послуги 
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водопостачання, водовідведення для споживачів м. Богодухів, м. Валки і 

населених пунктів Валківського району, смт Великий Бурлук; смт Приколотне 

Великобурлуцького району; смт Зачепилівка, смт Печеніги; м. Вовчанськ; 

смт Старий Салтів та смт Вільча Вовчанського району; смт Вільшани, 

Солоницівка та с. Подвірки Дергачівського району; смт Краснопавлівка, 

Орілька та с. Єлизаветівка Лозівського району; смт Покотилівка та с. Мала 

Рогань Харківського району; смт Есхар, Малинівка Чугуївського району; 

смт Шевченкове; 10 рішень – на утримання житлових будинків та 

прибудинкових територій умістах Богодухові, Ізюмі, Краснограді, Куп’янську, 

Первомайському, Чугуєві; смт Мала Данилівка Дергачівського району; 

смт Кулиничі, с. Циркуни Харківського району та смт Панютине м. Лозова. 

Проводилася робота з реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 

04.06.2015 № 375 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в 

тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з 

централізоване водопостачання, водовідведення, що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню». 

Протягом 2015 року було проведено 5 засідань експертної комісії з 

розгляду документів суб'єктів господарювання щодо видачі ліцензій на 

централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого 

водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом та 4 засідання 

експертної комісії з розгляду документів суб'єктів господарювання щодо видачі 

ліцензій на виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 

постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії за нерегульованим тарифом, за результатами яких складено 

протоколи з наступною підготовкою розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації. 

У рамках реалізації Загальнодержавної програми реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства на 2009–2014 роки в області 

триває робота зі створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

В області діє 773 ОСББ, із них 426 – в районах і містах області, 347 – у 

м. Харкові. Усього з початку року кількість ОСББ збільшилася на 43 

об’єднання. 

Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної 

адміністрації протягом 2015 року проводилися наради з представниками 

підрядних та проектних організацій з питань будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів соціального та житлово-комунального 

призначення. 

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. 

Одним із пріоритетних напрямків розвитку соціальної інфраструктури 

села є сприяння розвитку індивідуального житлового будівництва.  
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У рамках дії обласної програми індивідуального житлового будівництва 

на селі «Власний дім» з районів області надійшло 4 заявки, із них: 1 – від 

працівників агропромислового комплексу, 2 – від працівників соціальної сфери, 

1– від працівників органів місцевого самоврядування. У 2015 році з державного 

бюджету на кредитування індивідуальних сільських забудовників фактично 

надійшли кошти у розмірі 230 тис. грн. 

У межах фактично отриманого фінансування в 2015 році 3 

індивідуальних сільських забудовники отримали кредити на суму 228,5 тис. 

грн. 

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 

лісосмуг), Державним агентством земельних ресурсів України у 2015 році 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. 

На виконання державної програми КПКВК 2801030 «Фінансова 

підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення 

кредитів» області було виділено 22090,0 тис. грн, які використані у повному 

обсязі. 

Щомісяця проводився моніторинг добового обсягу виробництва та 

оптово-відпускних цін на хліб та хлібобулочні вироби. У травні 2015 року 

оптово-відпускна ціна на хліб соціальних сортів з борошна пшеничного 

першого ґатунку становила від 3,69 грн до 3,72 грн за одиницю виробу, з 

суміші борошна пшеничного та житнього від 4,32 грн до 6,9 грн за одиницю 

виробу. 

Відповідно до поданих заявок від 6 хлібопекарських підприємств 

щомісячна потреба у борошні Агарного фонду на 2015 рік для виробництва 

хліба простої рецептури становила всього 4382,8 тонни, у тому числі борошна 

пшеничного: вищого ґатунку – 2110 тонн, першого ґатунку – 1696,2 тонни, 

другого ґатунку – 194,7 тонн та житнє – 381,9 тонн. 

За програмою форвардних закупівель ПАТ «Аграрний фонд» укладено 16 

контрактів із 15 сільгосптоваровиробниками Харківської області на продаж 

зерна в обсязі 23,4 тис. тонн, із них: пшениці – 23,3 тис. тонн  та жита –  

0,088 тис. тонн. 

 За всіма контрактами Аграрним фондом здійснено виплату авансового 

платежу у розмірі 50%. 

Також подано заявки на укладання форвардних договорів на поставку 

зерна пшениці 2 кл. в обсязі – 5,4 тис. тонн. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації  

від 27.12.2012 № 757 «Про утворення обласної міжвідомчої робочої групи з 
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питань раціонального та ефективного використання земель, запобігання 

порушенням земельного законодавства та з роз’яснювальної роботи щодо 

земельної реформи» (зі змінами) проводилися засідання районних робочих 

груп, у тому числі за участю представників обласної міжвідомчої робочої 

групи. 

Проводилася робота щодо розроблення зведеного плану розвитку 

агропромислового комплексу та сільських території на 2015 рік з подальшим 

поданням його до Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

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 матеріально-

технічної 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. 

За підсумками роботи атестаційної комісії на право виробництва та 

реалізацію сертифікованого насіння та садивного матеріалу атестовані та 

внесенні до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу у 

2015 році 54 суб’єкта господарювання. Розглянуто та подано матеріали до 

атестаційної комісії з надання фізичним та юридичним особам права на 

виробництво та реалізацію добазового та базового насіння, вихідного та 

базового садивного матеріалу багаторічних і однорічних рослин, культури 

меристем (in vito) Державної інспекції сільського господарства України для 

атестації та внесення до Державного реєстру виробників насіння і садивного 

матеріалу у 2015 році: 

на категорію - добазове насіння від 4 суб’єктів господарювання; 

на категорію - базове насіння від 24 суб’єктів господарювання.   

За 2015 рік у м. Харкові та в районах області проведено 3477 

продовольчих ярмарків за участю сільгоспвиробників Харківської області 

(розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.02.2013 № 30 

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

області»). 

З метою забезпечення реалізації державної політики у будівельній галузі 

Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної 

адміністрації проведена організаційна робота з вирішення нагальних питань. 
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За результатами проведеної роботи на території Харківської області 

станом на 23.12.2015 введено в експлуатацію 1116 житлових об’єктів загальною 

площею 276,1 тис. кв. м, із яких: 

індивідуальні житлові будинки – 159,1 тис. кв. м; 

багатоквартирні житлові будинки – 103,5 тис. кв. м; 

реконструкція приміщень під житло – 13,5 тис. кв. м. 

У рамках реалізації Регіональної програми будівництва (придбання) 

доступного житла у Харківській області на 2010 – 2017 роки рішенням 

Харківської міської ради від 21.01.2015 виділено 5000,0 тис. грн для надання 

державної підтримки на будівництво доступного житла. Відібрано 10 

багатоповерхових житлових будинків, у яких громадяни можуть придбати 392 

квартири. Станом на 21.12.2015, за рахунок коштів Харківського міського 

бюджету, укладено 10 договорів на придбання 10 квартир загальною площею 

575,6 м
2
. 

У рамках реалізації обласної Програми забезпечення молоді житлом в 

Харківській області на 2014–2017 роки рішенням Харківської міської ради від 

21.01.2015 виділено 5000,0 тис. грн для надання довгострокових кредитів на 

придбання житла молодими сім’ями. Рішенням Харківської обласної ради 

від 18.06.2015 № 1235-VI «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

15 січня 2015 року № 1145-VI «Про обласний бюджет на 2015 рік» виділено 

1631,9 тис. грн для надання довгострокових кредитів на придбання житла 

молодими сім’ями. Станом на 21.12.2015 за рахунок коштів Харківського 

міського бюджету укладено 19 договорів на придбання 22 квартир загальною 

площею 1280,1 м
2
. 

На виконання Програми розроблення містобудівної документації у 

Харківській області на 2012-2015 роки протягом 2013-2015 років освоєно 

коштів 4600,7 тис. грн. Усі роботи виконані за рахунок місцевих бюджетів. 

Розроблена та затверджена рішенням обласної ради Програма створення 

та ведення містобудівного кадастру Харківської області на 2015–2018 роки, 

метою якої є своєчасне забезпечення проведення організаційних заходів та 

фінансування робіт з ведення, формування і утримання на обласному рівні 

містобудівного кадастру та впровадження інформаційної автоматизованої 

системи містобудівного кадастру на оновленій картографічній основі. 

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 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. 
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10 лютого 2015 року в рамках робочого візиту Міністра охорони здоров’я 

України О. Квіташвілі до Харківської області проведено розширене засідання 

колегії Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної 

адміністрації «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я Харківської 

області у 2014 році у контексті стратегічних напрямів розвитку національної 

системи охорони здоров’я» та зустріч керівництва області з Міністром, під час 

якої обговорено нагальні проблеми медицини Слобожанщини, питання 

реалізації реформи національної системи охорони здоров’я, розвитку військової 

медицини, медичного забезпечення внутрішньо переміщених осіб, застосування 

приватно-державного партнерства в медичній сфері тощо. 

У рамках Євроінтеграції актуальні питання вирішення нагальних проблем 

сфери охорони здоров’я Харківщини, у т. ч. реформування системи охорони 

здоров’я, міжнародного досвіду реформ по децентралізації влади, нової 

системи повноважень та звітності місцевих органів влади після проведення 

децентралізації влади в Україні, організації надання медичної допомоги 

тимчасово переміщеним особам, розглянуті під час зустрічей керівництва 

Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації з 

представниками іноземних делегацій. 

У рамках реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка 

системи моніторингу й оцінки Міністерства охорони здоров’я України» для 

Харківського обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом отримано 

нове обладнання – біохімічний аналізатор та обладнання для проведення 

імуноферментного аналізу з комплектами дозаторів, кошти на впровадження 

якого виділені Урядом США через Центри профілактики та боротьби із 

захворюваннями (CDC) Департаменту охорони здоров’я США (DHHS) у 

рамках бюджетної програми «Удосконалення заходів з протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань України». 

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» відбулася 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. Це 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. 

У Харківській області вакцинації від поліомієліту підлягає понад 

120 тисяч дітей. У ході першого туру вакцинації, який проходив з 23 жовтня до 

7 листопада 2015 року, щеплення отримали близько 90% дітей з цільової групи. 

У ході проведення другого туру вакциновано 92% дітей з цільової групи. Це 

найкращий показник з охоплення вакцинацією від поліомієліту по Україні. До 

проведення вакцинації залучено 2,5 тисячі медичних працівників, організовано 

роботу 1022 прищепних кабінетів. Під час проведення додаткової імунізації 
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населення проти поліомієліту не зафіксовано жодного випадку алергічних 

реакцій або побічних дій вакцини, що говорить про її високу якість і 

дотримання умов зберігання та транспортування. 

Керівництво області приділяє велику увагу вирішенню питання стану 

організації надання медичної допомоги населенню регіону. 23 липня 2015 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 коронарографії та, за 

наявності показань, наступним негайним стентуванням уражених ділянок 

серцево-судинної системи. 

У сфері культури протягом 2015 року відбувся ряд виставок, презентацій 

та інших урочистих заходів. 

Департаментом культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації протягом 2015 року проводилася консультаційна робота з 

представниками туристичної галузі Харківщини. Проводилися «круглі столи» 

щодо вирішення нагальних проблем у сфері туризму. З метою розширення та 

зміцнення міжрегіонального співробітництва в галузі «Туризм» проводилися 

презентації туристичних послуг вітчизняних суб’єктів туристичної діяльності. 

Складено облікову документацію на 378 об’єктів культурної спадщини: із 

них 221 об’єкт історії, 157 об’єктів археологічної спадщини. 

Укладено 32 охоронних договорів: на пам’ятку історії – 30, на пам’ятку 

археології – 2. 

Складено паспорти на 102 пам’ятки: 71 пам’ятку історії, 31 пам’ятку 

археології. 

Розглянуто проекти відведення земельних ділянок юридичним та 

фізичним особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова – 84 

та Харківської області – 186. 

Розглянуто 28 детальних планів територій м. Харкова та Харківської 

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

історико-культурного призначення, та видано 6 дозволів на розміщення 

реклами. 

З метою реалізації Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» проводиться збір пропозицій з районів 

щодо пам`яток культурної спадщини, які підпадають під дію закону. 

Протягом звітного періоду проводилися засідання Консультативної ради з 

питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури і туризму 
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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 націонал-

соціалістичного (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 створено допоміжний орган обласної державної 

адміністрації «Харківський обласний центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції». 

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; 

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;  

Обласної спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання 

різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників. 

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 звітного періоду проведені перевірки діяльності 8 інтернатних 

установ системи соціального захисту населення щодо стану дотримання прав 

недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена. 

У комунальних установах Малиженський, Безм'ятеженський та Червоно-

оскільський психоневрологічні інтернати та територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Красноградської 

районної державної адміністрації  вивчено стан роботи з питань охорони праці. 

За звітний період з метою вивчення стилю та методів роботи фахівцями 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснено виїзди до 3 

місцевих центрів СССДМ (Чугуївського, Лозівського, Куп’янського) та 8 
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районних центрів СССДМ (Валківського, Чугуївського, Нововодолазького, 

Шевченковського, Лозівського, Краснокутського, Ізюмського, Куп’янського) та  

РЦСССДМ Дзержинського району м. Харкова.  

У складі Робочої групи Міністерства соціальної політики України 

проінспектовано роботу управління соціального захисту населення 

Орджонікідзевського району Харківської міської ради та управління 

соціального захисту населення Харківської та Зміївської районних державних 

адміністрацій щодо впровадження нової системи надання житлових субсидій, 

якості та оперативності надання допомоги переселенцям, стану виконання УПУ 

«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників АТО».  

Здійснено 75  експертиз якості проведення атестації робочих місць за 

умовами праці на їх відповідність вимогам 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 ст.13 Закону 

України «Про пенсійне забезпечення». 

Відповідна увага приділялася стану надання допомоги переселенцям з 

тимчасово окупованої території та зони проведення АТО, взяття на облік 

внутрішньо переміщених осіб та призначення їм відповідних соціальних 

виплат. 

Проводилася робота щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про 

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

початок 2015 року на обліку по забезпеченню санаторно-курортним лікуванням 

перебувало 12 094 осіб (ветеранів війни, інвалідів та членів сімей померлих 

ветеранів війни). Для забезпечення у 2015 році цих категорій громадян 

санаторно-курортним лікуванням отримано 3180 путівок.  

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 інформаційно-

аналітичної системи «Діти» вносилися особисті дані дітей, оновлювалися фото, 

дані про стан здоров’я дітей,  про найближчих родичів. На даний час внесені 

відомості до системи «Діти» стосовно 4392 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 1278 дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, які 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 флеш-

ключів доступу до ЄІАС «Діти» для нових користувачів та адміністраторів 

безпеки проводиться згідно з графіком. 

Щотижня здійснювався моніторинг стану наповнення електронної бази та 

достовірності внесених відомостей. 
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Продовжувалася 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 міст обласного значення спільно із 

державними інспекторами праці здійснено 7 перевірок стану додержання 

законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах і 

організаціях різних форм власності. 

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 544 дитини: із 

них віком від 3 до 6 років – 143 дитини, від 7 до 14 років – 324 дитини, від 15 до 

18 років – 77 дітей. На кінець звітного періоду кількість вихованців становить 

188 дітей. Із загальної кількості дітей, які перебували у центрах, 302 дитини 

проживали у містах (55%), 242 дитини – у сільській місцевості (45%). 

Початкову загальну освіту мали 146 вихованців, базову середню освіту мали 

240 дітей, із них: учні 5-7 класів – 99 дітей, учні 7-9 класів – 141 дитина, повну 

загальну освіту мали 6 вихованців, не навчалися взагалі 8 дітей, 1 дитина не 

навчалася більше року. 

Станом на 31.12.2015 в області функціонували 87 дитячих будинків 

сімейного типу (на вихованні перебуває 553 дитини) та 324 прийомних сімей 

(на вихованні перебуває 579 дітей). Протягом  2015 року в області створено 7 

дитячих будинків сімейного типу та 29 прийомних сімей, влаштовано на 

виховання 129 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Усього в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 

1132 дитини.  

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 2015 року 2261 профілактичний рейд «Діти вулиці». Під 

час проведення профілактичних заходів було виявлено 482 дитини, які 

опинились в умовах вулиці, залишились без належного догляду з боку батьків.  

За підсумками проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці» 

попередженя батьків – 1480, притягнуто до відповідальності – 735, повернуто в 

сім’ю 170 дітей,   влаштовано до центрів соціально-психологічної реабілітації 

118 дітей, до закладів охорони здоров’я – 42 дитини.  

На обліку служб у справах дітей районних державних адміністрацій, 

міських рад міст обласного значення на 31.12.2015 перебувало 1278 дітей із 708 

сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Проведено 4006 

обстежень сімей. 
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Відповідно до затверджених планів роботи служб у справах дітей 

місцевих органів влади здійснювався контроль за змістом та формами виховної  

роботи. Протягом 2015 року проведено 697 перевірок щодо охорони прав 

неповнолітніх, організації виховної роботи, надання методичної допомоги. 

Найбільша кількість проведених заходів у Харківському районі - 49, 

Первомайському районі – 40, Великобурлуцькому – 25, Красноградському – 21, 

Близнюківському – 20, Золочівському – 24. Із загальної кількості перевірок у 

навчально-виховних закладах проведено 594 перевірки, 38 перевірок проведено 

за місцем роботи неповнолітніх, 12 – у позашкільних закладах, 4 перевірки 

проведено у спеціальних установах для дітей, 49 – у центрах соціально-

психологічної реабілітації дітей. 

Протягом  звітного періоду на базі тренінгового центру Харківського 

обласного центру для сім’ї, дітей та молоді проведені курси підготовки 

кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники. 

Навчання пройшли 100 кандидатів в опікуни/піклувальники, 50 осіб кандидатів 

на створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.  

З метою підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-

вихователів проводилися курси навчання. Протягом 2015 року цими курсами 

охоплено 291 особу 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 проводилися як на базі інформаційно-тренінгового 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.  

В області успішно продовжено практичну роботу з реформування 

системи інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Законодавчими підставами для проведення цієї 

роботи є постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року 

№ 1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування».  

В області забезпечені умови для соціального захисту кожної дитини-

сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, існує розгалужена 

система державних закладів, які задовольняють потреби дітей не лише в 

залежності від віку, але і від стану здоров’я дітей, які мають особливі потреби. 

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації здійснено: 

державну атестацію 13 дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів, атестованих обласною експертною комісією; 

ліцензійну експертизу в 2 приватних навчальних закладах та 2 фізичних 

осіб-підприємців, видано 4 ліцензії на право надання послуг у сфері дошкільної 

освіти; 
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державний нагляд (контроль) за діяльністю 28 дошкільних, 

49 загальноосвітніх, 1 позашкільного, 5 міжшкільних навчально-виробничих 

навчальних закладів з високим та середнім ступенями ризику; 

комплексне вивчення стану роботи відділів освіти Лозівської, 

Зачепилівської, Первомайської районних державних адміністрацій, відділу 

освіти Чугуївської міської ради, управління освіти адміністрації 

Комінтернівського району Харківської міської ради з питань реалізації 

державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти; 

огляд готовності навчальних закладів обласного підпорядкування до 

роботи в 2015/2016 навчальному році; 

державну атестацію 7 професійно-технічних навчальних закладів тощо. 

Уперше в 2015 році на обласному рівні проведено Конкурс «Учень року 

ПТНЗ – 2015», у якому взяли участь представники всіх ПТНЗ області.  

Упродовж грудня 2015 року організовано проведення у професійно-

технічних навчальних закладах фотовиставок, присвячених подвигу 

українського народу під час антитерористичної операції на Сході України. 

З метою інформування учнівської молоді про можливості отримання 

професійної освіти в Україні, підвищення громадського інтересу до освіти, 

пропаганди досягнень професійно-технічних навчальних закладів у квітні  

2015 року 23 ПТНЗ міста та області взяли участь у сьомій міжрегіональній 

виставці «Освіта Слобожанщини – 2015». Нововведенням виставки було 

проведення Дня професійно-технічної освіти, під час якого було представлена 

виставка технічної та декоративно-прикладної творчості учнів професійно-

технічних навчальних закладів за участю підприємств-замовників робітничих 

кадрів, відбулися презентації робітничих професій,  показ трудових прийомів, 

демонстрації моделей одягу та зачісок, виступи кращих колективів художньої 

самодіяльності професійно-технічних навчальних закладів Харківської області. 

Вищими навчальними закладами реалізується понад 300 освітніх та 

наукових міжнародних програм та проектів міжнародної технічної допомоги та 

грантів міжнародних організацій, здійснюється співробітництво вищих 

навчальних закладів з 1248 організаціями - зарубіжними партнерами із 63 країн 

світу. У вищих навчальних закладах навчаються понад 20 тис. іноземних 

громадян зі 122 країн світу. 

За ініціативи Харківської обласної студентської ради студенти вищих 

навчальних закладів Харківської області активно долучилися до  проведення  

таких соціальних і благодійних акцій: «Підтримай солдата», «Віддай форму 

військовому – допоможи захистити Україну!», «Рука допомоги дітям, які 

знаходяться в зоні АТО», Бал-маскарад «За мир», «Допоможемо пораненим» 

тощо. 

З метою обговорення найбільш актуальних проблем студентської молоді 

на базі Харківського національного університету міського господарства імені 

О.М.Бекетова відбувся Всеукраїнський студентський форум «Студентське 

самоврядування: проблеми та перспективи» (11 грудня 2015 року), у якому 
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взяли участь 150 представників органів студентського самоврядування із 120 

вищих навчальних закладів України. 

185 студентів – переможці та призери Всеукраїнських студентських 

олімпіад, 390 студентів-переможці Всеукраїнських конкурсів студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. 

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.  

З метою створення умов для формування навичок здорового способу 

життя в молодіжному середовищі протягом звітного періоду систематично 

проводилися лекції, бесіди, тренінги, семінари, відеолекторії, «круглі столи», 

диспути, дискусії, діалоги, акції, місячники, направлені на пропаганду 

здорового способу життя. 

Для 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. 

Влітку 2015 року щоденна робота в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку області була побудована на засадах національно-патріотичного 

виховання маленьких українців. Через роботу різноманітних гуртків дітям 

надавалися знання  про історію нашого народу, культуру, що сприяло 

пробудженню в душі кожної дитини любові до рідного краю. Діти дізнавалися 

про культурну й духовну спадщину українського народу, співали українських 

пісень, ділилися звичаями та традиціями своїх родин. До державних та 

традиційних свят обов’язково проводилися святкові програми, етносвята.  

З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 

молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр 
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праці» комунальної установи «Харківський обласний центр молоді», 

молодіжний центр праці Красноградського району, молодіжний центр праці 

Лозівської міської ради. Протягом звітного періоду фахівцями 3 молодіжних 

центрів праці надано понад 2000 інформаційно-консультативних послуг молоді 

та працевлаштовані понад 200 молодих осіб. Крім цього, ними проведено 

профорієнтаціну роботу серед молоді, під час якої охоплено майже 2000 осіб. З 

метою забезпечення вторинної зайнятості молоді велася постійна робота зі 

створення молодіжних трудових загонів. За звітній період створено та діяло 37 

молодіжних трудових загонів 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. 

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: 

Оздоровленням та відпочинком охоплено 2711 дітей внутрішньо 

переміщених осіб (37,3% від загальної кількості – 7274 дитини) та 353 дитини, 

батьки яких загинули, постраждали або беруть участь у проведенні АТО (45,6% 

від загальної кількості – 774 дитини). 

Для підготовки спортивного резерву в області функціонує 91 дитячо-

юнацька 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. 

Спортсмени області протягом 2015 року на чемпіонатах, Кубках світу та 

Європи, І Європейських іграх вибороли 337 медалей. 

Департаментом масових комунікацій Харківської обласної державної 

адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та 

політичними партіями регіону. Здійснювалася робота щодо забезпечення 

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’єр-

міністра України на актуальні теми. 

Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної 

адміністрації. Організовано та проведено 135 брифінгів, 60 прес-конференцій, 

94 прес-тури. 

Протягом 2015 року за участю керівництва обласної державної 

адміністрації в газеті «Слобідський край», газеті «Вечерний Харьков», «Время» 

організовано 12 прямих ліній. За участю керівників структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації організовано 22 ефіри програми «Ранковий 

ексклюзив» на обласному державному радіо.  

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. 

Протягом звітного періоду здійснювалася взаємодія з відділом по роботі з 

об’єднаннями громадян Харківської міської ради щодо координації роботи 

громадських організацій національних меншин області, надавалася 

організаційна та методична допомога районним державним адміністраціям, 

міськвиконкомам з питань реалізації державної етнонаціональної політики, 

організаційно-методичної допомоги у підготовці та проведенні державних свят 

та пам’ятних дат. 

За звітний період були проведені зустрічі, «кругли столи» з 

представниками етнічних спільнот з питань взаємодії органів виконавчої влади 

та громадських організацій національних меншин області. Національно-

культурним товариствами області надавалася допомога щодо проведення днів 

національних культур, пам’ятних дат та фестивалів. 

Заходи обласної державної адміністрації анонсувалися та висвітлювалися 

на офіційному веб-сайті в режимі роботи інформаційної агенції. Оперативно 

розміщувалися коментарі відповідальних осіб щодо важливих подій в області.  

Протягом 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. 

Протягом 2015 року в обласній державній адміністрації зареєстровано 

статути 17 релігійних громад та нові редакції статутів 19 релігійних громад. 

22 лютого 2015 року на майдані Конституції духовенство Української 

Православної Церкви Київського Патріархату відслужило панахиду за 

загиблими Героями Небесної Сотні. 

Голова обласної державної адміністрації та супроводжуючі його особи у 

ніч з 11 на 12 квітня 2015 року відвідали святкову Пасхальну службу у Іоанно-
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Богословському храмі Харківської єпархії Української Православної Церкви 

Київського Патріархату. 

Представники релігійних організацій різних конфесій взяли участь у 

заходах обласної державної адміністрації, присвячених відзначенню державних 

свят, урочистих подій.  

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. 

Відповідно до плану роботи проведено два засідання обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Згідно з графіком перевірок у 2015 році були проведені перевірки 

автоматизованої системи оповіщення «Сигнал-ВО». 

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. 

Розроблений та затверджений Комплексний план заходів попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної 

безпеки у Харківській області в зимовий період 2015–2016 років. 

Протягом 2015 року здійснено збір даних про накопичення засобів  

радіаційного та хімічного захисту для забезпечення населення і особового 

складу невоєнізованих формувань. 

Підготовлено та надано на затвердження до ДСНС України проекти 

планів з питань цивільного захисту Харківської області на 2016 рік: 

План основних заходів цивільного захисту Харківської області                

на 2016 рік; 

План роботи обласної комісії з питань евакуації на 2016 рік; 

Організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення Харківської 

області діям у надзвичайних ситуаціях у 2016 році. 

Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної 

державної адміністрації проведено аналіз виконання регіональних 

природоохоронних програм. 
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Протягом звітного періоду продовжувалася робота з вирішення питання 

проведення водообміну у Краснопавлівському водосховищі.  

Беручи до уваги нагальну необхідність проведення заходів з водообміну 

Краснопавлівського водосховища, керівництво обласної державної 

адміністрації неодноразово зверталося до Міністерства екології та природних 

ресурсів України, до Міністерства фінансів України, до Прем’єр-Міністра 

України та Віце-прем’єр-міністра України щодо цільового виділення 

Держводагентству України коштів з Державного бюджету України для 

проведення водообміну.  

Згідно із протоколом засідання робочої групи Міжвідомчої комісії щодо 

проведення водообміну у Краснопавлівському водосховищі в 2016 році від 

28.12.2015 взято до відома, що Держводагентством України до проекту 

фінансового кошторису на 2016 рік за бюджетною програмою 2407050 

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління 

водними ресурсами» виділено кошти у сумі 60 млн грн для проведення 

зазначеного заходу. 

Проводилася робота щодо погодження проектів організації територій 

регіональних ландшафтних парків «Червонооскільський» Борівського району 

та «Сокольники-Помірки» м. Харків. 

Для попередження гострих екологічних та соціальних проблем замовники 

державної екологічної експертизи та виконавці розділу оцінки впливу на 

навколишнє середовище постійно 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. Протягом 2015 року 

відповідна інформація щотижня надається до Управління забезпечення доступу 

до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації.  

За звітній період погоджено поточні індивідуальні технологічні 

нормативи використання питної води по 15 підприємствах, затверджено 22 

проекти нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин зі 

зворотними водами до поверхневих водних об’єктів.  

Також розглянуто 317 матеріалів звітів з інвентаризацій викидів 

забруднюючих речовин.  

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 налагоджено дієву взаємодію з органами прокуратури, 

іншими правоохоронними органами з питань забезпечення виконання на 



 25 

території області Конституції і законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, а 

також забезпечення законності і правопорядку, додержання прав, свобод та 

інтересів громадян.  

Організовано виконання передбачених законодавством заходів щодо 

призову громадян на строкову військову службу, навчальні та спеціальні збори  

під час мобілізації, виконання завдань територіальної оборони тощо.  

Підготовлено та направлено щорічну інформацію до Служби безпеки 

України та до Ради національної безпеки і оборони України відповідно до 

Плану організації виконання Указу Президента України від 08.06.2012  

№ 389/2012 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від  

8 червня 2012 року».  

За дорученням керівництва обласної державної адміністрації у 2015 році 

належним чином забезпечено координацію заходів щодо виконання в регіоні 

загальнодержавних та регіональних програм у правоохоронній та оборонній 

сферах. 

Зокрема, за звітний період проведено відповідну організаційну роботу 

щодо забезпечення виконання заходів, передбачених регіональною Програмою 

запобігання і протидії корупції в Харківській області на 2013–2015 роки (далі – 

регіональна Програма). Для реалізації заходів зазначеної Програми 

передбачено фінансування у розмірі 690, 00 тис. грн за рахунок обласного 

бюджету Харківської області та інших джерел фінансування.  

Відповідно до регіональної Програми правоохоронними органами області 

у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування спільно з іншими суб’єктами виконання цієї Програми 

протягом звітного періоду здійснено низку відповідних організаційних та 

практичних заходів, направлених на зниження рівня корупції в регіоні.   

Крім того, науковцями Харківського національного університету 

внутрішніх справ підготовлено у 2015 році науковий звіт щодо науково-

аналітичного забезпечення запобігання і протидії корупційним діянням у 

Харківській області, які використовуються суб’єктами виконання регіональної 

Програми у поточній діяльності. У зв’язку із закінченням терміну дії 

регіональної Програми у 2015 році обласною державною адміністрацією 

розроблено проект регіональної Програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2016 –

2017 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 29 жовтня 

2015 року № 1332-VI. Метою Програми є створення в Харківській області 

ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад 

формування та реалізації антикорупційної політики, а також формування у 

суспільстві негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного 

явища. На реалізацію заходів Програми профілактики правопорушень у 

Харківській області на 2011–2015 роки у 2015 році виділено 5 млн 10 тис. 

900 грн. 

Рішенням обласної ради від 27 серпня 2015 року «Про внесення змін до 

комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 



 26 

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

року № 82-VI (зі змінами)» Головному управлінню МВС України в Харківській 

області виділено кошти у сумі 300,0 тис. грн на створення на блокпостах систем 

відеофіксації автотранспорту з метою посилення протидії терористичним та 

екстремістським загрозам. 

За дорученням керівництва обласної державної адміністрації розроблена 

та рішенням обласної ради у січні 2015 року затверджена Програма військово-

патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної 

роботи на 2015–2017 роки. Основною метою зазначеної Програми є 

формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності та 

консолідації українського народу. Протягом звітного періоду згідно з 

вищезазначеною Програмою була надана допомога Харківському обласному 

військовому комісаріату, Харківському університету внутрішніх справ, 

Державній гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус». За рахунок коштів, наданих відповідно до Програми, 

придбані предмети, матеріали для забезпечення проведення навчально-

польових зборів, виготовлена парадна форма одягу для кадетів з метою їх 

участі у проведенні державних та професійних свят, були обладнані сучасними 

технічними та електронними засобами спеціалізовані аудиторії та класи 

кафедри військової підготовки  Харківського університету внутрішніх справ. 

Здійснювалися заходи з видання друкованих наочних матеріалів та їх 

розповсюдження з метою популяризації служби у лавах Збройних Силах 

України, цивільного захисту. 

У 2015 році продовжувала діяти Програма територіальної оборони 

Харківської області на період 2014–2015 років, затверджена рішенням обласної 

ради від 02 жовтня 2014 року № 1065-VI, яка направлена на охорону та захист 

важливих об’єктів життєдіяльності області, органів управління та населених 

пунктів регіону. У рамках цієї Програми Харківському обласному військовому 

комісаріату виділено та перераховано 3 195 600 грн на придбання пально-

мастильних матеріалів, запасних частин для техніки, перевезення особового 

складу, забезпечення його засобами зв’язку та оргтехнікою.  

Крім того, за 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. 

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», згідно з Указом Президента України від 17 лютого 2015 року                       

№ 88/2015 «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови 

громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас 
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військовослужбовців у 2015 році», розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України від 18 березня 2015 року № 274-р «Про затвердження чисельності 

громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, 

обсягу видатків для проведення призову у квітні-травні 2015 року», від            

25 листопада 2015 року № 1229-р «Про затвердження чисельності громадян 

України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків 

для проведення призову у листопаді 2015 року», Директиви Генерального 

штабу Збройних Сил України від 27 лютого 2015 року № ДГШ-3 «Про 

організацію та проведення призову громадян України на строкову військову 

службу і звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені 

строки строкової військової служби у 2015 році» та відповідним 

розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від         

05 березня 2015 року № 94 «Про призов громадян на строкову військову 

службу у 2015 році» у Харківській області в квітні-червні та жовтні-листопаді 

2015 року організовано проведення призову на строкову військову службу 

громадян України чоловічої статі, які до дня відправки у військові частини 

досягли 20 років і не мали права на відстрочку, та громадян старшого 

призовного віку, які втратили право на відстрочку від призову на строкову 

військову службу. Створена обласна призовна комісія та запропоновано 

райдержадміністраціям та виконавчим органам міських рад міст обласного 

значення утворити районні (міські) призовні комісії. 

Планові завдання з призову виконані у повному обсязі та в установлені 

терміни. Усього до військових формувань направлено 1848 чоловік. 

До Збройних Сил України направлено 1113 чоловік (сухопутні війська – 

698, повітряні сили – 415). 

До інших військових формувань направлено 735 чоловік (Національна 

гвардія Міністерства внутрішніх справ України – 655, Державна спеціальна 

служба транспорту – 80). 

Обласною державною адміністрацією на виконання Указу Президента 

України від 14 січня 2015 року № 15/2015 «Про часткову мобілізацію» було 

вжито заходів щодо проведення у січні-квітні 2015 року четвертої черги, у 

квітні-червні – п’ятої черги та у червні-серпні – шостої черги часткової 

мобілізації.  

Планове завдання четвертої черги мобілізації в області виконано на 

75,4%. Райони області виконали завдання на 100,1%, міста обласного значення 

– на 89,6%, Харківська міська рада – на 49,2%.  

Планове завдання п’ятої черги мобілізації в області виконано на 52%,   

районами області – на 89%, містами обласного значення – на 71,6%, 

Харківською міською радою – на 23,6%.  

Планове завдання шостої черги мобілізації в області виконано на 61%,   

районами області – на 89,5%, містами обласного значення – на 75,7%, 

Харківською міською радою – на 38%.  

За звітний період управлінням забезпечення доступу до публічної 

інформації Харківської обласної державної адміністрації здійснювалися заходи 

щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної 
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інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання 

забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання 

виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в 

Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах 

виконавчої влади», розпорядження голови обласної державної адміністрації             

від 12.05.2011 № 246 «Про організацію виконання Указу Президента України 

від 05.05.2011 № 547/2011». 

Забезпечено оприлюднення інформації, зазначеної у статті 15 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». Своєчасно та оперативно 

розміщувалися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації 

проекти розпоряджень, що підлягають обговоренню, та проекти рішень 

обласної ради, що вносяться на розгляд головою обласної державної 

адміністрації.  

Протягом 2015 року забезпечено своєчасне оприлюднення проектів 

рішень, що підлягають обговоренню, актів нормативно-правового характеру. 

На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації протягом 2015 року 

оприлюднено:  

517 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної 

діяльності;  

340 розпоряджень організаційно-кадрового характеру;  

22 розпорядження з адміністративно-господарської діяльності;  

14 проектів актів нормативно-правового характеру. 

На виконання вимог Закону України «Про очищення влади» за звітний 

період на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації оприлюднено 

1721 документ. 

З метою контролю ситуації в районах щотижня проводився моніторинг 

якісного наповнення офіційних веб-сайтів районних державних адміністрацій. 

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 2015 року надійшло 3528 запитів на інформацію, із яких: 2616 – 

задоволено, на 620 – надіслано відмову, 228 – направлено за належністю, на 

64 – надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк документів. Усі 

запити було своєчасно розглянуто та опрацьовано у терміни, передбачені 

чинним законодавством України. 

За 2015 рік Юридичним департаментом Харківської обласної державної 

адміністрації проведено антидискримінаційну експертизу таких документів: 

проекту наказу директора Департаменту у справах молоді та спорту 

Харківської обласної державної адміністрації  «Про визнання таким, що 

втратив чинність, наказ від 10 березня 2009 року № 113»; 
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проекту наказу директора Департаменту фінансів Харківської обласної 

державної адміністрації «Про внесення змін до Інструкції з підготовки 

бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету»; 

проектів наказів директора Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації: 

«Про затвердження Умов проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)»; 

«Про проведення щорічного обласного огляду-конкурсу художньої 

самодіяльності серед професійно-технічних навчальних закладів Харківської 

області»; 

«Про проведення щорічного обласного огляду-конкурсу технічної та 

декоративно-прикладної творчості в професійно-технічних навчальних 

закладах Харківської області»; 

«Про внесення змін до Умов проведення другого (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у Харківській області». 

Протягом звітного періоду опрацьовано: 

проект Закону України «Про адміністративну процедуру», що надійшов із 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу 

нерухомого майна у м. Харкові до сфери управління Міністерства освіти і 

науки України»; 

проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження 

Додаткових тимчасових режимних обмежень у контрольованих прикордонних 

районах»; 

проект Закону України «Про внесення змін до законів України «Про 

транспорт» та «Про місцеві державні адміністрації» (щодо безпеки на 

морському та річковому транспорті)»; 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради з 

питань відновлення та розбудови миру в східних регіонах України». 

Проведено ряд семінарів для працівників структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації з актуальних питань внесення змін до чинного 

законодавства. 

На виконання Указу Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008 

«Про Всеукраїнський тиждень права» та розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 26.08.2015 № 871-р «Про затвердження плану заходів з проведення 

у 2015 році Всеукраїнського тижня права» розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації від 30.09.2015 № 468 затверджено План заходів щодо 

участі Харківської області у проведенні у 2015 році Всеукраїнського тижня 

права. 

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади проведено 295 заходів, 

органами судової влади – 42 заходи, виконавчими органами міських рад міст 

обласного значення – 62 заходи. 
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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 

державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах 

по 209 справах.  

Протягом звітного періоду проведено 2 засідання Харківської обласної 

міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. 

За звітний період Державним архівом Харківської області проведено 12 

засідань експертно-перевірної комісії, 6 засідань колегії та 7 засідань Науково-

методичної ради Державного архіву. Відкрито 16 виставок архівних 

документів, із яких 6 оприлюднено у режимі оn-line. 

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. 

 

 

 

Заступник голови – керівник апарату  

обласної державної адміністрації         В.Ю. Аббакумов 
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