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Харківської обласної державної адміністрації плану роботи  

Харківської обласної державної адміністрації  

за ІІ квартал 2016 року 

  

Обласною державною адміністрацією протягом ІІ кварталу 2016 року 

вживалися заходи щодо безумовного виконання затверджених планів роботи, 

завдань, визначених актами Президента України та Уряду, державними 

програмами щодо розвитку регіонів, реалізації повноважень згідно із Законом 

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

передбачені планом роботи обласної державної адміністрації, виконані. 

Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської 

обласної державної адміністрації протягом ІІ кварталу 2016 року спільно з 

іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації 

підготовлені проекти рішень Харківської обласної ради, серед яких: 

про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2016 рік, затвердженої рішенням обласної ради                    

від 17 грудня 2016 року № 13-VIІ (зі змінами); 

про внесення змін до Плану заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації 

Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженого 

рішенням обласної ради від 18 червня 2015 року № 1227-VI. 

На виконання доручення голови Харківської обласної державної 

адміністрації з питання підготовки доповіді Президенту України щодо ситуації 

в регіоні щомісяця здійснювалася підготовка та надання відповідної інформації 

до Адміністрації Президента України. 

Згідно з дорученням голови Харківської обласної державної адміністрації 

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

фінансування державних та обласних програм, які діють на території 

Харківської області, моніторинг стану вирішення актуальних проблемних 

питань Харківської області, що потребують вирішення на державному рівні. 

Щомісяця указана інформація надавалася голові Харківської обласної 

державної адміністрації. 

Підготовлені матеріали для проведення засідання Харківської Ради 

регіонального розвитку під головуванням першого заступника голови 

Харківської обласної державної адміністрації Ю.О. Світличної, яке відбулося 

20.04.2016, а також матеріали на засідання Ради регіонального розвитку під 

головуванням Президента України П.О. Порошенка. 
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На виконання листа Першого заступника Глави Адміністрації Президента 

України від 23.02.2016 № 03-01/331 здійснювалася підготовка та надання 

інформації про проблемні питання загальнодержавного і місцевого значення, 

вирішення яких потребує сприяння Президента України. 

Проводився моніторинг звітів щодо здійснення регуляторної діяльності 

районними державними адміністраціями, а також аналіз інформації щодо 

діяльності банківських установ області. 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 24.02.2009 

№ 9570/0/1-09 до Спільної декларації про започаткування співробітництва між 

Урядом України та Європейською Комісією щодо політики у сфері розвитку 

малих і середніх підприємств підготовлено та направлено інформацію до 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

Відповідно до доручення Прем'єр-міністра України від 19.05.2005 

№ 52141/1/1-05 до Указу Президента України від 12.05.2005 № 779/2005 «Про 

лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку 

підприємництва» підготовлено та направлено до Кабінету Міністрів України 

інформацію стосовно запровадження щоквартального моніторингу 

використання коштів, які спрямовуються на виконання заходів регіональних та 

місцевих програм підтримки малого підприємництва. 

За звітний період проведена робота спільно з Департаментом розвитку 

підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України, Службою автомобільних доріг України, Юридичним 

департаментом Харківської обласної державної адміністрації щодо організації 

подальшої роботи на основі положення п. 12 абзацу 5, зазначеного у постанові 

Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1136 «Про внесення 

змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами 

населених пунктів». 

Також проводилася робота щодо внесення змін до Порядку розміщення 

зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області. 

Постійно проводився моніторинг стану залучення іноземних інвестицій 

та зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківської області, а також 

реалізації проектів з іноземними інвестиціями, які впроваджуються на території 

області. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2013                 

№ 139 «Про затвердження порядку державної реєстрації (переєстрації) 

іноземних інвестицій та її анулювання» надано інформацію до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики 

України, Головного управління статистики у Харківській області. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України                          

від 17.09.2014 № 847-р підготовлена інформація про результати виконання 

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

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

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

за II квартал 2016 року.  
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Відповідно до листа Мінрегіонбуду від 08.04.2016 № 7/12-3945 

підготовлена інформація до Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України про проведення у 2016 році             

13-го засідання Спільної Міждержавної українсько-казахстанської Комісії з 

економічного співробітництва. 

Керівництву Харківської обласної державної адміністрації підготовлені 

інформаційно-аналітичні матеріали «Зовнішня торгівля Харківської області з 

країнами Європейського Союзу та умови її здійснення». 

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», 

на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27.12.2006                            

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

закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти  (форма № 1 – торги) 

складено звіт за січень-березень 2016 року щодо закупівель розпорядниками 

коштів місцевих бюджетів Харківської області. 

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної 

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

впровадження процедури електронних закупівель товарів» щомісяця 

надавалася інформація про впровадження системи здійснення електронних 

закупівель структурними підрозділами обласної державної адміністрації та 

районними державними адміністраціями Харківської області. 

Підготовлено інформацію за І квартал 2016 року щодо виконання 

договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління 

майном відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 

№ 296 «Про затвердження порядку укладання державними підприємствами, 

установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у 

статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про 

спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», яку 

направлено до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

Організовано проведення одного засідання регіональної комісії з оцінки 

та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку у 2016 році. 

Організовано роботу з проведення попереднього конкурсного відбору 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 

2017 році. 

Проведено моніторинг та аналіз стану виконання Плану заходів                                    

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

період до 2020 року за І квартал 2016 року. 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено                              

4 періодичних відстеження результативності розпоряджень голови Харківської 

обласної державної адміністрації. 

На виконання доручення першого заступника голови Харківської 

обласної державної адміністрації проводилась постійна робота, направлена на 
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недопущення необґрунтованого підвищення ціни на соціально значиму групу 

товарів на споживчому ринку області. 

Розглянуті розрахунки 14 підприємств та організацій громадських 

організацій інвалідів, підготовлено інформацію щодо відповідності 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 серпня 2007 року № 1010. 

Протягом ІІ кварталу 2016 року було забезпечено 35 заходів в 

Харківській області за участю керівників дипломатичного корпусу, 

акредитованого в Україні, а також іноземних офіційних та ділових делегацій з 

16 країн світу (Республіка Албанія; Республіка Вірменія; Азербайджанська 

Республіка; Турецька Республіка; Республіка Білорусь; Республіка Польща; 

Держава Ізраїль; Республіка Корея; Чеська Республіка; Федеративна Республіка 

Німеччина; Сполучені Штати Америки; Литовська Республіка; Латвійська 

Республіка; Китайська Народна Республіка; Королівство Швеція; Французька 

Республіка). 

23–24.05.2016 забезпечено перебування в Харківській області делегації 

провінції Хейлунцзян Китайської Народної Республіки. 

Протягом II кварталу 2016 року було проведено ряд заходів та зустрічей з 

іноземними партнерами з метою активізації міжрегіонального співробітництва 

та сприяння залученню іноземних інвестицій в регіон, зокрема: 

04.04.2016 відбулась зустріч голови обласної державної адміністрації                   

І.Л. Райніна з главою представництва ЄС в Україні Я. Томбінські. 

Однією із тем, яка обговорювалася під час переговорів, було відкриття за 

участю ЄБРР Центру підтримки малого і середнього бізнесу. 

07-08.04.2016 у м. Харкові відбувся Третій міжнародний бізнес-форум 

«Україна 2016: виклики та можливості». Темою бізнес-форуму було 

обговорення питання донорства, залучення інвестицій і енергоефективності. 

Головна мета форуму – дати власникам і топ-менеджерам компаній практичні 

рекомендації, спрямовані на розвиток бізнесу під час кризи, вихід на 

європейський ринок і отримання грантів та інвестицій. 

У форумі взяли участь українські бізнесмени, представники 

інвестиційних та консалтингових компаній, економісти і маркетологи.                   

Топ-спікером став екс-міністр фінансів Словаччини та радник Міністра 

фінансів України І. Міклош. 

Під час форуму відбулося підписання меморандуму про створення в 

Харкові бізнес-інкубатора Startup Factory Nure на базі Харківського 

національного університету радіоелектроніки. Меморандум підписали 

представники п'яти країн: України, США, Австралії, Естонії та Польщі. 

08.04.2016 під час зустрічі голови обласної державної адміністрації 

І.Л. Райніна з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні 

Д. Пайєттом в Посольстві США в Києві було підписано Меморандум про 

взаєморозуміння. Меморандумом визначено такі пріоритетні напрями 

подальшого співробітництва між Урядом США та Харківською областю: 
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підтримка діяльності Офісу Харківської області в Вашингтоні; 

поглиблення співробітництва між Харківською областю та бізнес-

асоціаціями та інвестиційними фондами США з метою залучення інвестицій до 

Харківської області; 

розвиток торговельного співробітництва, включаючи підтримку 

презентаційних та інших інформаційно-маркетингових заходів; 

налагодження співробітництва в науково-освітній та науково-

технологічній сферах, підтримка передачі технологій і розвиток технологічно 

інтенсивного підприємництва в Харківській області; 

розширення співпраці між учасниками Меморандуму та міжнародними 

донорами для вирішення в Харківській області соціально-гуманітарних питань; 

реалізація реформ у Харківській області, спрямованих на системне 

запобігання корупції, підвищення прозорості та ефективності діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення 

дерегуляції економіки, підвищення доступності і якості адміністративних 

послуг для громадян і бізнесу. 

14.06.2016 представники Харківської обласної державної адміністрації 

взяли участь у Форумі «Україна-Корея. Форум економічного співробітництва 

2016» в м. Києві за участю представників міністерств України, а також науково-

дослідних закладів, організацій та компаній України та Республіки Корея. 

Форум надав представникам Харківської області та Республіки Корея 

можливість ознайомитись з перспективами подальшої двосторонньої співпраці. 

Найважливішою подією ІІ кварталу 2016 року було перебування делегації 

Харківської області в Китайській Народній Республіці. У рамках зазначеного 

візиту делегацією Харківської області проведено низку робочих зустрічей з 

представниками Народного Уряду провінції Хейлунцзян і м. Харбін Китайської 

Народної Республіки, ділових кіл Китаю, взято участь у 27-му Харбінському 

міжнародному торговельно-економічному ярмарку. Харківською стороною 

було презентовано досягнення регіону в економічній і науковій сферах, 

запропоновано науково-технічне співробітництво та кооперацію у таких сферах 

як промисловість, переробка сільськогосподарської продукції, ІТ-технології, 

аерокосмічна галузь. За результатами візиту було підписано Угоду про 

торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між 

Харківською областю та провінцією Хейлунцзян, у рамках якої сторони 

домовилися всебічно сприяти розвитку торгівлі, виробничого, інвестиційного 

та інших видів економічного співробітництва. 

Станом на 01.07.2016 було зареєстровано 4 іноземних інвестиції, 

анульовано 1 іноземну інвестицію. Видано 171 разову (індивідуальну) ліцензію 

на зовнішньоекономічну операцію. Ліцензії на експорт товарів та імпорт 

товарів не видавались.  

Протягом ІІ кварталу 2016 року проводилась робота над проектом 

Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в 

Харківській області на 2016 – 2020 роки та проектом Порядку використання 

коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування суб'єктів 
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малого і середнього підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани 

проектів на 2016 – 2020 роки. 

Продовжено роботу з внесення даних до автоматизованої інформаційно-

довідкової системи, призначеної для накопичення відомостей про місця 

розташування рекламних засобів поза межами населених пунктів Харківської 

області. 

У звітному періоді робота Департаменту з підвищення 

конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної 

адміністрації була зосереджена на забезпеченні інформаційно-аналітичного 

супроводження процесів підвищення конкурентоспроможності Харківської 

області, формування позитивного іміджу регіону, створення сприятливого 

економічного середовища для розвитку бізнесу, виходу товарів та послуг 

харківських підприємств на зовнішні ринки. 

Серед заходів за зазначеними напрямами роботи слід відзначити: 

07 – 08 квітня 2016 року – Третій міжнародний бізнес-форум «Україна 

2016. Стратегічне бачення: виклики та можливості»; 

17 травня 2016 року – робоча зустріч із представниками Організації 

Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO); 

робочі зустрічі з представниками ділових кіл Слобожанщини, 

дипломатичного корпусу, міжнародних організацій щодо євроінтеграції та 

виходу харківських товаровиробників на міжнародні ринки. 

Розглядаючи сферу інформаційно-комунікаційних технологій як одну з 

найбільш конкурентоспроможних у регіоні, зусилля представників 

Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської 

обласної державної адміністрації були спрямовані на підтримку та розвиток 

вищезазначеної галузі. Виходячи із результатів комплексного аналізу стану        

ІТ-галузі, у ІІ кварталі 2016 року послідовно впроваджувались заходи, 

спрямовані на закріплення лідерства Харківщини в ІТ-індустрії. 

У квітні 2016 року проведено семінар для представників ІТ-компаній 

регіону «Бізнес рішення як шлях інтеграції в Європу» за участю Надзвичайного 

і повноважного Посла Латвійської Республіки в Україні Ю. Пойканса. Серед 

учасників заходу були представники ІТ-компаній Харківської області, які 

планують розвивати свій бізнес, зокрема, із партнерами в Європейському 

Союзі. Під час семінару обговорювалися питання впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій для забезпечення стабільної роботи підприємств 

Харківщини, можливості успішної співпраці з діловими партнерами з ЄС. 

Проведено засідання робочої групи щодо реалізації на Харківщині 

проекту «Формування сталої системи надання послуг з соціальної адаптації 

ветеранів АТО #ITRecruit». Проект визнано одним із переможців конкурсу 

«Сприяння соціальній адаптації воїнів АТО», що проводився Міжнародним 

фондом «Відродження», та отримав грантову підтримку на його реалізацію. У 

рамках проекту здійснюється безкоштовне навчання демобілізованих бійців 

АТО за трьома ІТ-спеціальностями. У травні-червні 2016 року відбулися перші 

заняття за напрямами: 

тестувальник програмного забезпечення (термін навчання 3 місяці); 
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контент-менеджер (термін навчання 2 місяці); 

оператор 3D-принтеру (тривалість курсу 1 місяць). Партнером цього 

компонента виступає Харківський стартап BeeLabs. 
Крім того, у ІІ кварталі 2016 року Департамент з підвищення 

конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації 
був координатором реалізації другого етапу проекту «Школа лідерства голови 
Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Райніна». 

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

Харківською обласною державною адміністрацією спільно з Харківською 
міською радою за підтримки Міжнародної організації по праву розвитку (IDLO) 
та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у 2016 році планується 
відкриття «Регіонального центру надання адміністративних послуг» у                         
м. Харкові. 

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

Проводився постійний моніторинг актуальних проектів (програм) 
міжнародної технічної допомоги, які відповідають пріоритетам соціально-
економічного розвитку області, з подальшим розміщенням відповідної 
інформації на офіційному веб-сайті Департаменту з підвищення 
конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації 
та інформуванням районних державних адміністрацій, виконавчих органів 
міських рад міст обласного значення, структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації та представників громадськості. Надавалася 
консультативно-методична допомога з питань написання та подачі заявок на 
участь у проектах (програмах) міжнародної технічної допомоги. 

Департаментом фінансів Харківської обласної державної 
адміністрації підготовлені та подані матеріали на чергову сесію обласної ради 
щодо внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 

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

Також проводився моніторинг стану виконання місцевих бюджетів 

області та надання області з державного бюджету відповідних дотацій та 

субвенцій, аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості місцевих 

бюджетів області. 
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Продовжувалася перевірка правильності складання і затвердження 

кошторисів бюджетних установ, які фінансуються з обласного бюджету у 

2016 році, та планів використання бюджетних коштів одержувачів, які 

отримують фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету. 

Протягом ІІ кварталу 2016 року здійснено комплексну ревізію місцевого 

бюджету Дергачівського району. Матеріали передані до Державної фіскальної 

інспекції в Харківській області. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації     

від 17.02.2016 № 43 «Про затвердження Плану заходів на 2016 рік щодо 

наповнення місцевих бюджетів області, економного і раціонального 

використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів» 

узагальнена інформація, отримана від районів та міст області, про проведену 

роботу за січень-березень поточного року. 

Департаментом інноваційного розвитку промисловості Харківської 

обласної державної адміністрації протягом ІІ кварталу 2016 року проводилася 

робота щодо виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

роботи промислового комплексу Харківщини, здійснювався щомісячний 

моніторинг та аналіз підсумків роботи промисловості, визначалися завдання 

подальшого розвитку. 

За звітний період індекс промислової продукції області становив 106,9 %, 

(за аналогічний період минулого року – 81,9 %). Серед регіонів України за 

показником «індекс промислової продукції» Харківська область поділяє разом з 

Одеською областю 8 – 9 місця (за аналогічний період минулого року – 22 

місце). 

Із зростанням виробництва продукції працювали: ДП «Завод                          

ім. В.О. Малишева», ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод», 

ДП «Ізюмський приладобудівний завод», ПуАТ «Харківський підшипниковий 

завод», ПАТ «Завод «Південкабель», ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», 

філія «Панютинський вагоноремонтний завод «ПАТ «Укрзалізниця», 

ТОВ «ХЗПТУ» та інші. 

Разом з тим, зменшення виробництва допустили: ДП «Завод «Радіореле»,  

ПАТ «Турбоатом», ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря», ДП Харківський 

машинобудівний завод «ФЕД», ДНВП «Об’єднання Комунар, ДП завод 

«Електроважмаш» та інші. 

З початку 2016 року реалізовано промислової продукції, здійснено 

промислових робіт і послуг на загальну суму 46,9 млрд грн, що на  

8,8 млрд грн перевищує результат попереднього року. 

Ураховуючи той факт, що найбільшими боржниками є підприємства та 

установи державної форми власності, проводилася робота з центральними 

органами виконавчої влади, направлена на погашення наявних боргових 

зобов’язань в індустріальному комплексі Харківщини. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи управління паливно-

енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації є 

робота з підвищення енергоефективності використання енергоресурсів в 

області. 
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На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 

№ 231 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

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

передбачено державну підтримку на відшкодування частини суми, залученої 

населенням, співвласниками багатоквартирних будинків та житлово-

будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів 

(комплексне утеплення багатоквартирного будинку, зокрема встановлення 

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

розроблені необхідні матеріали та рішенням 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.  

Розроблено проект Порядку використання коштів обласного бюджету, 

передбачених на реалізацію зазначеної Програми. Робота з винесення 

відповідного проекту рішення для затвердження на сесії обласної ради триває. 

Проводилися зустрічі та робочі наради з представниками підприємств, що 

мають розроблені проекти з енергоефективності, та потенційними інвесторами 

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

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

З метою проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

переваг діючих механізмів державного стимулювання проведення заходів з 

енергоефективності та енергозбереження в рамках Державної цільової 

економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 

2010 – 2016 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

01.03.2010 № 243 (із змінами), обласною державною адміністрацією спільно з 

Українським союзом промисловців і підприємців ініційовано проведення в 

районах області та містах обласного значення семінарів на тему: 

«Впровадження енергоефективних заходів та відбір проектів в житлових 

будівлях». 

З метою подальшого розвитку регіону, зміцнення його енергетичної 

безпеки та покращення сучасного стану паливної галузі в області реалізується  

Регіональна програма розвитку паливної галузі області до 2020 року, яку 

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

Підсумки реалізації програми в 2015 році розглянуто в квітні на засіданні сесії 

обласної ради (рішення обласної ради від 14 квітня 2016 року № 167-VІI). За 

оперативними даними у ІІ кварталі 2016 року з метою здійснення нарощення 

видобутку газу було залучено 4,3175 млн грн: інтенсифікація видобутку газу – 

18,283 млн. м
3
; інтенсифікація видобутку рідких вуглеводнів – 0,402 тис. тонн.  

Іншим пріоритетним напрямом роботи є питання підвищення рівня 

газифікації населених пунктів області. Державним та місцевими бюджетами на  

2016 рік фінансування цих потреб не передбачено. Фінансування відповідно до 

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

добудову підвідних газопроводів» в І півріччі 2016 року не здійснювалося.  
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22 березня 2016 року підписано Угоду про співробітництво між 

ПАТ «Укргазвидобування» і Харківською обласною державною адміністрацією 

у розвитку нафтогазового комплексу області, згідно з якою планується 

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

здійснено фінансування на 1417,11 тис. грн. Рішенням обласної ради                  

від 23 червня 2016 року № 188-VIІ внесено зміни до обласного бюджету на 

2016 рік, згідно з якими передбачено фінансування на газопостачання 

теплогенераторної дошкільного навчального закладу (ясел-садочка) «Сонечко» 

(вул. Садова, смт Приколотне Великобурлуцького району) на суму 639836 грн, 

на газопостачання житлових будинків у смт Приколотне Великобурлуцького 

району на суму 1505231 грн та на газифікацію с. Копані Лозівського району на 

суму 2050000 грн. 

У Харківській області із 1761 населеного пункту на сьогодні газифіковано 

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

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

З метою забезпечення сталого енергопостачання в області проводиться 

робота з переведення безхазяйних енергетичних об’єктів на баланс                            

АК «Харківобленерго» або інших спеціалізованих підприємств. Організовано 

роботу обласної робочої групи та відповідних районних робочих груп. По 

районах області та містах обласного значення проводиться незалежна 

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

безхазяйними. Газотранспортними підприємствами разом з органами місцевого 

самоврядування проводилася робота з виявлення безхазяйних газопроводів та 

визначення балансоутримувачів об'єктів газопостачання з ознаками 

безхазяйних. Для забезпечення безаварійної експлуатації систем 

газопостачання області відповідно до вимог Правил безпеки систем 

газопостачання України фахівцями ПАТ «Харківгаз» здійснювалося технічне 

обслуговування безгосподарних об'єктів газопостачання до визначення їх 

балансової належності. 

Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації готувалися 

матеріали на селекторні наради з питань проходження опалювального сезону, 

розрахунків споживачів за надані житлово-комунальні послуги, розрахунків 

підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії, 

приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно 

обґрунтованих витрат. 

З початку 2016 року постановами Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – 

Комісія), переглянуті тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для 

3 підприємств області – ліцензіатів Комісії (КП «Харківводоканал»,  

КП «Лозоваводоканал», КП «Чугуїввода»), а також скориговані тарифи на 

теплову енергію для бюджетних та інших споживачів з урахуванням діючої 

ціни на природний газ 14 теплопостачальним підприємствам області – 

ліцензіатам Комісії. 
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Органами місцевого самоврядування у ІІ кварталі 2016 року прийнято 13 

рішень щодо встановлення тарифів: 10 – на послуги водопостачання та 

водовідведення для споживачів м. Барвінкове, м. Богодухів, м. Валки та 

населених пунктів Валківського району (смт Старий Мерчик, смт Ков’яги, 

с. Привокзальне, с. Новий Мерчик, с. Олександрівка, с. Серпневе, 

с. Високопілля, с. Мізяки, с. Мельникове), смт Вільча Вовчанського району, 

смт Мала Данилівка, смт Пересічне та с. Руська Лозова Дергачівського району, 

смт Краснопавлівка Лозівського району, с. Мартове Печенізького району, смт 

Кочеток Чугуївського району; 3 рішення – на утримання житлових будинків та 

прибудинкових територій у м. Барвінкове Барвінківського району, смт Савинці 

Балаклійського району, смт Рогань Харківського району. 

Протягом ІІ кварталу 2016 року було проведено засідання експертної 

комісії з розгляду документів суб'єктів господарювання щодо видачі ліцензій на 

централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого 

водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом. За 

результатами засідання складено 1 протокол, на підставі якого видано 1 

розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо відмови у видачі 

ліцензії. Переоформлено 1 ліцензію на здійснення господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого 

водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом. Анульовано               

1 ліцензію на здійснення господарської діяльності з централізованого 

водовідведення. 

Вживалися заходи щодо передачі у власність мешканцям гуртожитків 

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

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

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

Харкові – 50. 

Ураховуючи сприятливі погодні умови, Дочірнім підприємством 

«Харківський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна 

акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» за ІІ квартал 2016 року на 

автодорогах загального користування ліквідовано 157,77 тис. м
2 

аварійної 

ямковості дорожнього покриття, у тому числі на дорогах державного значення – 

114,68 тис. м
2
, місцевого значення – 43,08 тис. м

2
, відремонтовано 1,232 км 

бар’єрної огорожі та встановлено 476 од. дорожніх знаків.  

На виконання листа Міністерства аграрної політики та                  

продовольства України від 21.06.2013 № 37-18-2-12/12225 Департаментом 

агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації 
здійснювався моніторинг діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів. 

На постійному контролі трималося питання щодо розрахунків за 

використані енергоносії – електроенергію та природній газ у розрізі 

сільськогосподарських підприємствах області та вживалися заходи щодо 

ліквідації заборгованості. 

Щомісяця проводився аналіз діяльності переробних та харчових 

підприємств області. Індекс промислової продукції виробництва харчових 
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продуктів, напоїв та тютюнових виробів склав 109,7 % у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року. 

Проводився моніторинг добового обсягу виробництва та оптово-

відпускних цін на хліб та хлібобулочні вироби. 

З початку весняно-польових робіт господарствами області внесено                 

62,4 тис. тонн поживних речовин, у тому числі підживлення азотними 

добривами озимих зернових культур проведено на площі 414,1 тис. га або               

103 % від потреби. 

Для комплексного захисту рослин від бур’янів, хвороб та шкідників 

сільськогосподарських культур господарствами області придбано 1479,5 тонн 

(100 % від потреби) засобів захисту рослин.  

Станом на 01.07.2016 проведена обробка гербіцидами на площі  

642,9 тис. га, інсектицидами – 296,8 тис. га, фунгіцидами – 272,7 тис. га. Всього 

засобами захисту рослин оброблено 1212,4 тис. га посівів. 

На виконання державної програми КПКВК 2801030 «Фінансова 

підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення 

кредитів» області виділено 18,2 млн грн. 

За обласною програмою «Організація та регулювання діяльності 

ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій» станом на 01.07.2016 із 

загального фонду обласного бюджету профінансовано 19,8 млн грн, які були 

освоєні в повному обсязі. 

Агрономічними службами районів спільно з науковцями Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України постійно здійснювався 

моніторинг стану посівів сільськогосподарських культур у 

сільськогосподарських підприємствах, які розташовані у різних 

агрокліматичних зонах Харківської області, з метою надання практичних 

рекомендацій аграріям області щодо оптимального визначення стратегії 

проведення весняно-польових робіт (зокрема розроблення заходів щодо 

збереження посівів та догляду за ними). 

З початку 2016 року сільгосптоваровиробниками області придбано 

669 одиниць нової сільськогосподарської техніки на загальну суму 

739,8 млн грн (довідково: за 2015 рік було придбано 541 одиниць на суму 

389,2 млн грн). 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 

«Про утворення обласної міжвідомчої робочої групи з питань раціонального та 

ефективного використання земель, запобігання порушенням земельного 

законодавства та роз’яснювальної роботи щодо земельної реформи»                       

від 27.12.2012 № 757 (зі змінами) проводилися засідання районних робочих 

груп, у тому числі за участю представників обласної міжвідомчої робочої 

групи, на яких розглядався стан виконання заходів згідно із затвердженими 

планами. 

У ІІ кварталі 2016 року в м. Харкові та районах області проведено              

1097 продовольчих ярмарків за участю сільгоспвиробників Харківської області. 

У червні 2016 року згідно з наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 12.10.2015 № 390 «Про підготовку та проведення 
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ХХVІІІ Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2016» проведено роботу 

із залучення підприємств харчової та переробної промисловості області,  

виробничої та наукової сфер діяльності до участі у виставці «Агро-2016». 

Продемонстровано здобутки понад 70 підприємств агропромислового 

комплексу в загальній експозиції Харківської області. 

За підсумками та оцінками експертної комісії Міністерства аграрної 

політики та продовольства України за вагомий внесок у розвиток аграрного 

сектору Харківська область нагороджена золотою медаллю в номінації            

«За краще висвітлення регіонального розвитку та виставкову експозицію серед 

областей України». 

З метою забезпечення реалізації державної політики в будівельній галузі 

Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної 

державної адміністрації проведена робота з вирішення нагальних питань. 

На території Харківської області станом на 30.06.2016 введено в 

експлуатацію 414 житлових об’єктів, загальною площею 122,9 тис. кв. м,                     

з яких: 

індивідуальні житлові будинки – 57,3 тис. кв. м; 

багатоквартирні житлові будинки – 55,2 тис. кв. м; 

реконструкція приміщень під житло – 8,2 тис. кв. м; 

гуртожитки – 2,2 тис. кв. м. 

На території Харківської області реалізуються державні програми 

житлового будівництва, в рамках реалізації яких зроблено наступне: 

для надання державної підтримки на будівництво доступного житла 

Харківському управлінню Державного фонду сприяння молодіжному 

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

(Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у 

Харківській області на 2010 – 2017 роки). За рахунок коштів Харківського 

міського бюджету у поточному році укладено договори на придбання                        

16 квартир;  

для надання довгострокових кредитів на придбання житла молодими 

сім’ями Харківському управлінню Державного фонду сприяння молодіжному 

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

(Обласна програма забезпечення молоді житлом в Харківській області на             

2014 – 2017 роки). За рахунок коштів Харківського міського бюджету у 

поточному році укладено договори на придбання 9 квартир. 

Рішенням Харківської обласної ради від 14.04.2016 № 100-VIІ 

затверджена обласна Програма надання підтримки учасникам 

антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській 

області на 2016 – 2018 роки. Дія Програми розрахована на 3 роки і передбачає 

виділення коштів у сумі 32,5 млн грн. У Програмі мають право брати участь усі 

учасники АТО, при цьому перевага буде надаватися і громадянам, які мають 

статус внутрішньо переміщених осіб. Підтримка передбачена як для придбання 

квартир у багатоповерхових будинках так і для будівництва індивідуальних та 

садових (котеджних) житлових будинків. 
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За звітний період у рамках забезпечення реалізації в Харківській області 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

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

архітектури підготовлено: 

2 запити до Українського інституту національної пам’яті; 

взято участь у засіданнях робочої групи при Харківській обласній 

державній адміністрації. 

Систематично проводилася робота з підготовки технічних, дозвільних та 

інших документів при передачі в оренду, приватизації, виконанні ремонтних 

робіт, перевірці належності експлуатації пам’яток архітектури: 

укладено 1 попередній охоронний договір, 12 охоронних договорів 

(додаткових угод до них); 

розглянуто та надано відповіді на 4 запити стосовно можливості 

приватизації приміщень у будівлях – пам’ятках архітектури;  

розглянуто та надано відповіді на 53 запити щодо можливості оренди 

приміщень у будівлях – пам’ятках архітектури;  

складено 30 актів огляду технічного стану будівель пам’яток архітектури 

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

погоджено проектної документації по будівлях – пам’ятках                

архітектури – 14, паспортів та облікових карток – 4. 

У рамках здійснення обліку об’єктів культурної спадщини продовжується 

робота щодо упорядкування Переліку пам’яток архітектури Харківської області 

та інвентаризації архіву науково-проектної документації. 

З органами місцевого самоврядування ведеться робота щодо порядку 

розроблення містобудівної документації, а саме: схем районного планування; 

схем планування території сільських, селищних рад; генеральних планів 

населених пунктів, а також забезпечення доступності цих матеріалів шляхом 

розміщення їх на відповідних веб-сайтах районних державних адміністрацій. 

Системно проводиться робота по веденню містобудівного кадастру 

населених пунктів шляхом перевірки та занесення в електронну базу даних 

кадастру. 

Рішенням Харківської обласної ради затверджена Програма розроблення 

містобудівної документації у Харківській області на 2016-2020 роки, у якій 

визначені черговість та фінансова складова на розроблення містобудівної 

документації населених пунктів і районів області.  

З метою вирішення актуальних та поточних питань сфери охорони 

здоров’я регіону Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної 

державної адміністрації було проведено низку відповідних заходів. 

Актуальні питання соціального, у тому числі медичного, забезпечення 

учасників АТО та тимчасово переміщених осіб, що знаходяться на постійному 

контролі місцевих органів влади, розглянуто та обговорено у ході низки 

заходів. 
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У рамках проведення місячника «Дні здоров’я» з метою позачергового 

медичного забезпечення учасників антитерористичної операції, проведення 

медичного огляду та на виконання листа Міністерства охорони здоров’я 

України від 13.05.2016 № 3.28/11859 Департаментом охорони здоров’я 

Харківської обласної державної адміністрації видано наказ від 20.05.2016  

№ 244 «Про проведення місячника «Дні здоров’я» для учасників 

антитерористичної операції», яким затверджено План заходів з проведення 

медичних оглядів (диспансеризації) учасників АТО. До проведення 

профілактичних оглядів залучено лікарів за 11 спеціальностями: терапевт, 

хірург, невролог, ЛОР, офтальмолог, психіатр, дерматолог, фтизіатр, 

стоматолог, уролог, травматолог, та передбачено залучення інших фахівців за 

потребою. 

За результатами диспасерізації оглянуто 3 180 осіб, під час виїздів 

поліпрофесійних бригад консультантів з медичних закладів третинного рівня у 

28 районах області додатково оглянуто 460 осіб, за визначеним порядком 

складено індивідуальні плани реабілітації та обсяги надання медичної допомоги 

та санаторно-курортного лікування пацієнтам зазначеної категорії. 

Амбулаторну медичну допомогу надано 668 особам, на стаціонарне обстеження 

та лікування направлено 174 особи, 17 бійцям проведено протезування зубів, в 

санаторних закладах оздоровлено 15 учасників АТО, ще 260 особам 

запропоновано санаторно-курортне лікування. Особливу увагу приділено 

психологічній реабілітації демобілізованих. 

За ініціативи керівництва Харківської обласної державної адміністрації та 

Міністерства оборони України 19 квітня поточного року 11 бійців АТО з 

найбільш складними випадками поранень опорно-рухового апарату та обличчя 

відправлено прямим авіарейсом до Вільнюса для подальшого лікування та 

реабілітації у провідних клініках Литви. 

Станом на 30.06.2016 відповідно до реєстру, який ведеться в 

Департаменті охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, 

за медичною допомогою звернулося 99 434 особи з числа тимчасових 

переселенців, із них 31 678 дітей (31,9 %), стаціонарну медичну допомогу 

надано 26 320 особам (26,5 % від загальної кількості зареєстрованих), у тому 

числі 9 392 дітям, із них 1 293 новонародженим; взято на облік 1 905 вагітних, 

прийнято 1 287 пологів, народилося 1 293 новонароджених, 153  із них 

потребували інтенсивного лікування у відділеннях анестезіології та інтенсивної 

терапії. 

08 червня 2016 року 26 дітей, які були евакуйовані у 2014 році з дитячих 

будинків зони АТО, офіційно передано представникам Луганської 

облдержадміністрації. У ході дворічного перебування понад 90 дітей з 

Луганської області та роботи з їх документами значна частина дітей отримала 

новий статус, згідно з яким діти залишились в будинках дитини Харківської 

області. 

Питання проведення літньої оздоровчої кампанії заходиться під 

постійним контролем керівництва області, розглядалися на селекторній нараді 
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облдержадміністрації щодо організації оздоровлення дітей в період літніх 

канікул. 

Згідно з окремими графіками проводилися атестація медичних 

працівників, консультації з метою підготовки до акредитації лікувально-

профілактичних закладів, акредитація закладів охорони здоров’я, засідання 

регіонального формулярного комітету. Організовано медичне забезпечення 

святкових та урочистих масових заходів, візитів представників центральних 

органів влади, міжнародних делегацій та ін.  

Департаментом культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації протягом І кварталу 2016 року були проведені виставки, 

презентації та інші урочисті заходи. 

Проводилася консультаційна робота з представниками туристичної галузі 

Харківщини. Організовувалися «круглі столи» щодо вирішення нагальних 

проблем у сфері туризму. З метою розширення та зміцнення міжрегіонального 

співробітництва в галузі «туризм», презентації туристичних послуг вітчизняних 

суб’єктів туристичної діяльності, інформування фахівців, які відповідають за 

розвиток туризму, щодо діючих туристичних проектів, проводилися селекторні 

наради. 

Складено облікову документацію на 147 об’єктів культурної спадщини:             

із них 34 об’єкта історії, 113 об’єктів археологічної спадщини. 

Розглянуто 44 проекти відведення земельних ділянок юридичним та 

фізичним особам для будівельних та інших робіт на території Харківської 

області. 

Розглянуто 17 детальних планів територій м. Харкова та Харківської 

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

культурного призначення, видано 6 дозволів на розміщення реклами. 

Проведено низку культурних та мистецьких заходів згідно із 

відповідними планами.  

Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації за звітний період організовано проведення засідань 

таких консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації:  

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; 

Робочої групи з питань визначення статусу осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників 

за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках; 

Робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій 

громадських організацій інвалідів; 
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Обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 

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

людьми. 

Постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції. 

З метою підвищення виховного потенціалу протягом кварталу проведено 

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

опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі. 

На виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента 

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

населення Богодухівської, Красноградської та Первомайської районних 

державних адміністрацій. 

Протягом кварталу надавалася методична допомога з питань охорони 

праці у: 

Куп'янському психоневрологічному інтернаті; 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Чугуївської міської ради; 

Харківському обласному соціальному гуртожитку; 

Зміївському геріатричному пансіонаті; 

Вовчанському спеціальному будинку-інтернаті; 

Вовчанському геріатричному пансіогаті. 

Проводилася робота щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

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

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

2016 року на обліку по забезпеченню санаторно-курортним лікуванням 

перебувало 12 093 особи. Для забезпечення цих категорій громадян санаторно-

курортним лікуванням з початку року отримано 1141 путівку. 

Проведено виїзд регіонального мобільного консультаційного пункту 

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

Харківського району з метою надання консультацій отримувачам послуг, 

проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на збереження 

сімейних цінностей, консультаційних послуг прийомним батькам, батькам-

вихователям, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у 

вирішенні їх нагальних потреб та інформування громадян щодо попередження 

насильства у сім’ї. 

Продовжувалася робота інформаційно-консультаційного (ресурсного) 

центру для демобілізованих військовослужбовців із зони збройного конфлікту 

та членів їх сімей із залученням кризових психологів, фахівців Асоціації 

спеціалістів з подолання наслідків психотравмуючих подій. 

Здійснювався моніторинг стану погашення заборгованості із заробітної 

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

стану призначення всіх видів державних соціальних допомог та житлових 

субсидій тощо.  

Пріоритетним завданням Служби у справах дітей Харківської обласної 

державної адміністрації залишалося реалізація державної політики з питань 
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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» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото, 

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

відомості до системи (ЄІАС) «Діти» стосовно 4324 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та 1278 дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей. 

Протягом ІІ кварталу 2016 року адміністратором безпеки регіонального 

рівня проводилася постійна робота зі скасування та оформлення флеш-ключів 

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

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

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

користувачів та адміністраторів безпеки проводиться згідно з графіком. 

Здійснювався щотижневий моніторинг стану наповнення електронної 

бази та достовірності внесених відомостей. 

Продовжувалася робота із забезпечення умов для функціонування Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи «Діти» (виділення окремого комп’ютера для 

ведення ЄІАС «Діти», приміщення, обладнання, недоступного для сторонніх 

осіб, встановлення грат на вікнах приміщення, де працює система, придбання 

ліцензійних програм, спеціальних пристроїв для зберігання особистих флеш-

ключів користувачів та адміністраторів безпеки районного рівня).  

Працівниками служб у справах дітей районних державних адміністрацій, 

міських рад міст обласного значення здійснювалися перевірки щодо 

дотримання законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах різних 

форм власності. 

Між службами у справах дітей та районними центрами зайнятості 

здійснювався обмін інформацією щодо неповнолітніх, які потребують 

працевлаштування. На 2016 рік розроблені та затверджені плани спільних 

заходів щодо забезпечення працевлаштування неповнолітніх та укладені угоди 

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

громадських робіт жодного неповнолітнього.  

Службами у справах дітей місцевих органів влади відстежувалися 

питання щодо працевлаштування тих дітей, які в силу певних життєвих 

обставин та неможливості продовження навчання потребують надання послуги 

з працевлаштування та допомоги шляхом направлення за клопотаннями служб 

у справах дітей місцевих органів влади до районних центрів зайнятості. 

Кількість неповнолітніх, які працевлаштовані і продовжують працювати на 

підприємствах складає 5 осіб. 

Соціальний захист дітей, які залишилися без піклування батьків, є одним 

із пріоритетних напрямів роботи служб у справах дітей. 

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 351 дитина. 
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Велика увага приділяється організації дозвілля вихованців, залученню 
дітей до підготовки та участі у заходах різного спрямування. Для цього заклади 
соціального захисту розширюють тематику різних форм індивідуальної та 
групової роботи з дітьми різних вікових груп. 

Станом на 01.07.2016 в області функціонує 89 дитячих будинків 
сімейного типу (на вихованні перебуває 580 дітей) та 314 прийомних сімей (на 
вихованні перебуває 557 дітей). Протягом І півріччя 2016 року влаштовано до 
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 45 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Всього у прийомних сім’ях та дитячих 
будинках сімейного типу виховуються 1137 дітей. 

В установах культури області охоплено різними видами дозвілля 65269 
дітей, з них – 759 дітей облікових категорій; у спортивних секціях, школах, 
клубах займаються 53726 дітей та підлітків, облікових категорій – 995. 
Контингент клубів за місцем проживання становить 15296, облікових            
категорій – 534. В інших закладах охоплено позашкільною роботою 58712 
дітей, облікових категорій – 934. Всього в області позашкільною роботою 
охоплено 193003 дитини, із них облікових категорій – 3222, що становить 58 % 
дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей 

Службами у справах дітей райдержадміністрацій направляються 
клопотання до органів місцевого самоврядування про постановку дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягають 16-річного віку, на 
облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Ведеться графік 
постановки дітей зазначених категорій на квартирний облік. На квартирному 
обліку перебувають 165 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, потребують постановки на квартирний облік ще 781 дитина 
зазначеної категорії. 

На виконання Комплексного плану спільних заходів щодо попередження 
негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень та профілактики 
дитячої злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності, 
попередження пияцтва та наркоманії) відповідно до розроблених графіків 
протягом І півріччя 2016 року проведено 1044 профілактичні рейди «Діти 
вулиці». Під час проведення профілактичних заходів було виявлено 338 дітей, 
яка опинились в умовах вулиці, залишились без належного догляду з боку 
батьків.  

Протягом 2014 – 2016 років на території області перебувало з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичної 
операції: 3 дитячі будинки сімейного типу (10 дітей); 28 прийомних сімей               
(44 дитини); 155 сімей опікунів, піклувальників (190 дітей). На території 
області функціонують з тимчасово окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції: 5 прийомних сімей, у яких на 
вихованні перебуває 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 70 сімей опікунів, піклувальників, на вихованні перебуває 87 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

На виконання Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2008 – 2017 роки, 
затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 17.04.2008 № 685-V, 
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реформовані 18 навчальних закладів інтернатного типу обласного 
підпорядкування. На даний час в області функціонують 6 санаторних,                       
13 спеціальних, 4 спеціалізовані навчальні заклади інтернатного типу обласного 
підпорядкування та 1 навчально-реабілітаційний центр, які задовольняють 
потреби дітей як за віком, так і за станом здоров’я. 

Станом на 01.07.2016 у 89 дитячих будинках сімейного типу та 314 
прийомних сім’ях виховуються 1137 дітей. 

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

комплексне вивчення стану роботи відділу освіти Ізюмської районної 
державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 

державну атестацію КЗ «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів № 8» Харківської обласної ради; 

державний нагляд (контроль) за діяльністю загальноосвітніх навчальних 
закладів із високим і середнім ступенями ризику Борівського, Близнюківського, 
Великобурлуцького, Куп’янського районів, м. Куп’янська, Київського та 
Індустріального районів м. Харкова); 

експертизу організованого закінчення 2015/2016 навчального року у 
закладах освіти Богодухівського, Великобурлуцького, Красноградського, 
Золочівського районів, м. Куп’янська; 

перевірку дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг у               
сфері дошкільної освіти у приватних дошкільних навчальних закладах                   
ФОП Попова М.В. (04.04.2016), ФОП Вербицька О.Л. (08.04.2016); 

вивчення стану дотримання умов ліцензування освітньої діяльності у 
сфері професійно-технічної освіти у 7 навчальних закладах, що мають ліцензії 
на здійснення освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти;  

державну атестацію 17 навчальних закладів, що мають ліцензії на 
здійснення освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти;  

вивчення результатів організованого закінчення 2015/2016 навчального 
року, проведення державної підсумкової атестації, кваліфікаційної атестації в                     
6 професійно-технічних начальних закладах. 

Підготовлено та проведено: 
5 засідань регіональної експертної ради з атестації навчальних закладів; 
засідання рад керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів; 
засідання Комітету з призначення іменних стипендій обласної державної 

адміністрації в галузі науки; 
засідання ради молодих вчених; 
засідання Ради директорів професійно-технічних навчальних закладів; 
3 засідання Харківської регіональної експертної ради з ліцензування та 

атестації навчальних закладів. 
Найбільш значущими подіями в галузі науки і освіти області протягом 

ІІ кварталу 2016 року стали такі події: 
23 квітня 2016 року у Харківському національному університеті                  

імені В.Н. Каразіна відбулося урочисте відкриття пам’ятників трьом лауреатам 
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Нобелівської премії, представникам Харківського університету – Іллі 
Мечникову, Семену Кузнецю та Льву Ландау за участю Глави Адміністрації 
Президента України Ложкіна Б.Є. та голови Харківської обласної державної 
адміністрації Райніна І.Л.; 

22 травня відбувся парад вишів і презентація їх потенціалу під девізом 
«Європейському місту – європейську освіту!», присвячений Дню Європи; 

25 травня відбулася зустріч голови Харківської обласної державної 
адміністрації Райніна І.Л. з учнями-переможцями інтелектуальних змагань 
2015/2016 навчального року та молодими науковцями-лауреатами іменних 
стипендій облдержадміністрації в галузі науки у 2016 році. 

Зважаючи на те, що понад 30 % населення у Харківському регіоні складає 
саме молодь, питання реалізації молодіжної політики є одним із пріоритетів 
діяльності обласної державної адміністрації. 

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

На виконання Стратегії розвитку національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2016 – 2020 роки, з метою проведення з представниками 
громадських організацій на території Харківської області всеукраїнських 
заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, до 
Міністерства молоді та спорту України направлено чотири проекти, 2 із яких 
погоджені Міністерством молоді та спорту України. 

З метою вирішення питання працевлаштування молоді ведеться постійна 
робота. За послугами до Харківської служби зайнятості звернулося 20,4 тис. 
осіб із числа безробітної молоді віком до 35 років, що склало 38,4 % від 
загальної чисельності безробітних осіб, які перебували на обліку протягом 
звітного періоду. 

Зокрема, працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 7 тис. осіб із 
числа молоді віком до 35 років. Рівень працевлаштування молоді становив             
34,3 %.  

Професійним навчанням за направленням державної служби зайнятості у 
звітному періоді було охоплено 3,3 тис. осіб. Рівень охоплення молоді 
профнавчанням становив 16,3 %. 

Окрім цього, з метою створення сприятливого середовища для 
забезпечення зайнятості молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: 
відділ «Молодіжний центр праці» КУ «Харківський обласний центр молоді», 
молодіжний центр праці Красноградського району, молодіжний центр праці 
Лозівської міської ради. 

У рамках організаційної роботи з підготовки та проведення щорічних 
оздоровчих кампаній Департаментом у справах молоді та спорту 
Харківської обласної державної адміністрації: узагальнено та проаналізовано 
матеріали про виконання Програми збереження та розвитку мережі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку Харківської області на 2011 – 2015 роки; 
здійснено моніторинг вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку Харківської області; проведено зустрічі із керівниками окремих 
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дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з питання забезпечення їх роботи 
(відновлення роботи) у 2016 році; направлено запити до територіальних 
установ за висловленими під час зустрічей проблемними питаннями підготовки 
до функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; затверджено 
Програму збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку Харківської області на 2016 – 2020 роки; проведено обласну робочу 
нараду з питань організації роботи дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку влітку 2016 року на базі Навчального центру Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України; узагальнено попередні 
планові показники дитячої оздоровчої кампанії 2016 року; завершено 
процедуру відкритих конкурсних торгів по закупівлі послуг санаторіїв та інших 
оздоровчих закладів з відновлення здоров’я дітей, що потребують                  
особливої соціальної уваги та підтримки, на загальну суму обласного бюджету 
35588 тис. грн; взято участь у тематичному короткотерміновому семінарі з 
питань оздоровлення та відпочинку дітей, що проводився Міністерством 
соціальної політики України (м. Київ). 

На оздоровлення та відпочинок за межі області за рахунок коштів 
державного та обласного бюджетів направлено 2049 дітей. Всього, за 
оперативними даними, оздоровленням та відпочинком охоплено 118327 дітей 
або 58 % від запланованої кількості (204222 дитини) та 50 % від загальної 
чисельності дітей шкільного віку, у віці від 7 до 17 років (включно)                   
(236541 дитина). 

Комунальною установою «Харківський обласний центр фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх» було проведено понад 40 спортивно-
масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, у яких взяли  участь близько                 
36 тис. осіб. 

У квітні 2016 року в області пройшов Всеукраїнський місячник з 
упорядкування та ремонту спортивних майданчиків «Спорт для всіх – спільна 
турбота». 

На сьогоднішній день в Харківській області існує 6762 спортивні 
споруди. На 2016 рік згідно з Програмою економічного і соціального розвитку 
Харківської області на 2016 рік заплановано фінансування першочергових 
об’єктів на загальну суму 125196,72 тис. грн. 

На території Харківської області з офіційно діючих 91 дитячо-юнацької 
спортивної школи усіх типів та форм власності повноцінно функціонує                      
77 ДЮСШ (із них 7 спеціалізованих спортивних шкіл олімпійського резерву). 

Для функціонування відділень з видів спорту ДЮСШ використовують 
власні та орендовані споруди. Спортивна база ДЮСШ та СДЮШОР нараховує 
4 стадіони, 48 плоскінних спортивних споруд, у тому числі 11 спортивних 
майданчиків із синтетичним покриттям, 31 тренажерну залу, 39 спортивних 
залів, 3 басейни, 2 споруди зі штучним льодом, 2 гребні бази, 1 лижну базу. За 
підтримки обласної державної адміністрації проводиться значна робота щодо 
зміцнення матеріально-технічної бази цих спортивних закладів. 

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

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

Забезпечено висвітлення на офіційному веб-сайті обласної державної 
адміністрації робочих поїздок делегації Харківської області у Китайську 
Народну Республіку, зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з 
активом Громадської ради; директором ЄАБ Е. Штратеншульте; главою 
Представництва ЄС в Україні Яном Томбінські; представниками 
Консультативної місії Європейського Союзу; Надзвичайним і Повноважним 
Послом США в Україні Джеффрі Пайєттом; ветеранами космодрому Байконур; 
Уповноваженим з питань України, керівником Робочого штабу з питань 
України Федерального міністерства закордонних справ Федеративної 
Республіки Німеччина Йоганнесом Регенбрехтом; представниками посольства 
Швеції в Україні; Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської 
Республіки в Україні Юрісом Пойкансом; директором офісу ініціатив 
перехідного періоду USAID в рамках проекту «Українська ініціатива зміцнення 
громадянської довіри»; першим космонавтом незалежної України 
Л. Каденюком; керівником Офісу з політичних питань Посольства США; 
делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва; начальником 
відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в 
Україні Крістофером Смітом; делегацією китайської провінції Хейлунцзян; 
делегацією Міністерства закордонних справ Королівства Швеція; 
представниками громадських експертних зустрічей щодо роз’яснення та 
обговорення пріоритетів урядової політики, цілей і змісту соціально-
економічних реформ, що організовуються на базі Харківського регіонального 
інституту державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України. 

Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної 
адміністрації. Організовано та проведено 30 брифінгів. 

Організовано інтерв’ю голови обласної державної адміністрації Інтернет-
порталам «Медиа группа Объектив», «Status quo», на телеканалах «News One», 
«Еспресо», «Суспільний інтерес» на телеканалі «Simon».  

За звітний період організовано за участю керівництва обласної державної 
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації 17 прес-конференцій, 23 прес-тури. 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»,  на телеканалі «News One». 

Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 08.04.2015 
№ 47552/33/1-14 щотижня на базі Харківського регіонального інституту 
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державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України забезпечувалося проведення експертних зустрічей в 
режимі відео конференції щодо роз’яснення та обговорення пріоритетів 
урядової політики, цілей і змісту соціально-економічних реформ. 

У ІІ кварталі 2016 року було розроблено Програму розвитку 
громадянського суспільства, яку було затверджено на IV сесії обласної ради VІI 
скликання.  

Протягом ІI кварталу 2016 року надавалася організаційна та методична 
допомога районним державним адміністраціям, міськвиконкомам з питань 
реалізації державної етнонаціональної політики, з питань підготовки та 
проведення державних свят та пам’ятних дат. 

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

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

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

Проведено штабне тренування евакоорганів м. Балаклія з питань 
евакуації населення при виникненні НС, пов’язаної з аварією на складах 
боєприпасів військової частини А 1352, за темою: «Дії органів управління та 
сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
Харківської області, евакуаційних органів області, Балаклійського району при 
проведенні евакуації населення у разі виникнення НС (пожежа, вибух) у 
військовій частині А 1352, яка знаходиться на території м. Балаклія, діяльність 
якої пов’язана зі збереженням та переробкою вибухонебезпечних предметів». 

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

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

Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної 
державної адміністрації протягом ІІ кварталу 2016 року постійно проводився 
аналіз стану отримання підприємствами, установами та організаціями області 
дозвільно-погоджувальної документації у сфері охорони навколишнього 
природного середовища. 

Протягом кварталу проведено опрацювання та аналіз інформації, 
отриманої від районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного 
значення, стосовно виявлених суб’єктів господарювання, які здійснюють 
господарську діяльність без дозвільно-погоджувальної документації. 
Опрацьований перелік суб’єктів господарювання було направлено до 
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Державної екологічної інспекції у Харківській області для врахування в роботі 
та вжиття відповідних заходів реагування. 

З метою забезпечення утримання територій населених пунктів області у 
належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального 
користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, 
на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010  
№ 777-р та розпорядження голови обласної державної адміністрації                          
від 11.03.2016 № 75 в області з 21 березня по 30 травня 2016 року організовано 
та проведено всеукраїнську акцію «За чисте довкілля». 

Протягом акції в області ліквідовано 1981 несанкціоноване 
сміттєзвалище, загальним обсягом 128,273 тис. м

3
, у тому числі 626 одиниць у 

межах смуг вулиць та доріг населених пунктів, що складає 115,3 % від 
запланованого. Висаджено 65,238 тис. дерев (112,5 % від запланованого), 
22,058 тис. кущів (131,2 % від запланованого), 188,772 тис. м

2
 газонів (101,5 % 

від запланованого), 312,851 тис. м
2
 квітників (101,4 % від запланованого), 

очищено від сміття понад 672,32 тис. м
2 

берегів водойм (100,8 % від 
запланованого). Прибрано прибудинкових територій площею понад                         
25,1 млн. м

2
 (100 % від запланованого), приведено до належного стану 522 

парки та сквери, загальною площею 31,6 млн. м
2 

(100 % від запланованого), 
впорядковано 2023 кладовища, 1428 братських могил, меморіальних 
комплексів та місць почесних поховань (100 % від запланованого). 

Здійснювалася координація діяльності органів місцевого самоврядування 
у сфері поводження з відходами, в тому числі щодо ліквідації несанкціонованих 
сміттєзвалищ, будівництва та реконструкції полігонів твердих побутових 
відходів, забезпечено контроль за проведенням заходів щорічної всеукраїнської 
акції з благоустрою «За чисте довкілля». 

У ІІ кварталі 2016 року було підготовлено та направлено для розгляду на 
сесії Харківської обласної ради такі проекти рішень:  

«Про затвердження регіональної Стратегії «Екологія Харківщини» на 
2016 – 2020 роки» (рішення обласної ради від 14.04.2016 № 107-VII); 

«Про внесення змін до регіональної стратегії «Екологія Харківщини» на   
2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 14 квітня 2016 року      
№ 107-VII» (рішення обласної ради від 23.06.2016 № 192-VII). 

У червні 2016 року розроблено проект розпорядження голови обласної 
державної адміністрації про обмеження здійснення полювання в мисливський 
сезон 2016/2017 років на території окремих районів Харківської області. 
Зазначений проект розпорядження розміщено на сайті обласної державної 
адміністрації у розділі «Проекти нормативно-правових актів». 

Протягом II кварталу 2016 року розглядалися звернення від мисливських 
господарств області щодо відкриття сезону полювання у 2016 – 2017 роках. 

30 червня 2016 року проведено чергове засідання обласної 
координаційної ради з екологічних проблем за участю еколого-аналітичної 
групи та представників районних державних адміністрацій. На засіданні було 
схвалено пропозиції Мінприроди України щодо створення робочої групи з 
розширення національного природного парку «Дворічанський». 
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Протягом звітного періоду Департаментом оборонної, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної 
державної адміністрації проводилася робота щодо забезпечення законності, 
прав, свобод та інтересів громадян, виконання заходів, передбачених 
регіональною Програмою забезпечення публічної безпеки і порядку в 
Харківській області на 2016 – 2017 роки, регіональної Програми протидії 
терористичної діяльності на території Харківської області на 2016 рік, 
регіональної Програми територіальної оборони Харківської області на         
2016 – 2017 роки.  

За дорученням керівництва обласної державної адміністрації аналізувався 
хід виконання заходів, передбачених комплексною Програмою військово-
патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної 
роботи на 2015 – 2017 роки, основною метою якої є формування у молоді 
високої патріотичної свідомості, національної гідності та консолідації 
українського народу. 

Проведено роботи щодо розроблення проекту та затвердження Програми 
територіальної оборони Харківської області, затверджено План виконання 
заходів Програми територіальної оборони Харківської області на 2016 рік. 

На виконання пункту 4 Протоколу від 18.11.2008 № 8, підпункту 3.2 
пункту 3 Протоколу від 20.05.2010 № 9, підпунктів 2.1, 2.7 Протоколу                      
від 08.11.2011 № 13 засідань Міжвідомчої комісії з питань протидії 
протиправному поглинанню та захопленню підприємств надавалася інформація 
до Кабінету Міністрів України відносно звернень, заяв, скарг щодо фактів або 
ознак протиправного поглинання та захоплення підприємств, які надійшли на 
адресу обласної державної адміністрації. 

Протягом звітного періоду узагальнено інформацію щодо виконання 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.02.2013 № 41 
«Про затвердження Регіонального плану заходів щодо інтеграції біженців та 
осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 
2020 року». 

На виконання листа представника Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини від 16.06.2014 № 5819/3 «Про кількість переселенців з 
Донецької та Луганської областей, які звернулися до територіальних 
підрозділів Головного управління Державної міграційної служби України в 
Харківській області для реєстрації місця проживання/перебування та 
відновлення втрачених документів» та листа Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини від 28.03.2014 № 2929/3 «Про кількість переселенців 
жителів Криму, які звернулись до територіальних підрозділів Головного 
управління Державної міграційної служби України в Харківській області для 
реєстрації місця проживання/перебування та відновлення втрачених 
документів» у межах компетенції надавалася інформація до Департаменту 
соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації. 

У ІІ кварталі 2016 року спільно з Харківським військовим комісаріатом 
проведена перевірка стану формувань загонів оборони та надано методичну, 
практичну допомогу районним державним адміністраціям, райвійськкоматам 
Харківської області.   
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Проведено командно-штабні навчання з територіальної оборони 
Харківської області, щомісячні засідання штабу територіальної оборони 
Харківської області, засідання Харківського обласного центру допомоги 
учасникам АТО.  

За звітний період управлінням забезпечення доступу до публічної 

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

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

На офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації 
протягом IІ кварталу 2016 року оприлюднено:  

177 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної 
діяльності;  

57 розпорядження голови обласної державної адміністрації з особового 
складу;  

5 проектів актів нормативно-правового характеру; 
1 проект рішення обласної ради, які винесено на розгляд головою 

обласної державної адміністрації. 
Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної 

державної адміністрації та її структурних підрозділів. Протягом звітного 
періоду на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації 
оприлюднено 451 документ, що містить публічну інформацію, із них на 
виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 211 документів. 

Станом на 01.07.2016 до системи обліку (реєстру) публічної інформації 
Харківської обласної державної адміністрації внесено 21143 документи, із них 
1095 документів – протягом ІІ кварталу 2016 року.  

Протягом кварталу на офіційному веб-сайті обласної державної 
адміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 
DATA.GOV.UА оприлюднювались набори даних згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про 
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». 
Відповідно до громадського моніторингу щодо стану виконання зазначеної 
постанови, опублікованого на Єдиному державному веб-порталі відкритих 
даних DATA.GOV.UА, Харківська обласна державна адміністрація займає 8 
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місце за кількістю опублікованих наборів даних серед органів виконавчої влади 
по Україні. 

Протягом II кварталу  2016 року надійшло 475 запитів на інформацію, із 
яких: 416 – задоволено, на 13 – надіслано відмову, 44 – направлено за 
належністю, на 2 – надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк 
документів. Усі запити було своєчасно розглянуто, опрацьовано у терміни, 
передбачені чинним законодавством. 

Протягом звітного періоду за дорученням керівництва обласної державної 
адміністрації Юридичним департаментом Харківської обласної державної 

адміністрації здійснено правову експертизу 175 проектів розпоряджень голови 
обласної державної адміністрації.  

З метою організації та забезпечення в установленому порядку 
представництва інтересів обласної державної адміністрації, її структурних 
підрозділів та їх посадових осіб у судах, представлено інтереси обласної 
державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах 
у 187 справах. 

Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання 
експертно-перевірної комісії, 2 розширених засідання колегії та 3 засідання 
Науково-методичної ради. 

Підготовлено та відкрито 5 виставок архівних документів, із яких 3  
оприлюднені у режимі оn-line на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Харківської області, зокрема «Видатний український фізіолог 
В.Я. Данилевський», «Репресовані митці» (до Дня пам’яті жертв політичних 
репресій в Україні та Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни), 2 
виставки: «Велич подвигу народного» (до Дня Перемоги та Дня Конституції 
України.   

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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