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про виконання структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації плану роботи
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за ІІІ квартал 2016 року
Обласною державною адміністрацією протягом ІІІ 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 ІІІ кварталу 2016 року спільно з
іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації
підготовлені проекти рішень Харківської обласної ради, серед яких:
«Про затвердження Програми сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва на 2016-2020 роки» (рішення обласної ради від 08 вересня
2016 року № 245-VII);
«Про розроблення Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії
розвитку Харківської області на період до 2020 року»;
«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2016 рік, затвердженої рішенням обласної ради
від 17 грудня 2015 року № 13-VIІ (зі змінами)»;
«Про 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 (зі змінами)».
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.
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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.
Також проводилася робота щодо внесення змін до Порядку розміщення
зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області.
У серпні 2016 року здійснено організацію підготовки та проведення
урочистого прийому першого заступника голови обласної державної
адміністрації з нагоди нагородження переможців регіонального туру рейтингу
«Сумлінні платники податків України – 2015».
Протягом ІІІ кварталу 2016 року проводилась робота з поширення
інформації серед підприємницьких та ділових кіл області з реалізації Програми
Федерального міністерства економіки та енергетики для управлінських кадрів
«Fit for Partnership with Germany».
У рамках Курсу підвищення кваліфікації для суб’єктів малого бізнесу
спільно з Фондом за 8 місяців 2016 року розроблено програму, підготовлено
роздаткові тематичні матеріали та проведено 16 семінарських занять.
На виконання доручення голови обласної державної адміністрації
від 07.04.2016 № 01-16/2628 «Про підсумки соціально-економічного розвитку
районів Харківської області» підготовлено та надано керівництву обласної
державної адміністрації відповідну інформацію.
Підготовлено та надано голові постійної комісії з питань соціальноекономічного розвитку регіону та міжнародного співробітництва Харківської
обласної ради Світличній Ю.О. інформацію про хід виконання Програми
економічного і соціального розвитку Харківської області на 2016 рік.
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.
Станом на 01.10.2016 було зареєстровано 4 іноземних інвестиції,
анульовано 1. Видано 226 разових (індивідуальних) ліцензій на
зовнішньоекономічну операцію. Ліцензії на експорт та імпорт товарів не
видавались.
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На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2013
№ 139 «Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації)
іноземних інвестицій та її анулювання» надано інформацію до Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики
України, Головного управління статистики у Харківській області.
Крім зазначеного, протягом ІІІ кварталу 2016 року були підготовлені
аналітичні довідки щодо зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності
Харківської області з країнами та регіонами світу (Сполученими Штатами
Америки, країнами Європейського Союзу, Республікою Польща, Японською
Державою, Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії,
Італійською Республікою, Киргизькою Республікою, Канадою, Малайзією,
Республікою Індонезія, Азербайджанською Республікою, Республікою Албанія,
Федеративною Республікою Німеччина, Федеративною Республікою Бразилія,
Республікою Індія, Республікою Словенія, Турецькою Республікою,
Республікою Білорусь, Китайською Народною Республікою, Аргентинською
Республікою, Соціалістичною Республікою В’єтнам, Республікою Македонія,
Королівством Норвегія, Румунією, Фінляндською Республікою, Республікою
Казахстан,
Латвійською
Республікою,
Угорщиною,
Французькою
Республікою), а також комплексні довідки щодо зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності Харківської області.
На виконання Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих у
ході третього засідання Підкомісії зі співробітництва з питань торговельноекономічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України
та Урядом Китайської Народної Республіки було підготовлено та надано
інформацію до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
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 та їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки,
за IІI квартал 2016 року.
Постійно проводилась робота спільно з Харківською торговопромисловою палатою, Регіональним представництвом Міжнародної Торгової
палати «ICC Ukraine» в Харківській області, ОПП в Харківській області –
Регіональним відділенням ВГО «УСПП», Харківським офісом Європейської
Бізнес Асоціації, Спілкою підприємців Харківської області ділових кіл регіону
щодо виставково-ярмаркових заходів за кордоном.
Проводилась організаційна робота щодо розроблення проекту Програми
економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік.
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 зазначений звіт за січень-червень 2016 року щодо закупівель
розпорядниками коштів місцевих бюджетів Харківської області.
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На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 30.10.2015 № 518 «Про участь у пілотному проекті щодо впровадження
процедури електронних закупівель товарів» щомісяця надавалася інформація
про впровадження системи здійснення електронних закупівель структурними
підрозділами обласної державної адміністрації та районними державними
адміністраціями Харківської області.
Проведено моніторинг виконання Плану заходів на 2015-2017 роки з
реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року за
І півріччя 2016 року.
Підготовлено інформацію 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.
На виконання доручень керівництва обласної державної адміністрації
проводилася постійна робота з хлібопекарськими підприємствами області щодо
забезпечення регіону соціальними сортами хліба в повному обсязі та робота по
недопущенню необґрунтованого підвищення цін на соціально значиму групу
товарів на споживчому ринку області.
Протягом звітного періоду забезпечено проведення 25 заходів
міжнародного характеру.
23-24 вересня 2016 року – організовано роботу VIII Міжнародного
економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!» та
Великого Слобожанського Ярмарку, в рамках яких Харківщину відвідали
делегації дипломатичних установ, акредитованих в Україні, серед яких Посли
Сполучених Штатів Америки, Канади, Республіки Албанія, Федеративної
Республіки Бразилія, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Республіки Індія,
Республіки Македонія, Румунії, Республіки Словенія та Республіки Індонезія,
представники дипломатичних місій Республіки Білорусь, Сполученого
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Грузії, Республіки Нігерія,
Азербайджанської Республіки, Королівства Норвегія, Латвійської Республіки,
Республіки Таджикистан, Турецької Республіки, Угорщини, Французької
Республіки,
Федеративної
Республіки
Німеччина,
Представництва
Європейського Союзу та Посольства України у Китайській Народній
Республіці. Крім того, на запрошення керівництва Харківської області у Форумі
також взяли участь члени офіційної делегації провінції Хейлунзян Китайської
Народної Республіки.
Під час роботи Міжнародного економічного форуму було представлено
промисловий та науково-технічний потенціал Харківської області, відбулись
пленарні засідання та дискусії на актуальні теми з питань розвитку
інвестиційної
діяльності,
інноваційної
сфери,
диверсифікації
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зовнішньоекономічної діяльності та подальшого розвитку співробітництва з
міжнародними партнерами.
У Форумі взяли участь вищі посадові особи України, керівники регіонівпартнерів, 25 іноземних делегацій, Надзвичайні та Повноважні Посли з 11 країн
світу, у тому числі Тимчасово повірений у справах Посольства Республіки
Індонезія в Україні, керівники органів місцевого самоврядування, а також
провідні представники ділових кіл Харківщини.
В рамках Форуму було підписано:
Меморандум про співпрацю між Харківською обласною державною
адміністрацією та Китайською Торговою Асоціацією в Україні;
Меморандум про співпрацю між Харківською обласною державною
адміністрацією, Харківською обласною громадською організацією «Асоціація
приватних роботодавців» та Представництвом Центру міжнародного
приватного підприємництва в Україні (CIPE).
Крім зазначеного, завдяки роботі Харківського офісу у Вашингтоні, який
був створений за ініціативою обласної державної адміністрації, було підписано
низку документів.
Продовжено роботу з внесення даних до автоматизованої інформаційнодовідкової 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:
робочі зустрічі 04 липня та 19 вересня 2016 року із куратором Клубів
РЕЧВ в Україні Іваном Омельчуком з питань проведення спільних заходів у
рамках реалізації міжнародної програми Організації Об'єднаних Націй з
промислового розвитку EaP GREEN;
зустріч 19 липня 2016 року експертів програми ЄС COSME з керівниками
малого та середнього бізнесу Харківської області «Як бізнесу скористатися
програмою COSME».
Розглядаючи сферу інформаційно-комунікаційних технологій як одну з
найбільш конкурентоспроможних у регіоні, суттєві зусилля були спрямовані на
підтримку та розвиток вищезазначеної галузі. На Харківщині ефективно
працює з 2015 року Громадська спілка «Харківський Кластер інформаційних
технологій». Наразі ця організація об’єднує 27 компаній ІТ-галузі. Одним із
векторів діяльності Кластера є підтримка освітніх програм розвитку
інформаційних технологій в регіоні.
Окремо варто відзначити впровадження на Харківщині проекту
«Формування сталої системи надання послуг з соціальної адаптації ветеранів
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АТО #ITRecruit», співорганізатором якого виступає Департамент з підвищення
конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації.
Проект визнано одним із переможців конкурсу «Сприяння соціальній адаптації
воїнів АТО», що проводився Міжнародним фондом «Відродження» та отримав
грантову підтримку на його реалізацію. Завдяки впровадженню проекту
здійснюється безкоштовне навчання демобілізованих бійців АТО за трьома
ІТ спеціальностями: тестувальник програмного забезпечення, контентменеджер, оператор 3D принтеру. У серпні поточного року завершено
навчання слухачів за напрямом «тестувальник програмного забезпечення».
Учасники проекту отримали як теоретичну базу, так і практичні навички
роботи за фахом. Успішні студенти здобули сертифікати, а також можливість
працевлаштуватися у провідних IT-компаніях Харківської області.
З метою забезпечення належного виконання вимог Закону України
«Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг
органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та
законодавства у сфері надання адміністративних послуг в області
продовжується робота з реалізації низки заходів з виконання доручень
керівництва обласної державної адміністрації та заходів організаційного
характеру у сфері реформування системи надання адміністративних послуг у
Харківській області.
Станом на 01 жовтня 2016 року кількісний склад штатних посад центрів
надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) складає 217 посадових осіб.
За ІІІ квартал 2016 року ЦНАПами надано понад 170 тис. послуг.
З метою створення сприятливих і комфортних умов для отримання
адміністративних послуг не тільки жителями міста Харкова та Харківської
області, а й інших регіонів, у вересні 2016 року підписано міжнародний договір
(Меморандум) про взаєморозуміння між IDLO, обласною державною
адміністрацією та Харківською міською радою щодо створення Регіонального
ЦНАПу в м. Харкові. Стратегічна мета центру – це створення середовища,
сприятливого для швидкого вирішення проблем громадян з мінімальною
кількістю візитів до органів влади і максимальним спрощенням процедури і
термінів отримання необхідних документів, у тому числі з питань соціального
характеру і пенсійного забезпечення. Основна відмінність регіонального центру
у тому, що в ньому надаватимуться такі послуги, які не можна отримати ні в
одному з уже існуючих. Зокрема, в центрі будуть надаватися послуги для
створення бізнесу: від консультації до реєстрації підприємницької,
інвестиційної діяльності та отримання дозвільних документів за принципом
«єдиного вікна». Усього в новому центрі планується надавати 453 послуги, а
очікувана кількість звернень – понад 2 тис. у день.
23 вересня 2016 року в рамках VIII Міжнародного економічного форуму
«Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!» було проведено дві панельні
дискусії міжнародної допомоги.
У рамках панельної дискусії «Міжнародна технічна допомога: механізми
підтримки економічного, соціального та освітнього розвитку громад»
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обговорювались питання підтримки соціально-економічного розвитку громад,
інструментом якої виступає саме МТД, презентовані програми гуманітарної
допомоги особам, які постраждали внаслідок російської агресії на сході
України, протидії корупції, забезпечення безпеки і прав людини, підвищення
якості адміністративних послуг, із запобігання домашнього насильства в рамках
стамбульської конвенції та ін.
Проводився постійний моніторинг актуальних проектів (програм)
міжнародної технічної допомоги, які відповідають пріоритетам соціальноекономічного 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 підготовлено проект розпорядження голови обласної державної
адміністрації «Про заходи щодо складання проектів обласного та інших
місцевих бюджетів області на 2017 рік», підготовлені матеріали на позачергову
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.
Крім того, на виконання доручення Прем’єр-міністра України
від 06.09.2016 № 32158/01/1-16 за підсумками наради від 05.09.2016 з питання
виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери у поточному році
підготовлено доручення голови обласної державної адміністрації від 14.09.2016
№ 01-28/7086.
Постійно проводився аналіз виконання районами та містами області
вимог статті 77 Бюджетного кодексу України. У ІІІ кварталі 2016 року
проводилась робота із узагальнення інформації щодо незабезпеченості в коштах
на заробітну плату та енергоносії до кінця року. Зазначена інформація
розглядалась на селекторній нараді обласної державної адміністрації 29 липня
2016 року. Питання незабезпеченості коштами місцевих бюджетів
висвітлювалося щомісяця при підготовці проблемних питань виконання
бюджету. Крім того, підготовлено та надіслано лист Прем’єр-міністру України
про виділення додаткових коштів місцевим бюджетам області для забезпечення
виплати заробітної плати та оплати енергоносіїв до кінця року у вигляді
стабілізаційної дотації.
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Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної
адміністрації протягом ІІІ 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 106,5 %,
(за аналогічний період минулого року – 83,0 %). Серед регіонів України за
показником «індекс промислової продукції» Харківська область поділяє разом з
Одеською областю 9-10 місця (за аналогічний період минулого року –
21 місце).
Збільшення
виробництва
продукції
відбулося
на
ДП «ХПЗ
ім. Т.Г. Шевченка», ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ДП «Чугуївський
авіаційний ремонтний завод», ДП «Харківський завод спеціальних машин»,
ПуАТ «Харківський підшипниковий завод», ДП «Ізюмський приладобудівний
завод», ПАТ «Завод «Південкабель», ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря»,
ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», ПрАТ «Харківський електротехнічний
завод «Трансзв’язок» та інші.
Разом з тим, зменшення виробництва допустили: ДП «Завод
«Радіореле», ДП «Харківський автомобільний завод», ПАТ «Турбоатом»,
ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», ДП «ХМЗ «ФЕД», ДП завод
«Електроважмаш»,
ТОВ «Лозівський
ковальсько-механічний
завод»,
ТДВ «РОСС», ДНВП «Об’єднання Комунар, філія «Панютинський
вагоноремонтний завод «ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «ХЗПТУ» та інші.
Реалізовано промислової продукції, здійснено промислових робіт і послуг
на загальну суму 68,6 млрд. грн, що на 13,4 млрд. грн перевищує результат
аналогічного періоду 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.
Результати багаторічного аналізу свідчать, що ліквідувати наявні борги
перед працівниками підприємств державного сектору економіки можливо
здійснити лише за умови консолідації зусиль обласної державної адміністрації
та суб’єктів управління підприємствами державної власності.
Питання щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати у
промисловому комплексі регіону залишається пріоритетним і соціально
значущим.
Одним із пріоритетних напрямів роботи управління паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації є
робота з підвищення енергоефективності використання енергоресурсів в
області.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015
№ 231 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 01.03.2010 № 243 і від 17.10.2011 № 1056» щодо реалізації Державної
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програми, якою передбачено державну підтримку на відшкодування частини
суми, залученої населенням, співвласниками багатоквартирних будинків та
житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних
заходів (комплексне утеплення баготоквартирного 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, до якої внесені зміни рішенням
обласної ради від 08 вересня 2016 року № 253-VII. Зазначеним рішенням
затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених
на реалізацію вищезазначеної Програми.
Проводилися зустрічі та робочі наради з представниками підприємств, які
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.
В області в рамках інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед
населення стосовно урядової та відповідних місцевих програм відшкодування
частини суми або відсотків за кредитами населення, ОСББ та ЖБК на
впровадження енергоефективних заходів триває серія енергоефективних
семінарів, що проводяться в рамках проекту IFC «Енергоефективність у
житловому секторі України» при підтримці обласної державної адміністрації.
Під час семінарів на окремих прикладах презентуються механізми реалізації
Державної програми енергоефективності в частині стимулювання кредитування
енергоефективних заходів ОСББ та Програми стимулювання об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів
Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на
2016-2020 роки. Останній семінар з фінансових питань енергоефективної
модернізації будинку проведено 24 вересня 2016 року в м. Харкові.
Популяризація зазначеної обласної Програми проводиться також шляхом
залучення місцевих ТРК. Обласна державна адміністрація у вересні
2016 року брала участь в ефірах щодо популяризації програм з
енергозбереження для населення та ОСББ, термомодернізації багатоквартирних
будинків та сталого проходження осінньо-зимового періоду на каналах
ПРАТ «РТМК «Тоніс-центр», Status Quo, ТРК «Simon».
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.
Протягом ІІІ кварталу 2016 року ПАТ «Харківміськгаз» виконані роботи з
обслуговування та експлуатації розподільних газопроводів та споруд на них на
суму 1842,45 тис. грн., ПАТ «Харківгаз» – 3289,585 тис. грн. УМГ
«Харківтрансгаз» з травня по серпень 2016 року в Кегичівське газосховище
закачано газу в обсязі 327,311 млн. м3.
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Іншим пріоритетним напрямом роботи є питання підвищення рівня
газифікації населених пунктів області. Державним бюджетом на 2016 рік
фінансування цих потреб не передбачено. Фінансування відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 1001-р «Про
добудову підвідних газопроводів» в 2016 році не здійснювалося. 22 березня
2016
року
підписано
Угоду
про
співробітництво
між
ПАТ «Укргазвидобування» і обласною державною адміністрацією з розвитку
нафтогазового комплексу області, згідно з якою заплановано виділення коштів
на газифікацію 2 об’єктів на загальну суму 1818,069 тис. грн. На теперішній час
ПАТ «Укргазвидобування» на два запланованих об’єкти газифікації виділені
кошти в обсязі 1417,11 тис. грн. Залишок складає 400 тис. грн.
Під особливим контролем знаходилося питання підготовки підприємств
паливно-енергетичного комплексу до сталої роботи в осінньо-зимовому періоді
2016-2017 років. Усіма підприємствами комплексу розроблені та затверджені
графіки відповідних заходів. Щотижня здійснюється моніторинг завантаження
обладнання генеруючих підприємств, наявності основного та резервного
палива, добового споживання електричної енергії.
З метою забезпечення сталого енергопостачання в області проводилася
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 проводилася незалежна
експертиза або очікується рішення суду про визнання 60 об'єктів енергетики
безхазяйними.
Здійснювався
контроль
за
забезпеченням
належної
безпеки
газопостачання: ПАТ «Харківміськгаз» розроблено План заходів з підготовки
до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, до якого включені роботи
на суму 3803,32 тис. грн. На сьогоднішній день, згідно з графіком,
підприємством виконані роботи з підготовки на суму 1842,45 тис. грн. Для
підтримання у належному робочому стані системи газопостачання
ПАТ «Харківгаз» та ліквідації впливу будь-яких особливостей на стабільне
газопостачання та експлуатацію газотранспортної системи, особливо в
опалювальний період, відповідно до Інвестиційної програми газопостачального
підприємства у 2016 році була здійснена закупівля матеріалів, проведені
підготовчі роботи та розпочаті роботи з виконання основних робіт на суму
3289,585 тис. грн. УМГ «Харківтрансгаз» проведено капітальний ремонт двох
свердловин, обстежено 6 надводних переходів трубопроводів загальною
протяжністю 0,102 км, проведено капітальний ремонт лінійної частини
трубопроводів протяжністю 1,344 км, виконано ремонт 0,699 км теплотрас,
30 шт. автотранспортної та будівельної техніки, накопичено 110,58 тонн
пально-мастильних матеріалів.
Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації готувалися
матеріали на селекторні наради з питань проходження опалювального сезону,
розрахунків споживачів за надані житлово-комунальні послуги, розрахунків
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підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії,
приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно
обґрунтованих витрат.
У Харківській області завершена підготовка об’єктів житловокомунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період
2016/2017 років. Станом на 01 жовтня 2016 року фактично підготовлено:
у житловому фонді (100 % готовність) – 14665 житлових будинків з
підписанням паспортів готовності на всі будинки;
у тепловому господарстві (100 % готовність) – 786 котелень з
підписанням актів готовності або 100 %; 2084,05 км теплових мереж;
308 центральних теплових пунктів.
Замінено 10,31 км теплових мереж у двотрубному обчисленні та
17 котлів. Капітально відремонтовано 11 котлів.
Реконструйовано 24 котельні або 100 % від запланованого; створено
запаси вугілля в кількості 4,6 тис. тонн, що складає 95,5 % від запланованого.
Підготовлено 129 водопровідних та 194 каналізаційних насосних станцій;
10 водопровідних та 60 каналізаційних очисних споруд, 750 свердловин.
Підсумки підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної
сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовому періоді 2016-2017 років
були підведені на засіданні колегії обласної державної адміністрації 14 вересня
2016 року.
З початку 2016 року постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг були
переглянуті тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для 3-х
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-ти теплопостачальним підприємствам області –
ліцензіатам Комісії.
Органами місцевого самоврядування у 2016 році прийнято 20 рішень
щодо встановлення тарифів: 13 – на послуги водопостачання, 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), м. Вовчанськ та с. Плетенівка Вовчанського району, смт Вільча
Вовчанського району, смт Мала Данилівка, смт Пересічне та с. Руська Лозова
Дергачівського району, смт Краснопавлівка, смт Орілька та с. Єлизаветівка
Лозівського району, с. Мартове Печенізького району, смт Кочеток Чугуївського
району; 1 рішення виконавчого комітету Харківської міської ради – на послугу
теплопостачання, яка надається Національному аерокосмічному університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 6 рішень – на
утримання житлових будинків та прибудинкових територій у м. Барвінкове,
смт Савинці Балаклійського району, смт Орілька Лозівського району,
смт Печеніги, смт Пісочин та смт Рогань Харківського району.
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Протягом ІІІ кварталу 2016 року було проведено 1 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
якого складено протокол, на підставі якого видано 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 менше ніж
5 років. Кількість гуртожитків державної та комунальної власності, у яких може
бути приватизовано житлові приміщення складає 117 будівель, із них у місті
Харкові – 50.
Службою автомобільних доріг у Харківській області силами філій
ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія
«Автомобільні дороги України» за ІІІ квартал 2016 року на автодорогах
загального користування ліквідовано 282,7 тис. м2 аварійної ямковості
дорожнього покриття, у тому числі на дорогах державного значення – 43,5 м2,
місцевого значення – 239,2 м2; здійснено вирубку 82,39 км порослі та сухих
дерев на небезпечних ділянках доріг по всіх районах, відремонтовано 4,693 км
бар’єрної огорожі та встановлено 2503 од. дорожніх знаків.
Службою автомобільних доріг у Харківській області за рахунок
співфінансування з місцевих бюджетів на ремонт доріг загального
користування виконано обсяг робіт загальною вартістю 25760,1 тис. грн.
Для забезпечення безперебійного та безпечного руху транспорту на
автомобільних дорогах загального користування заготовлено:
63,7 тис. тонн піску (82 % від плану 77,7 тис. тонн);
7,9 тис. тонн солі (63 % від плану 12,6 тис. тонн).
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.
За оперативними даними під урожай 2017 року засипано 108,1 тис. тонн
насіння озимих зернових культур або 122 % від потреби, у тому числі 96,3 тис.
тонн насіння високих категорій або 99 % від засипаного.
У поточному році виробництво цукру здійснюватимуть 6 цукрових
заводів області. За даними Асоціації «Харківцукор» на 5 цукрових заводах
(ПП «Цукровик-Агро», ПАТ «Первухінський цукровий завод», ТОВ СП «Білий
Колодязь», ТОВ «Цукрове», ТДВ «Ново-Іванівський цукровий завод») з
початку збиральних робіт:
надійшло 249,7 тис. тонн цукрового буряку;
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цукристість по заводах складає – 15,7 %;
перероблено 198,2 тис. тонн цукрового буряку;
вироблено 24 тис. тонн цукру.
За оперативними даними збирання зернових та зернобобових культур
продовжується, обмолочено 705,7 тис. га (72 % від плану), намолочено
2808,8 тис. тонн зерна, при середній врожайності 39,8 ц/га.
На виконання державної програми КПКВК 2801030 «Фінансова
підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення
кредитів» області виділено 18,2 млн. грн, з яких освоєно 14,1 млн. грн.
За обласною програмою «Організація та регулювання діяльності
ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій» станом на 01.10.2016 із
загального фонду обласного бюджету профінансовано 29,7 млн. грн, які були
освоєні в повному обсязі.
За обласною програмою індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім» на 2016-2017 роки на витрати, пов'язані з наданням та
обслуговуванням пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам,
з обласного бюджету профінансовано 138,8 тис. грн., які були направлені
КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі».
Протягом ІІІ кварталу поточного року було оформлено та видано
суб’єктам племінної справи у тваринництві 33 сертифікати племінних
(генетичних) ресурсів.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 27.12.2012 № 757 «Про утворення обласної міжвідомчої робочої групи з
питань раціонального та ефективного використання земель, запобігання
порушенням земельного законодавства та з роз’яснювальної роботи щодо
земельної реформи» (зі змінами) проводилися засідання районних робочих
груп, у тому числі за участю представників обласної міжвідомчої робочої
групи, на яких розглядалися питання щодо стану виконання заходів згідно із
затвердженими планами.
Постійно
проводилася
робота
по
залученню
підприємств
агропромислового комплексу до участі в продовольчих ярмарках у м. Харкові
та районах області.
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 введено в експлуатацію житлових
об’єктів загальною площею 192,0 тис. кв. м, з яких:
індивідуальні житлові будинки – 83,3 тис. кв. м;
багатоквартирні житлові будинки – 91,8 тис. кв. м;
реконструкція приміщень під житло – 14,8 тис. кв. м;
гуртожитки – 2,2 тис. кв. м.
На території Харківської області реалізуються державні програми
житлового будівництва, в рамках реалізації яких зроблено наступне:
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для реалізації обласної Програми надання підтримки учасникам
антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській
області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 14 квітня
2016 року № 100-VІІ, рішенням обласної ради від 08 вересня 2016 року
№ 256-VІІ затверджено Порядок використання коштів обласного бюджету з
метою надання підтримки учасникам антитерористичної операції для
будівництва та придбання житла в Харківській області;
для надання державної підтримки на будівництво доступного житла
Харківському управлінню Державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву виділено з бюджету м. Харкова – 5,0 млн. грн
(Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у
Харківській області на 2010-2017 роки). Станом на 30.09.2016 укладено
договорів на придбання 28 квартир загальною площею 812,4 м. кв.;
для надання довгострокових кредитів на придбання житла молодими
сім’ями Харківському управлінню Державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву виділено з бюджету м. Харкова – 10,0 млн. грн. Станом
на 30.09.2016 укладено договорів на придбання 10 квартир загальною площею
653,9 м. кв.
Систематично проводилася робота з підготовки технічних, дозвільних та
інших документів при передачі в оренду, приватизації, виконанні ремонтних
робіт, перевірці належності експлуатації пам’яток архітектури:
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.
З метою вирішення актуальних та поточних питань сфери охорони
здоров’я регіону Управлінням 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.
Запроваджено один із найбільш досконалих підходів до медичного
забезпечення демобілізованих бійців із залученням соціальних служб,
волонтерських організацій, громадських організацій учасників АТО. Система
надання комплексної медичної допомоги включає медичні профілактичні
огляди за участю 12 спеціалістів з наступним складанням індивідуальних
планів реабілітації та визначенням обсягів надання амбулаторного,
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стаціонарного та санаторно-курортного лікування пацієнтам зазначеної
категорії. Пильну увагу приділено психологічній реабілітації демобілізованих.
На базі обласного госпіталю ветеранів війни організовано надання
кваліфікованої психологічної допомоги та введено додаткові посади
психологів.
Відповідно до реєстру, який ведеться Управлінням охорони здоров’я
Харківської обласної державної адміністрації, за медичною допомогою
звернулося 104643 особи з числа осіб, які тимчасово переміщені з АР Крим,
м. Севастополя, Донецької та Луганської областей до Харківської області, з них
33066 дітей, стаціонарну медичну допомогу надано 27987 особам, у тому числі
9988 дітям, з них 1381 новонародженому; взято на облік 1955 вагітних,
прийнято 1371 пологи, народився 1381 новонароджений, 157 з них потребували
інтенсивного лікування у спеціалізованих відділеннях анестезіології та
інтенсивної терапії.
В області відпрацьована система надання медичної допомоги потерпілим
внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка відповідає вимогам Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» та відповідним нормативним документам
Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, обласної
державної адміністрації.
Головним медичним закладом для організації диспансерного нагляду та
надання медичної допомоги цієї категорії пацієнтів є обласний клінічний
спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення, у складі якого
діють поліклініка на 400 відвідувань за день, стаціонар на 260 ліжок та
клініко-діагностичні підрозділи, у т. ч. рентгенологічний, ендоскопічний
кабінети, відділення УЗД, функціональної діагностики тощо.
Протягом звітного періоду проведено 2 науково-практичні конференції, з
них 1 – з міжнародною участю, 17 Днів спеціалістів за участю профільних
фахівців закладів охорони здоров’я, 6 семінарів, 1 семінар – тренінг, 1 з’їзд.
Згідно з графіком проведено просвітницькі заходи (лекції, бесіди,
виготовлення та розповсюдження просвітницьких матеріалів) з нагоди
Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх
незаконним обігом, Всесвітнього дня боротьби з алергією, Всесвітнього дня
боротьби з гепатитами та профілактики отруєнь грибами. Організовано
медичне забезпечення святкових, урочистих і масових заходів, візитів
представників центральних органів влади, міжнародних делегацій та ін.
Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації протягом ІІІ 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
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розвиток туризму, щодо діючих туристичних проектів, проводилися селекторні
наради.
Складено облікову документацію на 133 об’єкти культурної спадщини,
із них 61 пам’ятка історії, 63 пам’ятки археологічної спадщини, 9 об’єктів
культурної спадщини.
Складено 168 паспортів, із них: на об’єкти археологічної спадщини – 98,
пам’ятки історії – 61, об’єкти культурної спадщини – 9.
Розглянуто проекти відведення земельних ділянок юридичним та
фізичним особам для будівельних та інших робіт на територіях: м. Харкова –
31, Харківської області – 35.
Розглянуто 10 детальних планів територій м. Харкова та Харківської
області, що пов’язані із об’єктами культурної спадщини, землями історикокультурного призначення, видано 5 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 комітету із забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури;
Обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної
орієнтації населення;
комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям
Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації;
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;
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 у 1986-1990 роках;
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.
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.
За звітний період з метою вивчення стилю і методів роботи фахівцями
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснено виїзди до таких
центрів Коломацького та Зачепилівського районів, міст Люботин та Ізюм.
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Здійснено виїзд до Харківського обласного центру матері та дитини з
метою надання методичної допомоги з організаційних питань та питань
ведення соціальної роботи, а також повторний виїзд з метою обговорення
актуальних питань, що виникли у роботі центру, та шляхів їх вирішення.
З метою вивчення стилю та методів роботи здійснено виїзди до управлінь
праці та соціального захисту населення Великобурлуцької та Балаклійської
районних державних адміністрацій.
Взято участь у роботі комісії Головного управління Пенсійного фонду
України в Харківській області з питань підтвердження стажу роботи на
посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за
вислугою років (2 засідання).
Продовжувалася робота інформаційно-консультаційного (ресурсного)
центру для демобілізованих із зони збройного конфлікту та членів їх сімей із
залученням кризових психологів, фахівців Асоціації спеціалістів по подоланню
наслідків психотравмуючих подій. У рамках роботи ІК(р)Ц здійснено виїзди до
Кегичівського, Коломацького, Зачепилівського районів та м. Люботин з метою
надання індивідуальних та групових консультацій демобілізованим
військовослужбовцям.
Налагоджена співпраця з громадськими організаціями, міжнародними
благодійними фондами, волонтерськими організаціями з метою проведення
спільних заходів при здійсненні соціальної роботи із внутрішньо переміщеними
особами/сім’ями, учасниками АТО та членами їх сімей, сім’ями загиблих у зоні
АТО, демобілізованими із зони збройного конфлікту та членами їх сімей.
Проводилася робота щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням
ветеранів війни та 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 12093 особи (ветеранів війни, інвалідів та членів сімей померлих
ветеранів війни).
Для забезпечення цих категорій громадян санаторно-курортним
лікуванням з початку року отримано 1141 путівку.
Для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, у 2016 році області виділено 6228,3 тис. грн, які розподілені між
районами області відповідно до заявок. Протягом січня-вересня поточного року
рай(міськ)управліннями закуплено 1239 путівок для оздоровлення громадян у
санаторно-курортних закладах на суму 5565,2 тис. грн.
По програмі «Пільги на медичне обслуговування громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»
заплановано
7711,4 тис. грн.
З початку року за цією програмою використано 5454,4 тис. грн, із яких
на:
ліки за пільговими рецептами лікарів – 4990,2 тис. грн;
пільгове зубопротезування – 464,2 тис. грн.
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 інформаційноаналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото,
дані про стан здоров’я дітей та про найближчих родичів. На даний час внесені
відомості до системи «Діти» стосовно 4305 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 ІІІ кварталу 2016 року адміністратором безпеки регіонального
рівня проводилася постійна робота із скасування та оформлення флеш-ключів
доступу до системи для користувачів та адміністраторів безпеки у зв’язку із
закінченням терміну дії ключів та 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 флешключів 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.
За звітний період виявлено 1 неповнолітнього, який не навчається та не
працює (мешкає у м. Харків). За інформацією служб у справах дітей всього
потребують працевлаштування 11 неповнолітніх у Богодухівському районі.
До районних (міських) центрів зайнятості, за клопотаннями служб у справах
дітей області було направлено 15 неповнолітніх, з початку 2016 року – 2
неповнолітніх, за останній квартал – 13.
Питання працевлаштування неповнолітніх було розглянуто на засіданнях
координаційних рад служб у справах дітей Золочівської та Шевченківської
районних державних адміністрацій, виконавчого комітету Чугуївської міської
ради.
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
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з працевлаштування та допомоги шляхом направлення за клопотаннями служб
у справах дітей місцевих органів влади до районних центрів зайнятості.
Соціальний захист дітей, які залишилися без піклування батьків, є одним
із пріоритетних напрямів роботи служб у справах дітей.
Станом на 01.10.2016 в області функціонує 89 дитячих будинків
сімейного типу (на вихованні перебуває 575 дітей) та 314 прийомних сімей (на
вихованні перебуває 566 дітей). Влаштовано до дитячих будинків сімейного
типу та прийомних сімей 71 дитину-сироту та дитину, позбавлену
батьківського піклування. Всього у прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу виховуються 1138 дітей.
Відповідно до порядку забезпечення функціонування дитячих будинків
сімейного типу, прийомних сімей, які переселилися з тимчасово окупованої
території України або районів проведення антитерористичної операції, виплати
їм державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, продовжують
функціонувати на підставі укладених договорів 6 прийомних сімей із районів
проведення антитерористичної операції на території наступних районів та міст:
Богодухівського району (1 сім’я), Дергачівського району (1 сім’я), м. Ізюма
(1 сім’я), м. Куп’янська (1 сім’я), м. Чугуєва (1 сім’я), Харківського району
(1 сім’я). Діти стаціонарно обстежені у відділенні педіатрії ДУ «Інститут
охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України».
В установах культури охоплено різними видами дозвілля 65201 дитина, із
них – 781 дитина облікових категорій; у спортивних секціях, школах, клубах
займаються 53996 дітей та підлітків, облікових категорій – 462. Контингент
клубів за місцем проживання становить 15342, облікових категорій – 275.
В інших закладах охоплено позашкільною роботою 58758 дітей, облікових
категорій – 703. Всього в області позашкільною роботою охоплено 193297
дітей, із них облікових категорій – 2221, що становить 52 % дітей, які
перебувають на обліку в службах у справах дітей.
Службами у справах дітей здійснюється постійний контроль за
діяльністю органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту
дітей, особливо у частині захисту житлових і майнових прав дітей. Органам
опіки та піклування надаються методичні рекомендації та правові консультації
працівниками служб у справах дітей області із зазначеного питання.
На квартирному обліку перебуває 163 дитини, проте потребують
постановки на квартирний облік ще 768 дітей зазначеної категорії. Основним
механізмом контролю за дотриманням житлових та майнових прав дітей є
надання органом опіки та піклування дозволів на здійснення правочинів
відносно нерухомого майна.
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 2016 року 1634 профілактичні рейди «Діти вулиці». Під
час проведення профілактичних заходів було виявлено 491 дитину, що
опинились в умовах вулиці, залишились без належного догляду з боку батьків.
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Протягом 2014-2016 років на території області перебувало з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції у 3 дитячих будинках сімейного типу – 10 дітей, 28 прийомних
сім’ях – 44 дитини, 155 сім’ях опікунів, піклувальників – 190 дітей.
На території області з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції функціонують:
4 прийомних сімей, у яких на вихованні перебуває 7 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
70 сімей опікунів, піклувальників, на вихованні яких перебуває 87 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
В області успішно продовжено практичну роботу щодо реформування
системи інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Законодавчими підставами для проведення цієї
роботи є постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 «Про
затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Кількість дітей, що залишилися без батьківського піклування,
зменшилася протягом цього року на 68 осіб, з урахуванням того, що протягом
дев’яти місяців 2016 року статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої
батьківського піклування, отримали 459 осіб.
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,
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.
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації протягом звітного періоду здійснено та проведено:
державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у
складі обласної атестаційної комісії (Позаміський заклад оздоровлення та
відпочинку «Берізка» (Золочівський район); Дитячий лікарсько-оздоровчий
центр «Соняшний» СТГО «Південна залізниця» (м. Харків, П’ятихатки);
Дитячий заміський оздоровчий заклад «Факел» (м. Харків, Помірки);
експертизу організованого початку 2016/2017 навчального року у
Печенізькому та Дергачівському районах;
державний нагляд (контроль) за діяльністю КЗ «Харківська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 6» Харківської обласної
ради, Харківської загальноосвітньої школи № 153 (Новобаварський район
м. Харкова), навчальних закладів у Дергачівському районі (Пересічанська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Солоницівська гімназія № 3, Ветеринарний
навчально-виховний
комплекс,
Козачолопанський
навчально-виховний
комплекс, Дергачівська гімназія № 3), Коломацького навчально-виховного
комплексу; Полковомикитівського та Ульянівського дошкільних навчальних
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закладів Богодухівського району; Донецького дошкільного навчального
закладу Зміївського району; Чугуївського дошкільного навчального закладу
№ 2 м. Чугуєва; Новоіванівського дошкільного навчального закладу
Коломацького району;
огляд готовності професійно-технічних навчальних закладів області до
роботи в 2016/2017 навчальному році;
державну атестацію професійно-технічних навчальних закладів (за
результатами розгляду були прийняті рішення про ухвалу матеріалів
самоаналізу 6 державних професійно-технічних навчальних закладів
Харківської області).
Найбільш значущими подіями в галузі науки і освіти області протягом
ІІІ кварталу 2016 року стали такі події:
ІІ мистецька акція «Мистецтво об’єднує молодь, що проходила
24 вересня 2016 року в рамках Харківського університетського консорціуму;
«круглий стіл» з питань реалізації гендерної політики за участю
народного депутата України Луценко І.С. (27 липня 2016 року);
урочисте відкриття ХХІІІ міжнародного музичного фестивалю
«Харківські асамблеї» (30 вересня 2016 року);
VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України (12-14 вересня 2016 року).
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.
Управлінням у справах молоді та спорту Харківської 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 з яких
погоджені Міністерством молоді та спорту України.
З 16 по 18 вересня 2016 року завдяки підтримці Міністерства молоді та
спорту України на базі навчального центру Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту ДСНС України (Харківська область, Нововодолазький
район, селище Ватутіне, вул. Військова) проведено Всеукраїнський семінартренінг для тренерів-вихователів із організації національно-патріотичних ігор
для молоді, спрямований на підготовку громадських активістів, які залучаються
до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
У семінарі-тренінгу взяли участь 54 особи з 16 областей України. До
проведення заходу долучилася громадська організація «Адаптаційний центр».
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Основним результатом проведення заходу стала підготовка тренеріввихователів для організації та проведення на місцях національно-патріотичних
та військово-спортивних ігор для молоді, у тому числі Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
Протягом звітного періоду спільно з представниками громадських
організацій проведено низку заходів національно-патріотичного спрямування
для молоді, серед яких обласний інформаційно-просвітницький семінар з
питань реалізації державної молодіжної політики у сфері патріотичного
виховання молоді.
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.
Протягом звітного періоду фахівцями 3-х молодіжних центрів праці надано
понад 1500 інформаційно-консультативних послуг молоді та працевлаштовані
понад 120 молодих осіб.
За послугами до Харківської служби зайнятості звернулося 25,2 тис. осіб
із числа безробітної молоді віком до 35 років, що склало 39,1 % від загальної
чисельності безробітних осіб, які перебували на обліку протягом звітного
періоду.
Зокрема, працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 10,5 тис. осіб
із числа молоді віком до 35 років. Рівень працевлаштування молоді становив
41,7 %.
Професійним навчанням за направленням державної служби зайнятості у
звітному періоді було охоплено 4,4 тис. осіб. Рівень охоплення молоді
профнавчанням становив 17,3 %.
У рамках організаційної роботи з підготовки та проведення щорічних
оздоровчих кампаній узагальнено та проаналізовано матеріали про виконання
Програми збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку Харківської області на 2011-2015 роки.
Здійснено моніторинг вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку Харківської області, проведено зустрічі із керівниками окремих
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з питання забезпечення їх роботи
(відновлення роботи) у 2016 році тощо.
Влітку поточного року обласна державна адміністрація організувала
оздоровлення та відпочинок дітей в 744 закладах оздоровлення та відпочинку
на Харківщині та в інших регіонах України (Херсонській, Запорізькій,
Львівській та Одеській областях).
На кошти, передбачені із обласного бюджету в сумі 35,5 млн. грн,
проведено відкриті конкурсні торги та придбано 7350 дитячих путівок.
За оперативними даними оздоровленням та відпочинком за підсумками
літнього періоду охоплено 221651 дитину або 108,5 % від запланованої
кількості (204222 дитини) та 91,7 % від загальної чисельності дітей шкільного
віку від 7 до 17 років (включно) (241607 дітей).
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Із загальної кількості оздоровленням та відпочинком за соціально
незахищеними категоріями охоплена 126031 дитина, що складає 106,6 % від
плану (118255 дітей) та 91,3 % від їх загальної кількості (137990 дітей).
КУ «Харківський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт
для всіх» було проведено понад 65 спортивно-масових та фізкультурнооздоровчих заходів, у яких взяли участь близько 66 тис. осіб.
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
76 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.
Управлінням масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та
політичними партіями регіону, проведено роботу щодо методичної та
практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам
місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськими організаціями і
політичними партіями, продовжено співпрацю з обласним об’єднанням
профспілок. Надана практична допомога у проведенні їх статутної діяльності,
проведенні засідань, «круглих столів» різноманітної тематики.
Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної
державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх
районах області, м. Харкові, а також містах обласного значення.
Забезпечено висвітлення на офіційному веб-сайті обласної державної
адміністрації робочих поїздок делегації Харківської області у Німеччину,
зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з активом громадської
ради, представниками Харківського обласного округу ГО «Всеукраїнський
союз ветеранів АТО» і Харківської громадської організації «Спілка ветеранів
АТО», директором Регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку
Джоном Пеннелом, з главою Консультативної місії ЄС в Україні Кястутисом
Ланчінскасом, фахівцями Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), спортсменами, які
представляли наш регіон на XXXI Літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро,
керівником проектів та програм зі сприяння розвитку приватного
підприємництва і ринкових реформ в країнах Євразійського регіону Еріком
Хонцем, делегацією Корпусу Миру США в Україні тощо.
Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної
адміністрації. Організовано та проведено 32 брифінги.
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Організовано інтерв’ю голови обласної державної адміністрації Інтернетпорталам «Медиа группа Объектив», «Status quo», «Главком».
У звітному періоді організовано за участю керівництва обласної
державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації 18 прес-конференцій, 22 прес-тури. Організовано участь
керівництва центральних органів виконавчої влади, обласної державної
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації у програмах «Суспільний інтерес» на каналі «Simon» та
телеканалі «News One».
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 08.04.2015
№ 47552/33/1-14 щотижня на базі Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України забезпечувалося проведення експертних зустрічей в
режимі відеоконференції щодо роз’яснення та обговорення пріоритетів
урядової політики, цілей і змісту соціально-економічних реформ.
Протягом ІІI кварталу 2016 року надавалася організаційна та методична
допомога районним державним адміністраціям, виконавчим органам міських
рад міст обласного значення з питань реалізації державної етнонаціональної
політики щодо підготовки та проведення державних свят і 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 ІІІ кварталу 2016 року сектор 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 ІІІ кварталу особлива увага приділялась виконанню Указу
Президента України від 26.08.2016 № 357/2016 «Про відзначення в Україні
500-річчя Реформації». На даний момент в обласній державній адміністрації
розробляється регіональний план заходів з підготовки та відзначення в Україні
500-річчя реформації в Україні.
Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні
ситуації.
Здійснено комплексні перевірки стану реалізації державної політики у
сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної
безпеки районів та міст Харківської області (Балаклійський, Барвінківський,
Богодухівський, Лозівський райони та м. Лозова).
Розроблений та розісланий до виконавців Комплексний план заходів
щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру і пожежної безпеки у Харківській області в зимовий період
2016-2017 років.
Відповідно до плану проводилися засідання обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Згідно з графіком у
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IІІ кварталі 2016 року були проведені перевірки автоматизованої системи
оповіщення «Сигнал-ВО».
Також 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 ІІІ кварталу 2016 року проводився аналіз
стану отримання підприємствами, установами та організаціями області
дозвільно-погоджувальної документації у сфері охорони навколишнього
природного середовища.
Інформацію про хід виконання у І півріччі 2016 року комплексної
Програми охорони навколишнього природного середовища в Харківській
області на 2009-2013 роки та на перспективу до 2020 року, затвердженої
рішенням обласної ради від 29 жовтня 2009 року № 1413-V (зі змінами),
підготовлено та надано керівництву обласної державної адміністрації та до
Харківської обласної ради. Питання про хід виконання зазначеної програми
30 серпня 2016 року заслухано на засіданні постійної комісії з питань екології,
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Харківської обласної ради.
Стан виконання підприємствами планів-заходів з охорони атмосферного
повітря знаходиться на постійному контролі. Були направлені листи
підприємствам теплоенергетичної галузі – найбільшим забруднювачам
Харківської області, щодо виконання природоохоронних заходів, зокрема
стосовно атмосферного повітря, запланованих на 2016 рік. За результатами
опрацьованої інформації встановлено, що Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго»,
філією «Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія»,
ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» тощо на реалізацію повітроохоронних заходів було
використано понад 4207 тис. грн, у тому числі на здійснення контролю за
дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин.
Здійснено аналіз роботи очисних споруд області. Так, основною
проблемою в галузі охорони водних ресурсів у Харківській області є
незадовільний технічний стан очисних споруд, що призводить до скидання
забруднених стічних вод категорій «без очистки» та «недостатньо очищені» у
поверхневі водні об’єкти. Найбільшими забруднювачами поверхневих водойм є
відомчі і комунальні очисні споруди біологічної очистки.
Протягом кварталу проводилася робота щодо збільшення кількості
суб’єктів господарювання, які повинні отримати дозвільну документацію у
сфері екології та природних ресурсів. У разі надходження відповідних запитів
надаються рекомендації та роз’яснення з питань охорони навколишнього
природного середовища.
Здійснювався контроль та координація проведення заходів безстрокової
всеукраїнської кампанії із забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах
області.
Відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про екологічну
експертизу» проводилася державна екологічна експертиза оцінки впливу на
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навколишнє середовище і прийняття рішень щодо подальшої реалізації об’єкта
державної екологічної експертизи з урахуванням громадської думки.
З метою покращення ситуації у сфері поводження з відходами, відповідно
до розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища і напрямів їх використання у 2016 році, затвердженого рішенням
обласної ради від 08.09.2016 № 259-VII, по розділу ІІ «Раціональне
використання, зберігання або знищення відходів виробництва та побутових
відходів» у 2016 році заплановано виконати заходи на загальну суму
26840,0 тис. грн, у т.ч.: розроблення проектно-кошторисної документації на
будівництво Комплексу по управлінню ТПВ в м. Краснограді, полігону ТПВ в
м. Лозовій, Комплексу по управлінню відходами у Первомайському районі та
придбання спецтехніки.
Крім того, в області здійснюється будівництво комплексів по управлінню
комунальними відходами в м. Богодухові та м. Люботині. Реалізується проект
будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів із системою
збору, утилізації полігонного газу та виробництва електричної енергії в
м. Дергачі потужністю 30-40 тис. тонн/рік, замовником якого є КП
«Муніципальна компанія поводження з відходами» Харківської міської ради.
На виконання Указу Президента України від 11.12.2009 № 1044 «Про
створення національного природного парку «Дворічанський» та доручень
Кабінету Міністрів України від 16.01.2015 № 71628/13/1-09, від 08.01.2014
№ 71628/11/1-09 щодо проведення роботи з розширення території Парку
29 вересня 2016 року проведено засідання зазначеної робочої групи, на якому
прийнято відповідні рішення.
Забезпечено плідну співпрацю з Харківською обласною організацією
Українського товариства охорони природи шляхом підготовки публікацій для
газети «ЕКОСВІТ». Так, протягом ІІІ кварталу 2016 року надавалася
інформація стосовно проведення водообміну у Краснопавлівському
водосховищі, щодо проблемних питань у сфері охорони атмосферного повітря,
пов’язаних з виробничою діяльністю ПРАТ «Харківський коксовий завод», про
стан забруднення р. Сіверський Донець на території Харківської області, щодо
актуальних екологічних проблемних питань м. Харкова, про стан забруднення
атмосферного повітря м. Харкова.
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
терористичній діяльності на території Харківської області на 2016 рік,
регіональної Програми територіальної оборони Харківської області на
2016-2017 роки.
На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 01.06.2010
№ 28249/1/1-10 та від 07.06.2010 № 32208/1/1-10 щомісяця аналізувалась та
відповідно до компетенції надавалась до МВС України звітна інформація про
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стан роботи щодо захисту об’єктів інтелектуальної власності та боротьби із
незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо і
відеопродукції, компакт-дисків.
Протягом звітного періоду аналізувалася та надавалася інформація до
Ради національної безпеки і оборони України на виконання пункту 3.3.б
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року
«Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам тероризму,
підтримуваним Російською Федерацією», уведеного в дію Указом Президента
України від 14.02.2015 № 85.
На виконання доручень першого заступника Глави Адміністрації
Президента України від 05.02.2016 № 03-01/255 та від 13.06.2016 № 03-01/1492
щодо сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України
щодо обсягів відбору громадян на військову службу за контрактом надавалася
узагальнена інформація до Адміністрації Президента України з виконання
планового завдання в області.
Протягом звітного періоду за дорученням керівництва обласної державної
адміністрації аналізувався хід виконання заходів, передбачених регіональною
Програмою забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на
2016-2017 роки, регіональною Програмою протидії терористичній діяльності на
території Харківської області на 2016 рік, регіональною Програмою
територіальної оборони Харківської області на 2016-2017 роки та надавалась
відповідна інформація до Харківської обласної ради.
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.
На виконання Указу Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про
шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної
гвардії України та Державної прикордонної служби України» здійснювались
заходи з організації шефства над з’єднаннями, військовими частинами,
військовими навчальними закладами з військово-патріотичного виховання
молоді та культурно-виховної роботи з військовослужбовцями, підготовки
допризовної молоді до виконання військового обов’язку із захисту держави,
сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб
військовослужбовців, надання допомоги у забезпеченні з’єднань, військових
частин та військових навчальних закладів матеріально-технічними засобами.
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
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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 Харківської 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 IІІ кварталу 2016 року оприлюднено:
125 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної
діяльності;
47 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з особового
складу;
5 проектів актів нормативно-правового характеру;
4 проекти 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 434 документи, що містять публічну інформацію, із них на
виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 38 документів.
Станом на 01 жовтня 2016 року до системи обліку (реєстру) публічної
інформації Харківської обласної державної адміністрації внесено 21615
документів, із них 472 документи – протягом ІІІ кварталу 2016 року.
Протягом кварталу на офіційному веб-сайті Харківської 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».
Протягом IІI кварталу 2016 року надійшло 447 запитів на інформацію, із
яких: 369 – задоволено, на 18 – надіслано відмову, 60 – направлено за
належністю. 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 159 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 152 справах.
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Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання
експертно-перевірної комісії та 3 засідання Науково-методичної ради.
Підготовлено та відкрито виставки архівних документів, у тому числі
оприлюднені у режимі оn-line на офіційному веб-сайті Державного архіву
Харківської області.
Апарат обласної державної адміністрації постійно працював над
удосконаленням стилю, форм і методів роботи щодо забезпечення основної
діяльності обласної державної адміністрації.
У процесі поточної діяльності здійснювалася взаємодія з відповідними
підрозділами Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету
Міністрів України, виконувалися їх доручення. Щодня узагальнювалася та
надавалася інформація про основні заходи на наступний день.
Вживаються додаткові заходи щодо покращення контролю за реалізацією
прийнятих планів.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації
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