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ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання структурними підрозділами  

Харківської обласної державної адміністрації плану роботи  

Харківської обласної державної адміністрації  

за І квартал 2017 року 

  

Обласною державною адміністрацією протягом І кварталу 2017 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 І кварталу 2017 року спільно із структурними 

підрозділами обласної державної адміністрації підготовлено проекти рішень 

сесії Харківської обласної ради, серед яких: 

«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2016 рік, затвердженої рішенням обласної ради                    

від 17 грудня 2015 року № 13-VIІ»; 

«Про виконання бюджету, програм соціально-економічного та 

культурного розвитку Харківської області й делегованих обласною радою 

повноважень за 2016 рік; 

«Про затвердження моніторингового звіту за 2016 рік про стан реалізації 

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

на 2015 – 2017 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 08 грудня 2016 року № 329-VIІ (зі змінами); 

«Про затвердження оновленого Порядку використання коштів обласного 

бюджету, які виділяються для мікрокредитування суб’єктів малого і  

середнього підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани проектів, на 

2017 – 2020 роки»; 

«Про внесення змін до Програми сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки». 

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 Адміністрацію Президента України. 



 2 

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. 

Підготовлено інформацію до звіту голови Харківської обласної державної 

адміністрації Кабінету Міністрів України на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.12.2016 № 987 «Про щорічні звіти голів обласних, 

Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій». 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.05.2007                 

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

політики Секретаріату Кабінету Міністрів України від 11.05.2007 щодо 

підготовки відомостей про регіон «Паспорт регіону» здійснювалася підготовка 

інформації Кабінету Міністрів України «Паспорт регіону». 

Протягом І кварталу 2017 року готувалася аналітична інформація про 

підсумки економічного і соціального розвитку районів області. 

Здійснювалася підготовка та надання інформації щодо проблемних 

питань загальнодержавного і місцевого значення, вирішення яких потребує 

сприяння Президента України. 

Надано до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України інформацію щодо опрацювання проекту 

постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення системи 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики». 

На виконання Регіонального плану заходів у відповідній галузі щодо 

впровадження, сертифікації та функціонування системи управління якістю на 

вітчизняних підприємствах, в установах і організаціях відповідно до 

національних (міжнародних) стандартів за 2015 – 2016 роки Харківською 

областю підготовлено та надано інформацію до Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України. 

Головному управлінню Пенсійного фонду України в Харківській області 

підготовлено та надано прогнозні розрахунки фонду оплати штатних 

працівників підприємств, організацій та установ області у 2016 – 2017 роках. 

Підготовлено інформацію щодо виконання у 2016 році заходів з реалізації 

в області Територіальної та Генеральної угод на 2013 – 2017 роки, Державної 

цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 

2020 року, Програми зайнятості населення Харківської області на період до 

2017 року. 

Здійснено заходи з розробки проекту Плану заходів на 2018 – 2020 роки з 

реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, 

відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів 

заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, 
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.112015 № 932, 

Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, 

затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79. 

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-грудень 2016 року щодо закупівель 

розпорядниками коштів місцевих бюджетів Харківської області. 

Згідно з дорученнями голови Харківської обласної державної 

адміністрації щотижня опрацьовувалася та надавалася інформація стосовно 

здійснення електронних закупівель замовниками Харківської області за даними 

модуля аналітики електронної системи Prozorro. 

Відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної 

власності» підготовлені відомості до Єдиного реєстру об’єктів державної 

власності, суб’єктом управління яких є Харківська обласна державна 

адміністрація та районні державні адміністрації Харківської області. 

Підготовлено інформацію на виконання доручення Кабінету Міністрів 

України від 17.02.2017 № 3049/1/1-17 щодо забезпечення проведення та 

публікації щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності 

державних унітарних підприємств, що належать до сфери управління обласної 

державної адміністрації. 

Станом на 31.03.2017 видано 61 разову (індивідуальну) ліцензію на 

зовнішньоекономічну операцію. Ліцензії на експорт та імпорт товарів протягом 

звітного періоду не видавалися. 

Постійно здійснювався моніторинг залучення іноземних інвестицій в 

економіку регіону та зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківської 

області, а також реалізації проектів з іноземними інвестиціями, які 

впроваджуються на території Харківщини. 

Протягом I кварталу 2017 року були підготовлені аналітичні довідки 

щодо зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Харківської області з 

країнами та регіонами світу (24 довідки), а також комплексні довідки щодо 

зовнішньоекономічної (3 довідки) та інвестиційної діяльності (1 довідка) 

Харківської області.  

Підготовлена інформація Кабінету Міністрів України, Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України та Національному агентству України з питань державної служби щодо 

результатів 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 IV квартал 2016 року на виконання розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р. 
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Також, з метою просування продукції харківських товаровиробників на 

ринок Китайської Народної Республіки, залучення китайських інвестицій в 

економіку регіону Департаментом економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації розроблено першочергові заходи 

щодо поглиблення співробітництва Харківської області з Китаєм у 2017 році.  

З метою інтенсифікації співробітництва на рівні областей України з  

Естонською Республікою Департаментом економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації надані Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України інформаційно-аналітичні матеріали щодо економічного 

співробітництва Харківської області з Естонією. 

У рамках підготовки до проведення у 2017 році чергових засідань 

міжурядових українсько-азербайджанської, українсько-казахстанської, 

українсько–туркменської, українсько-турецької комісій та комісії зі 

співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної 

Республіки підготовлено та направлено у березні 2017 року до Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України інформаційно-аналітичні матеріали щодо економічного 

співробітництва Харківської області з вищезазначеними країнами. 

Також, у березні 2017 року підготовлено та направлено інформаційно-

аналітичні матеріали щодо інвестиційних проектів вартістю понад 20 млн. дол. 

США, які плануються до реалізації у Харківській області, та дані про вільні 

земельні ділянки (типу Greenfield) та вільні виробничі площі (типу Brownfield) 

Офісу із залучення та підтримки інвестицій «UkraneInvest» (м. Київ).  

Протягом І кварталу 2017 року було забезпечено проведення 27 візитів до 

Харківської області керівників дипломатичного корпусу, акредитованого в 

Україні, а також іноземних офіційних та ділових делегацій з 15 країн світу 

(Республіки Польща, Турецької Республіки, Республіки Албанія, Республіки 

Індія, Сполучених Штатів Америки, Азербайджанської Республіки, Бразилії, 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, 

Туркменістану, Канади, Федеративної Республіки Німеччини, Литовської 

Республіки, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Японії, Австралії). 

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. 

З метою поглиблення міжнародного та міжрегіонального 

співробітництва, залучення додаткових ресурсів міжнародної технічної 

допомоги (далі – МТД), підвищення ефективності її використання та 

координації роботи у цьому напрямі в області проводилася системна робота 

щодо сприяння залученню МТД до Харківської області за двома напрямами: 
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робота з представниками громад області та профільними фахівцями 

районних та обласних державних адміністрацій; 

робота з міжнародними донорськими організаціями. 

З метою підвищення рівня обізнаності потенційних реципієнтів у районах 

та містах Харківської області на сайті Департаменту розроблено розділ 

«Бібліотека МТД», в якому розміщено каталог донорських організацій, 

методична література із підготовки проектів, посібники та важливі корисні 

посилання, а розділ «Нормативна база МТД» доповнено новою інформацією. 

З метою залучення пріоритетних для регіону проектів/програм у рамках 

міжнародної технічної допомоги, як важливого джерела ресурсного 

забезпечення, відповідно до пріоритетів соціально-економічного розвитку 

регіону сформовано базу проектних пропозицій (далі – база). База на 2017 рік 

від районів та міст Харківської області налічує понад 450 пропозицій, більшість 

з яких направлена на енергозбереження та підвищення енергоефективності в 

закладах культури, освіти та охорони здоров’я, відновлення вуличного 

освітлення, водопостачання та водовідведення, а також забезпечення соціально-

побутових потреб ВПО. Очікувана сума коштів міжнародної технічної 

допомоги на вирішення актуальних проблем місцевих громад області складає 

близько 40 млн. євро. 

У рамках підписаної угоди про партнерство між Харківською обласною 

державною адміністрацією, Харківською обласною радою та Програмою 

розвитку Організації Об’єднаних Націй Департамент продовжує співпрацю та 

надає інформаційну підтримку представникам ПРООН на постійній основі в 

рамках Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, фаза III», що 

фінансується Програмою ЄС в Україні та ПРООН, який реалізується за трьома 

компонентами: для сільської місцевості, муніципального та його складової 

«Розумні міста та електронне урядування». 

У рамках впровадження проекту «Абетка експортера» реалізовано ряд 

заходів, серед яких: 

консультації з керівниками територіальних підрозділів Харківської 

митниці ДФС, Головного управління Державної фіскальної служби у 

Харківській області з метою узгодження формату та термінів реалізації 

освітнього проекту для підприємств регіону; 

опитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності регіону «Шляхи 

підвищення експортного потенціалу суб’єктів господарювання Харківщини». 

У сфері інформаційно-комунікаційних технологій у рамках Програми 

розвитку малого та середнього підприємництва у Харківській області                          

на 2016 – 2020 роки здійснювалася інформаційна підтримка проекту «Kharkiv 

IT Unicorns». 

Оновлено інформацію щодо показників соціально-економічного розвитку 

регіону, його експортного потенціалу, зокрема, у розрізі галузей виробництва, 

промисловості, соціальної політики (комплексної допомоги та вирішення 

проблемних питань громадян України – переселенців з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції). 
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З метою забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України                    

від 16 травня 2014 року № 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 на виконання доручень 

керівництва обласної державної адміністрації та заходів організаційного 

характеру у сфері реформування системи надання адміністративних послуг у 

Харківській області. 

Станом на 01.04.2017 кількісний склад штатних посад центрів надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП) становить 224 особи. За І квартал                  

2017 року до ЦНАПів області звернулося близько 180 тис. громадян та 

представників бізнесу. 

У рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між 

Міжнародною організацією з розвитку права (IDLO), Харківською обласною 

державною адміністрацією та Харківською міською радою щодо створення 

Регіонального ЦНАП у м. Харкові 19.01.2017 відбулася зустріч першого 

заступника голови обласної державної адміністрації з директором Міжнародної 

організації з розвитку права (IDLO) в Україні Леваном Дучидзе.  

Під час зустрічі обговорювалися питання щодо реалізації спільного 

проекту Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської 

ради, IDLO та USAID зі створення Регіонального ЦНАП у м. Харкові. 

Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 

підготовлено розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

09.03.2017 №87 «Про затвердження Плану заходів на 2017 рік щодо наповнення 

місцевих бюджетів області, економного і раціонального використання 

бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів». Звіт про 

виконання обласного бюджету за 2016 рік затверджено рішенням обласної ради 

від 23.02.2017   № 371-VІІ. 

Проводився щомісячний моніторинг виконання обласного та зведеного 

бюджетів області, надавалася відповідна інформація керівництву обласної 

державної адміністрації та до обласної ради. 

Також проводився моніторинг виконання місцевих бюджетів області та 

надання області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій. 

На виконання статей 111, 115, 122 Бюджетного кодексу України 

проведено перевірку показників затверджених районних, міських (міст 

обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад 

на 2017 рік щодо відповідності до бюджетного законодавства. Інформація про 

результати перевірки надана до Міністерства фінансів України листом від 

27.02.2017 № 01-26/73. 

Проведена робота зі зведення показників місцевих бюджетів на 2017 рік, 

підготовлені відповідні матеріали, пояснювальна записка з додатками, зведення 

показників за мережею, штатами і контингентами бюджетних установ на 

2017 рік. 

Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної 
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адміністрації протягом І кварталу 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 підсумками січня-лютого 2017 року індекс промислової продукції 

складав 102,6 %, (за аналогічний період 2016 року – 102,2%). По Україні індекс 

промислової продукції за січень-лютий 2017 року складає 100,4 %. 

Серед регіонів України по показнику індексу промислової продукції 

Харківська область посідає 10 місце. 

Із зростанням виробництва продукції в січні-лютому 2017 року, в 

порівнянні з відповідним періодом 2016 року працювали: ПАТ «ХТЗ                          

ім. С.Орджонікідзе», ДП «Харківський завод спеціальних машин», 

ТОВ «ХЗПТУ», ДП «ХПЗ ім. Т.Г.Шевченка», ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря», 

ДП «Ізюмський приладобудівний завод», ПрАТ «ЛЗТД», ПАТ «Харківський 

підшипниковий завод», ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод», 

ПАТ «Котельно-механічний завод», ПАТ «НВП Теплоавтомат», ДП «Завод 

ім. В.О. Малишева», філія «Панютинський вагоноремонтний завод 

«ПАТ «Укрзалізниця» та інші. 

Внесок Харківської області в обсяг реалізованої продукції країни складає 

7,7 %. За обсягами реалізованої промислової продукції область займає 5 місце 

серед регіонів України після Дніпропетровської, Донецької, Запорізької 

областей та м. Києва. 

Серед підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, домінували 

підприємства з переробної промисловості – 91,5 % від загальної кількості 

інноваційних підприємств, серед яких найбільше: підприємства 

машинобудування – 39,3 %, хімічної – 23,4 % та харчової промисловості –             

17,8 %.  

На інновації підприємства витратили 667 млн. грн, із яких 67,4 % було 

витрачено підприємствами на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення, 28,8 % – на виконання внутрішніх та зовнішніх науково-

дослідних розробок; 3 % – на придбання інших зовнішніх знань та 0,8 % – на 

інші інноваційні витрати. 

Одним з пріоритетних напрямів роботи Управління паливно-

енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації є 

робота з підвищення енергоефективності використання енергоресурсів в 

області. 

Здійснено моніторинг стану виконання заходів Інвестиційної програми 

АК «Харківобленерго», спрямованих на поліпшення технічного стану 

електричних мереж та заходів із зниження понаднормативних витрат 

електроенергії. Фактичні технологічні втрати електроенергії зменшено на 2,2 % 

до нормативного значення за цей період, а також  скорочено на 0,8% порівняно 

з відповідним періодом 2016 року. 

АК «Харківобленерго» забезпечено технічне обслуговування та 

експлуатацію 247 енергетичних об’єктів, які були раніше безхазяйними. Після 

проведення додаткової інвентаризації було встановлено 75 безхазяйних 
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енергетичних об’єктів. По 3-х об’єктах встановлено власників. П’ятдесят 

енергетичних об’єктів передано на баланс АК «Харківобленерго» для технічної 

експлуатації та обслуговування. 

Забезпечено постійний моніторинг стану розрахунків всіх груп 

споживачів області за електричну енергію та природний газ, у тому числі 

проблемних категорій та підприємств комунального господарства  

(КП «Харківводоканал» та КП «Харківські теплові мережі»).  

Фінансування робіт по яких здійснюється НАК «Нафтогаз України» 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2009  

№ 1001-р «Про добудову підвідних газопроводів» з початку року не 

здійснювалося. 

У І кварталі 2017 року з родовищ ГПУ «Шебелинкагазвидобування» 

видобуто 2068,93 млн. м
3
 природного газу, 29 039,1 тонн газового конденсату і 

5 147,2 тонн нафти. 

Здійснено моніторинг стану передачі до комунальної власності 

безхазяйних енергетичних об'єктів, залишилось безхазяйними 22 енергетичних 

об’єкти. 

Вжиті заходи щодо підписання Угоди про співробітництво між обласною 

державною адміністрацією та ПАТ «Укргазвидобування» у розвитку 

нафтогазової галузі і соціальної інфраструктури області на 2017 рік. 

На виконання Указу Президента України від 14.11.2014 №55/2010 «Про 

рішення РНБО від 04.11.2014 «Про стан забезпечення енергетичної безпеки 

держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 

2014/2015 року» готувалися щомісячні проекти документів до Кабінету 

Міністрів України та РНБО. Рівень розрахунків за газ, спожитий цими 

підприємствами в 2016 році, підвищився до 92,3 %, а заборгованість скорочено 

на 1279,5 млн. грн. 

Підготовлено аналітичні довідки щодо встановлення зовнішніх приладів 

обліку електричної енергії, що використовується для зовнішнього освітлення 

населених пунктів та магістральних доріг і вулиць. Так, досягнутий рівень за               

І квартал 2017 року склав: всього 4102 одиниць встановлених приладів обліку, з 

них 82 % – прилади диференційного за годинами доби обліку електричної 

енергії. 

Обласною державною адміністрацією проведено роботу з вивчення 

існуючих систем опалення житлового фонду, комунально-побутової сфери і 

бюджетних закладів, на яких технічно можливо застосування систем 

теплоелектроакумуляційного опалення і водопідігріву. В межах цієї роботи 

було визначено стан електричних мереж, які здійснюють електропостачання 

зазначених об’єктів. 

У результаті проведеного аналізу сформований перелік об’єктів, 

переведення яких на автономне електричне опалення та гаряче водопостачання 

можливе по існуючих схемах зовнішнього електропостачання за умови 

незначної реконструкції. 

ПАТ «Харківміськгаз», з початку 2017 року, для визначення технічного 

стану газопроводів і їх придатності до подальшої експлуатації всього 
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обстежено 28,68 км газопроводів, з яких виявлено 1,35 км, що підлягають 

капітальному ремонту та виведено їх до задовільного стану. На сьогоднішній 

день газопроводів в аварійно-непридатному стані немає. 

Здійснюється формування бази даних газифікованих та негазифікованих 

населених пунктів області, із 1761 населених пунктів області газифіковано 795. 

Проведено 5 засідань штабу з питань введення надзвичайного стану в 

об’єднаній енергосистемі України та відповідних заходів в області, засідання 

комісії з питань неповних розрахунків за електричну енергію 

КП «Харківводоканал» та КП «Харківські теплові мережі». 

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 2017 року відповідними органами місцевого самоврядування 

прийнято 23 рішення щодо встановлення тарифів: 14 – на послуги 

водопостачання, водовідведення для споживачів с. Довгалівка Балаклійського 

району, смт Близнюки, м. Вовчанська, смт Старий Салтів Вовчанського району, 

смт Великий Бурлук, смт Приколотне Великобурлуцького р-ну, смт Вільшани 

Дергачівського району, смт Золочів, с. Єлизаветівка, смт Краснопавлівка,                   

смт Орілька Лозівського району, смт Нова Водолага, смт Есхар Чугуївського             

району, 4 рішення – на теплопостачання у смт Близнюки та населених пунктах 

Лозівського району, а також 5 рішень – на утримання житлових будинків та 

прибудинкових територій у м. Ізюмі, смт Приколотне Великобурлуцького 

району, смт Краснопавлівка та смт Орілька Лозівського району у, с. Котляри та 

с. Хроли Харківського району.   

Згідно із Законом України від 20.02.2003 № 554-ІV «Про 

реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-

комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» разом з постійно діючими 

комісіями з питань реструктуризації заборгованості населення, створеними при 

райміськвиконкомах та райдержадміністраціях, підприємствами галузі 

проводилася робота з реструктуризації боргів населення. З початку 2017 року 

населенням було укладено 145 договорів на реструктуризацію заборгованості 

на загальну суму 686,0 тис. грн. Сума внесених з початку 2017 року платежів із 

погашення реструктуризованої заборгованості склала 541,0 тис. грн.  

Загальна кількість мешканців гуртожитків, які проживають більше  

5 років у гуртожитках та згідно із Законом України «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» від 04.09.2008 № 500-VI 

(далі – Закон) мають право на приватизацію своїх помешкань, становить  

6091 чол. Протягом дії Закону приватизували свої кімнати 3441 мешканців 

гуртожитків або 56,4 % від загальної кількості. Станом на 01.04.2017 кількість 

приватизованих квартир становить 2216 одиниць або 22,3% від загальної 

кількості 9924 одиниць. 



 10 

Ураховуючи сприятливі погодні умови, за І квартал 2017 року                     

ДП «Харківський облавтодор» виконано ремонтних робіт 72595 м
2
 доріг, з них 

на державних дорогах – 70809 м
2
; на місцевій мережі – 1786 м

2
. 

Роботи виконувалися на таких автодорогах загальнодержавного значення: 

М-03 «Київ-Харків-Довжанскій» з під'їздом до Міжнародного аеропорту 

м. Харкова, М-18 «Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта», Р-07 «Чугуїв-Мілове», 

Р-51 «Мерефа-Лозова-Павлоград», М-29 «Харків-Красноград-Перещепіно-                   

/М-18/», Р-79 «Сахновщина-Ізюм-КПП «Піски», Т-21-19 «Наталине-

Зачепилівка-Перещепине», Т-21-03 «Харків-Золочів-КПП «Олександрівка»,               

Т-21-04 «Харків-Вовчанськ-КПП «Чугунівка», Т-21-06 «Ст. Мерчик-Мурафа-

Краснокутськ», Т-21-11 «Чугуїв-Печеніги-В. Бурлук» і ін. 

Працювало 7 власних АБЗ (Лозівського РАД, Куп'янського РАД, 

Балаклійського РАД, Зачепилівського РАД, В.Бурлукского і Нововодолазького 

РАД і Пісочинського ДЕП) і 1 АБЗ субпідрядної організації. 

В агропромисловому секторі області продовжувалася реалізація заходів із 

впровадження інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих 

умов для стабільного і динамічного розвитку підприємств агропромислового 

комплексу, підвищення рівня їх конкурентоспроможності та залучення 

інвестицій в сільське господарство, здійснювався моніторинг діяльності 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Щомісяця проводився моніторинг добового обсягу виробництва та 

оптово-відпускних цін на хліб та хлібобулочні вироби. 

Для проведення комплексу весняно-польових робіт 

сільгосптоваровиробниками передбачається використати 50,0 тис. тонн 

поживних речовин мінеральних добрив. Ураховуючи перехідні залишки, в 

сільськогосподарських підприємствах є в наявності 53,5 тис. тонн поживних 

речовин мінеральних добрив або 107 % до заявки. Сільськогосподарські 

підприємства проводять роботи з підживлення озимих культур.  

Станом на 31.03.2017 обстеження посівів озимих зернових культур 

показують, що із посіяних 491,3 тис. га, сходи отримано на площі 474,9 тис. га 

(97 % від посіяних), з них у доброму та задовільному стані – 405,3 тис. га (85 

%), у слабкому та зрідженому стані – 69,7 тис. га (12 %). За підрахунками 

близько 16,4 тис. га, або 3 % посівів не утворили сходів. 

За оперативними даними структурних підрозділів агропромислового 

розвитку районних державних адміністрацій прогнозована потреба насіння 

ярих зернових та зернобобових культур під урожай 2017 року складає  

31,2 тис. тонн. Станом на 29.03.2017 засипано – 36,2 тис. тонн насіння, або                

116 % від прогнозу, в тому числі насіння високих категорій – 29,9 тис. тонн, або 

83 % від засипаного. 

Відновлено механізм проведення сертифікації насіння та садивного 

матеріалу. Станом на 28.03.2017 по області відновлена робота 3 лабораторій 

територіального представництва ДП «Державний центр сертифікації і 

експертизи сільськогосподарської продукції», а саме м. Харків, вул. Луї 

Пастера, 9; Ізюмський район (м.Ізюм, вул. Старопоштова, 39а); Краснокутський 

район (смт Краснокутськ, вул. Куйбишева, 1а). Заплановано відкриття ще                       
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2 лабораторіїй у Великобурлуцькому районі (смт Великий Бурлук,                             

вул. Маяковського, 26) та Кегичівському районі (смт Кегичівка, вул. Волошина, 

118). 

Протягом І кварталу поточного року було оформлено та видано суб’єктам 

племінної справи у тваринництві 29 сертифікатів племінних (генетичних) 

ресурсів, у тому числі 1 сертифікат – ТОВ «Харківський кінний завод»,                        

3 сертифіката – ТОВ «СК Восток» та 25 сертифікатів – ПрАТ ПЗ «Червоний 

Велетень». 

Організовано роботу регіональної експертної комісії щодо присвоєння 

відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві на виконання 

наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2015 

№ 234. Так, 18.01.2017 відбулося засідання регіональної експертної комісії 

щодо присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у 

тваринництві СТОВ «Нептун», ТОВ «АФ Подолівська». 

З метою забезпечення реалізації державної політики в будівельній галузі 

Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної 

адміністрації проведена організаційна робота з вирішення нагальних питань. 

Станом на 30.03.2017 введено в експлуатацію житла загальною площею 

27,3 тис.м
2 

з них: індивідуальних житлових будинків, загальною площею                   

20,2 тис. м
2
; багатоквартирних житлових будинків загальною площею                            

1,0 тис. м
2
; приміщення реконструйованих під житло загальною площею                        

6,1 тис. м
2
. 

На території Харківської області реалізуються державні програми 

житлового будівництва, в рамках реалізації яких зроблено: 

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); 

для надання довгострокових кредитів на придбання житла молодими 

сім’ями Харківському управлінню Державного фонду сприяння молодіжному 

житловому будівництву виділено з бюджету м. Харкова – 5,3 млн. грн (Обласна 

програма забезпечення молоді житлом в Харківській області на             2014 – 

2017 роки). 

Станом на 01.04.2017 укладено 1 договір на придбання 1 квартири 

загальною площею 55,5 кв. м. 

Рішенням IX сесії VII скликання Харківської обласної ради від 23.02.2017 

№ 392-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня                  

2016 року № 330-VIІ «Про обласний бюджет на 2017 рік» для реалізації 

Обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції 

для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016 – 2018 роки 

у 2017 році заплановано виділення 13,0 млн. грн.  

Станом на 01.04.2017 укладено 4 договори на придбання 4 квартир 

загальною площею 240,34 кв. м. 
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Постійно проводилася робота з підготовки технічних, дозвільних та 

інших документів при передачі в оренду, приватизації, виконанні ремонтних 

робіт, перевірки належності експлуатації пам’яток архітектури, а саме: 

укладено 2 попередніх охоронних договори, 24 охоронних договори 

(додаткових угод до них); розглянуто та надано відповіді на 3 запити стосовно 

можливості приватизації приміщень у будівлях – пам’ятках архітектури; 

розглянуто та надано відповіді на 16 запитів щодо можливості оренди 

приміщень у будівлях – пам’ятках архітектури; складено 26 актів огляду 

технічного стану будівель пам’яток архітектури та містобудування (приміщень 

в них), виконана їх фотофіксація; погоджено проектної документації по 

будівлях – пам’ятках архітектури – 5, паспортів та облікових карток – 5; 

погоджено проектних пропозицій щодо розміщення зовнішньої реклами на 

пам’ятках та в зонах охорони – 109; опрацьовано 73 відповіді організаціям, 

підприємствам та фізичним особам на їх звернення стосовно 

пам’яткоохоронної сфери. 

У рамках здійснення обліку об’єктів культурної спадщини продовжується 

робота щодо упорядкування Переліку пам’яток архітектури Харківської області 

та інвентаризації архіву науково-проектної документації. 

Проводиться робота з реалізації Програми створення та ведення 

містобудівного кадастру Харківської області на 2015–2018 роки, затвердженої 

рішенням Харківської обласної ради VІ сесії ХХХVІ скликання від 18.06.2015 

№1229-VІ, метою і завданнями якої є своєчасне забезпечення проведення 

організаційних заходів та фінансування робіт з ведення, формування і 

утримання на обласному рівні містобудівного кадастру та впровадження 

інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру на оновленій 

картографічній основі. 

Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної 

адміністрації протягом I кварталу 2017 року забезпечувалося виконання робіт, 

пов’язаних із здійсненням функцій замовника будівництва, реконструкції і 

капітального ремонту об’єктів житлово-комунального та соціального 

призначення за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів у відповідності до 

Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік. 

Керівництво обласної державної адміністрації приділяє особливу увагу 

питанню реформування та оптимізації галузі у сфері охорони здоров’я. 

За ініціативи Управління охорони здоров’я Харківської обласної 

державної адміністрації, в рамках співпраці з Харківською експертною групою 

підтримки медичної реформи, створеною для підтримки медичної реформи в 

Харківській області, до складу якої входять українські та європейські експерти 

з Німеччини, Естонії, Великобританії, Українсько-німецькою медичною 

асоціацією (УНМА), громадською організацією «Агенція змін «Перспектива» 

питання поетапної реорганізації первинної ланки медичної допомоги 

розглядалися у низці організаційних заходів. 

У рамках реалізації принципів медичної реформи триває втілення 

«пілотного проекту» з реформування первинної медико-санітарної допомоги у 

Чугуївському районі та підготовки її до нової моделі фінансування. 
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Медичні новації, які проходять у первинній ланці м. Чугуєва, є 

результатом спільної роботи з реформування на місцевому рівні за підтримки 

Міністерства охорони здоров’я України, обласної та районної державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу 

різного рівня та є зразком для реформування медичної галузі територіальних 

громад Харківської області для підвищення якості медичної допомоги 

населенню. 

Питання соціального, у тому числі медичного, забезпечення учасників 

АТО та тимчасово переміщених осіб знаходяться на постійному контролі 

місцевих органів влади. 

У Харківській області запроваджено один з найбільш досконалих 

підходів до медичного забезпечення демобілізованих бійців із залученням 

соціальних служб, волонтерських організацій, громадських організацій 

учасників АТО. Медична допомога демобілізованим із зони антитерористичної 

операції надається в усіх без винятку закладах охорони здоров’я первинного, 

вторинного та третинного рівнів. 

Для вирішення питань демобілізованих військовослужбовців та членів їх 

родин щодо надання їм психологічної реабілітації та медичної допомоги при 

Управлінні охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації створено 

телефонну «гарячу лінію». 

Розроблені та розповсюджені в районних та міських військових 

комісаріатах, закладах охорони здоров’я і органах соціального захисту 

населення «Дорожня карта медико-психологічної реабілітації та соціальної 

адаптації військовослужбовців після демобілізації в Харківській області», 

«Пам’ятка лікарю загальної практики з надання медико-психологічної 

допомоги військовослужбовцю, демобілізованому із зони АТО», «Пам’ятка для 

військовослужбовців, що повернулися із зони АТО» і «Пам’ятка для членів 

сімей військовослужбовців, демобілізованих з зони АТО» з питань надання 

медичної допомоги, у тому числі психологічної, демобілізованим із зони АТО. 

Провідним закладом для надання стаціонарної медичної допомоги та 

психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей визначено КЗОЗ 

«Обласний госпіталь ветеранів війни», у якому створено і постійно 

оновлюються реєстри демобілізованих військовослужбовців та членів сімей 

загиблих в зоні АТО військовослужбовців. 

Станом на 30.03.2017 за інформацією закладів охорони здоров’я, 

зареєстровано 7232 демобілізованих, у тому числі 4717 осіб у районах області 

та 2515 осіб в м. Харкові, у реєстр членів сімей загиблих в зоні АТО 

військовослужбовців внесено 175 осіб, у тому числі батьків – 92 особи, дітей – 

43 особи, вдів – 31 особа, інших – 9 осіб. 

Протягом І кварталу 2017 року в госпіталі проліковано 211 учасників 

АТО, ще 39 осіб продовжують лікування. 

Станом на 31.03.2017 року відповідно до реєстру, який ведеться в 

Управлінні охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, за 

медичною допомогою звернулося 133 743 особи (у т.ч. 13 123 – протягом 
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І кварталу 2017 року) з числа осіб, які тимчасово переміщені з АР Крим, 

м. Севастополя, Донецької та Луганської областей до Харківської області. 

У рамках проведення благодійної акції «Тиждень донорства» було здано 

кров для воїнів, які знаходяться на лікуванні в Харківському Військово-

медичному клінічному центрі Північного регіону у КЗОЗ «Харківський 

обласний центр служби крові». 

Протягом I кварталу поточного року проведено 5 науково-практичних 

конференцій, з них 1 – з міжнародною участю, 31 День спеціалістів за участю 

профільних фахівців закладів охорони здоров’я, 5 семінарів, 1 нарада, 

1 «круглий стіл», 2 Дня головного лікаря, Дні заступників головного лікаря та 

заходи для головних лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги. 

У сфері культури протягом І кварталу 2017 року були проведені виставки, 

презентації та інші урочисті заходи. 

Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації проведена 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, 

здійснювалося проведення селекторних нарад. 

Складено облікову документацію на 211 об’єктів культурної спадщини: з 

них 136 – пам’ятки історії, 357 – пам’ятки археологічної спадщини, 49 – 

об’єкти культурної спадщини. 

У березні 2017 року розпочато інвентаризацію об’єктів археологічної 

спадщини Вовчанського району (оглянуто 29 пам’яток, 1 щойно виявлений 

об’єкт та 68 об’єктів культурної спадщини). 

Складено 171 паспорт: 142 – об’єкти археологічної спадщини,                           

28 – пам’ятки історії, 1 – монументальне мистецтво. 

Розглянуто проекти відведення земельних ділянок юридичним та 

фізичним особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова – 16 

та Харківської області – 13. 

Розглянуто 11 містобудівних документацій територій м. Харкова та 

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

землями історико-культурного призначення, та видано 36 дозволів на 

розміщення реклами.  

Ведеться робота щодо вирішення питань, пов’язаних з утриманням та 

функціонуванням Меморіального комплексу пам’яті жертв голодомору в 

Україні, розташованого за адресою: Харківська обл., Дергачівський район,           

с. Черкаська Лозова. 

У Харківській області постійна увага приділялася вирішенню питань 

соціальної політики. 

Наприкiнцi лютого запрацювала Комiсiя з реалiзацiї у Харкiвськiй областi 

«пiлотнoго проекту» iз залучення до роботи членiв малозабезпечених сiмей та 

внутрiшньо перемiщених осiб.   
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Постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції. 23.02.2017 було проведено засiдання, на якому 

пiдбивалися пiдсумки роботи за 2016 рiк та визначалися прiоритетнi напрями 

на 2017 рік. 

За звітний період з метою вивчення стилю та методів роботи фахівцями 

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

ЦСССДМ Новобаварського району м. Харкова; 

ЦСССДМ Київського району м. Харкова; 

Зміївського РЦСССДМ. 

Також у лютому поточного року було надано методичну допомогу 

Вовчанському РЦСССДМ щодо здійснення соціальної роботи з прийомними 

сім’ями та дитячими будинками сімейного типу. 

У березні поточного року вивчено стан роботи та надано методичну 

допомогу з питань охорони праці КУ Зміївський геріатричний пансіонат. 

Вивчався стан роботи управлінь соціального захисту населення 

райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення та 

районних у м. Харкові рад з питань контролю за атестацією робочих місць за 

умовами праці та забезпеченням соціального захисту працюючих, зайнятих в 

несприятливих умовах праці на підприємствах області. 

Проведено виїзди регіонального мобільного консультаційного пункту 

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

Чугуївського району (20.01.2017), м. Люботина (22.02.2017), Зміївського 

району (15.03.2017) 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. 

Постійно триває 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. 

Здійснювалися моніторинги стану погашення заборгованості із заробітної 

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

стану призначення всіх видів державних соціальних допомог та житлових 

субсидій тощо.  

На початок 2017 року на обліку по забезпеченню санаторно-курортним 

лікуванням перебувала 11561 особа (ветеранів війни, осіб, на яких 

поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», інвалідів та учасників АТО), проводилася робота щодо 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб даної категорії. 

Комплексною Програмою соціального захисту населення Харківської 

області на 2016–2020 рр. для оздоровлення (інвалідів загального захворювання 

та інвалідів з дитинства) у 2017 році заплановано використати 12,0 млн. грн. 
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За програмою «Пільги на медичне обслуговування громадян,                                 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» заплановано 

8778,0 тис. грн. 

З початку року за цією Програмою використано 1682,4 тис.грн, з яких на: 

ліки за пільговими рецептами лікарів – 1487,9 тис.грн.; 

пільгове зубопротезування – 194,5 тис.грн. 

За І квартал 2017 року означеній категорії громадян видано 120 

посвідчень, 77 бланків вкладок та 20 довідок особам цієї категорії. 
Пріоритетним завданням Служби у справах дітей Харківської обласної 

державної адміністрації залишалося реалізація державної політики з питань 
соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційно-
аналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото, 
дані про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На даний час внесені 
відомості до системи «Діти» стосовно 4280 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та 1356 дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей. 

Протягом І кварталу 2017 року адміністратором безпеки регіонального 
рівня проводилася постійна робота зі скасування та оформлення флеш-ключів 
доступу до системи для користувачів та адміністраторів безпеки, у зв’язку із 
закінченням терміну дії ключів, з урахуванням рівнів доступу до системи. 

Здійснюється щотижневий моніторинг стану наповнення електронної 
бази та достовірності внесених відомостей. 

Працівниками служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад 
здійснюються перевірки щодо дотримання законодавства про працю 
неповнолітніх на підприємствах різних форм власності. 

Між службами у справах дітей та районними центрами зайнятості 
здійснюється обмін інформацією щодо неповнолітніх, які потребують 
працевлаштування, на 2017 рік розроблені та затверджені плани спільних 
заходів щодо забезпечення працевлаштування неповнолітніх та укладені угоди 
про співпрацю. Протягом І кварталу 2017 року не було залучено до 
громадських робіт жодного неповнолітнього.  

Службами у справах дітей місцевих органів влади відстежується питання 
щодо працевлаштування тих дітей, які в силу певних життєвих обставин та 
неможливості продовження навчання потребують отримання послуги з 
працевлаштування та допомоги шляхом направлення за клопотаннями служб у 
справах дітей місцевих органів влади до районних центрів зайнятості.  

Постійно спеціалістами служб у справах дітей місцевих органів влади 
разом з працівниками районних центрів зайнятості, центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді проводиться робота щодо надання дітям 
профорієнтаційних та інформаційних послуг, орієнтування на отримання 
професійної підготовки, допомога у визначенні з професією. У районах області 
проведені зустрічі дітей облікових категорій з працівниками центрів зайнятості, 
керівництвом підприємств, «круглі столи», Дні правових знань. Це сприяє 
підвищенню обізнаності дітей з питань законодавства щодо влаштування на 
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роботу, відомостей про наявність робочих місць, їх прав та гарантій у процесі 
працевлаштування  

В області забезпечуються умови для пріоритетності сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації 
права кожної дитини на виховання в сім'ї. 

Виконання прогнозованих показників щодо сімейних форм влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, контролюється 
головами райдержадміністрацій та міськими головами міських рад, обласною 
державною адміністрацією. 

Станом на 01.04.2017 року в області функціонує 88 дитячих будинків 
сімейного типу (на вихованні перебуває 584 дитини) та 319 прийомних сімей (на 
вихованні перебуває 567 дітей). Протягом І кварталу 2017 року створено 2 
дитячих будинки сімейного типу та 5 прийомних сімей, влаштовано до дитячих 
будинків сімейного типу та прийомних сімей 36 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Всього у прийомних сім’ях та дитячих 
будинках сімейного типу виховуються 1151 дитина.  

Протягом І кварталу 2017 року службами у справах дітей 
райдержадміністрацій, міських рад проведено 360 заходів із захисту майнових 
та житлових прав дітей, у т.ч. дітей облікових категорій: розглянуто 168 заяв та 
звернень щодо захисту житлових та майнових прав дітей, при продажу-купівлі 
житла службами у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад проведено 
142 перевірки наявності житлово-побутових умов для навчання та проживання 
дітей, попереджено незаконний продаж майна, що належить неповнолітнім –              
1 випадок. Службами у справах дітей області було виявлено 27 дітей, які 
потребували захисту житлових та майнових прав. 

В установах культури охоплено різними видами дозвілля 64375 дітей, з 
них – 883 дитини облікових категорій; у спортивних секціях, школах, клубах 
займаються 54082 особи, з числа дітей та підлітків, облікових категорій – 499. 
Відвідувачів клубів за місцем проживання – 14137 дітей, облікових категорій – 
332 дитини. В інших закладах охоплено позашкільною роботою 58218 дітей, 
облікових категорій – 801. Усього в області позашкільною роботою охоплено 
190812 дітей, із них облікових категорій – 2515 дітей, що складає 44,6 % дітей, 
які перебувають на обліку служб у справах дітей. 

Служби у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад постійно 
контролюють зміст діяльності культурно-розважальних центрів, ігрових клубів 
спільно із кримінальною міліцією у справах дітей, центрами соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, відділами (управліннями) освіти 
райдержадміністрацій, міськрайвиконкомів згідно з графіками щомісяця 
проводяться профілактичні рейди до розважальних закладів та інших місць 
масового відпочинку неповнолітніх. 

Станом на 01.04.2017 року на квартирному обліку перебувають 137 осіб з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потребують 
постановки на квартирний облік ще 726 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. 
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На виконання Комплексного плану спільних заходів щодо попередження 
негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень та профілактики 
дитячої злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності, 
попередження пияцтва та наркоманії) відповідно до розроблених графіків 
проведено протягом І кварталу 2017 року 583 профілактичні рейди «Діти 
вулиці». Під час проведення профілактичних заходів було виявлено 175 дітей, 
які опинились в умовах вулиці, залишились без належного догляду з боку 
батьків.  

Із загальної кількості виявлених дітей 107 дітей було вилучено та 68 – 
попереджено. Діти вилучалися з вулиці (37 дітей), з сім’ї (64 дитини). 
Переважна більшість дітей, які опинились в умовах вулиці, залишились без 
належного догляду з боку батьків – це діти у віці від 6 до 18 років, які є учнями 
шкіл.  

За підсумками проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці» 
попереджено батьків – 580, ініційовано притягнень до відповідальності – 154, 
повернено в сім’ю 39 дітей, влаштовано до центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей – 44, до закладів охорони здоров’я – 24 дитини.     

Протягом І кварталу 2017 року проведено 196 перевірок щодо охорони 
прав неповнолітніх, організації виховної роботи, надання методичної допомоги. 
Із загальної кількості перевірок, у навчально-виховних закладах проведено 176 
перевірок, 7 перевірок проведено за місцем роботи неповнолітніх, 6 перевірок – 
у позашкільних закладах, 2 перевірки проведено у спеціальних установах для 
дітей, 5 перевірок – у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей.  

За підсумками проведеної роботи виявлено 124 неповнолітніх, які 
потребували соціально-правового захисту. У зв’язку з порушенням прав 
неповнолітніх направлено 3278 клопотань в установи, підприємства, 
організації. Кількість розглянутих скарг, заяв та надання громадянам 
консультацій з питань соціального захисту та профілактики правопорушень 
серед неповнолітніх – 2708.   

Службами у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад вжито 
заходів щодо недопущення порушення прав та законних інтересів дітей, 
гарантованих Законом України «Про охорону дитинства» та Конвенцією ООН 
про права дитини (збереження соціальних виплат, здобуття освіти, отримання 
медичної допомоги), в сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях та 
дитячих будинках сімейного типу, де виховуються діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування, які перебувають на території Харківської 
області з Луганської та Донецької областей. 

Станом на 01.04.2017 на території області з тимчасово окупованої 
території та районів проведення антитерористичної операції функціонують 4 
прийомні сім’ї, у яких на вихованні перебуває 7 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; 66 сімей опікунів, піклувальників, на 
вихованні перебуває 80 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

В області продовжено практичну роботу з реформування системи 
інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. В області забезпечені умови для соціального захисту кожної 
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Для цього 
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існує розгалужена система державних закладів, які задовольняють потреби 
дітей не лише в залежності від віку, але і від стану здоров’я, дітей, які мають 
особливі потреби. 

Протягом останніх років в області зберігається постійна позитивна 

динаміка щодо зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у зв’язку із зменшенням кількості фактів 

позбавлення батьків батьківських прав, активізації усиновлення громадянами 

України. 

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації протягом звітного періоду здійснено комплексне вивчення стану 

роботи управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської 

міської ради з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти. 

Проведено вивчення стану роботи з питання додержання вимог законів та 

інших нормативно-правових актів у галузі освіти (Токарівський навчально - 

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

заклад», Малоданилівський ліцей, Вільшанська ЗОШ І-ІІІ ст., Подвірський 

НВК, Солоницівський колегіум Дергачівського району, Богодухівська гімназія 

№ 1 Богодухівської районної ради Харківської області; Червонивський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Богодухівської районної ради 

Харківської області; Веселівський дошкільний навчальний заклад (дитячий 

садок) «Веселка» Веселівської сільської ради, Манченківський ДНЗ, 

Пісочинська ДЮСШ, Коротичанський ліцей Харківського району; КЗ «Станція 

юних техніків № 1 Харківської міської ради» Новобаварського району                      

м. Харкова; ХПС НВК «Фенікс» Холодногірського району м. Харкова, 

Мереф’янський ліцей Мереф’янської ОТГ, КЗ «Харківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 181 

«Дьонсурі» Немишлянського району м. Харкова, Роганська гімназія Роганської 

ОТГ, Шелестівський НВК (ДНЗ – загальноосвітня ЗОШ І-ІІІ ст.), Будинок 

дитячої та юнацької творчості Коломацького району).   

Також здійснено вивчення стану роботи з питання додержання вимог 

законів та інших нормативно-правових актів у ДНЗ «Харківське вище 

професійне училище № 6», Харківському професійному ліцеї будівництва і 

комунального господарства, Одноробівькому професійному аграрному ліцеї, 

професійно-технічному училищі № 60 смт Кегичівка, проведено державну 

атестацію КЗ «Люботинська СШ-І «Дивосвіт» Харківської обласної ради, 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 55 Харківської 

обласної ради. 

Підготовлено та проведено: 

24 обласні навчально-практичних семінари та 2 обласні школи 

передового педагогічного досвіду з педагогічними працівниками професійно-

технічних навчальних закладів; 

обласні збори та школи лідерів учнівського самоврядування, президентів 

учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів 

«Розвиток творчого потенціалу лідерів – шлях до успіху»; 
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2 засіданні атестаційної комісії ІІІ рівня з атестації педагогічних 

працівників; 

засідання місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація працівників дошкільної освіти» Харківської області. 

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 Управлінням у справах молоді та спорту 

Харківської обласної державної адміністрації систематично проводяться лекції, 

бесіди, тренінги, семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії, 

діалоги, акції, місячники, що направлені на пропаганду здорового способу 

життя. 

На виконання Стратегії розвитку національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016–2020 роки проведено роботу з представниками 

громадських організацій з метою проведення у 2017 році на території 

Харківської області Всеукраїнських заходів, спрямованих на національно-

патріотичне виховання молоді.  

В області створений та діє Центр національно-патріотичного виховання 

молоді, основною метою якого є формування та реалізація державної політики з 

питань національно-патріотичного виховання та здійснення заходів щодо 

відродження та впровадження національно-патріотичного виховання молоді. 

З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 

молоді в області діють 3 молодіжні 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 300 інформаційно-консультативних послуг молоді та працевлаштовані 

понад 50 молодих осіб.  

За послугами до Харківської служби зайнятості звернулося 12,4 тис. осіб 

з числа безробітної молоді віком до 35 років, що склало 35,3% від загальної 

чисельності безробітних осіб, які перебували на обліку протягом звітного 

періоду. 

Зокрема, працевлаштовано за сприяння служби зайнятості 2,2 тис. осіб з 

числа молоді віком до 35 років. Рівень працевлаштування молоді складає 

17,6%.  

Професійним навчанням за направленням Державної служби зайнятості у 

звітному періоді було охоплено 2,0 тис. осіб. Рівень охоплення молоді 

профнавчанням складає 15,9%. 

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття надавалася одноразова виплата 

допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Так, 

протягом звітного періоду 4 особи з числа молоді отримали допомогу по 

безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності (44,4% від 

загальної чисельності безробітних, які отримали одноразову допомогу). 
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Громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру є 

загальнодоступними видами тимчасової трудової діяльності, що мають 

суспільно корисну спрямованість і сприяють соціальному розвитку регіону та 

зайнятості громадян, у тому числі й молоді.  

У рамках організаційної роботи з підготовки та проведення щорічних 

оздоровчих кампаній: 

підготовлено звіт про хід виконання у 2016 році Програми збереження та 

розвитку в Харківській області мережі дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку на 2016–2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від  

14 квітня 2016 року №108-VII (зі змінами), для розгляду на черговій сесії 

обласної ради; 

оновлено персональний склад обласного штабу з питань організації 

оздоровлення та відпочинку дітей; 

здійснено контрольну перевірку дотримання чинного законодавства 

структурними підрозділами у справах молоді та спорту райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад міст обласного значення з питань направлення на 

оздоровлення у 2016 році за рахунок бюджетних коштів 8152 дітей; 

розпочато процедури електронних торгів із закупівлі послуг, які надають  

санаторії та інші оздоровчі заклади з відновлення здоров'я дітей пільгових 

категорій за кошти обласного бюджету у 2017 році; 

проведено оперативний моніторинг планового відкриття закладів 

оздоровлення та відпочинку влітку 2017 року, вартості їх путівок, термінів 

роботи. 

У частині фінансового забезпечення оздоровчої кампанії, на 

оздоровлення та відпочинок дітей у 2017 році планується витратити                            

255 млн. 346,9 тис. грн.  

На території області планується робота 745 закладів оздоровлення та 

відпочинку, у т.ч.: 

29 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 

701 табір з денним перебуванням; 

13 таборів праці та відпочинку; 

2 наметові містечки. 

Станом на 01.04.2017 на території Харківської області відкрито 33 ЦФЗН 

«Спорт для всіх», але впродовж 2013 – 2015 років за відсутності фінансування 

ліквідовано 1 міський та 4 районних ЦФЗН «Спорт для всіх», 1 МЦФЗН 

утворений, але не працює, 14 РЦФЗН утворені, але не працюють за відсутності 

фінансування. Фактично працює 13 ЦФЗН «Спорт для всіх» (5 міських та                      

8 районних центрів). 

За підсумками І кварталу 2017 року КУ «Харківський обласний центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» було проведено понад 22 

спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, у яких брали участь 

понад 15 тисяч осіб. 

На сьогоднішній день у Харківській області існує 6762 спортивні 

споруди. На 2017 рік згідно з Програмою економічного і соціального розвитку 
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Харківської області на 2017 рік заплановано будівництво об’єктів на загальну 

суму 230 млн. 189 тис. 313 грн. 

Для підготовки спортивного резерву в області функціонує 75 ДЮСШ  

(з них 7 спеціалізованих спортивних шкіл олімпійського резерву). 

Також в області функціонує 2 школи вищої спортивної майстерності, 3 

навчальні заклади спортивного профілю, Центр олімпійської підготовки із 

зимових видів спорту, Регіональний центр з фізичної культури і спорту 

інвалідів «Інваспорт». 

Для функціонування відділень з видів спорту дитячо-юнацькі спортивні 

школи використовують як власні, так і орендовані спортивні споруди. На 

сьогоднішній день спортивна база дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

становить 229 спортивних споруд, з них: 4 стадіони, 17 спортивних 

майданчиків із синтетичним покриттям, 31 приміщення з тренажерним 

обладнанням, 39 спортивних залів, три плавальні басейни, дві веслувальні і 

одна лижна бази, дві споруди зі штучним льодом. 

Управлінням масових комунікацій Харківської обласної державної 

адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та 

політичними партіями регіону, здійснювалася робота щодо методичної та 

практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам 

місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськими організаціями і 

політичними партіями, продовжено співпрацю з обласним об’єднанням 

профспілок. Надана практична допомога у проведенні їх статутної діяльності, 

організації засідань, «круглих столів» різноманітної тематики. 

Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної 

державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх 

районах області та містах обласного значення.  

Забезпечено висвітлення на офіційному веб-сайті обласної державної 

адміністрації зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з активом 

громадської ради при обласній державній адміністрації; представниками 

Харківського обласного округу ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» і 

Харківської громадської організації «Спілка ветеранів АТО»; з головою 

Державної прикордонної служби України; з Генеральним консулом Республіки 

Польща в Харкові; з начальником відділу правових питань посольства США; з 

командою Регіонального представництва КМЄС; з представництвом 

Консультативної місії ЄС; з представниками Міжнародної кризової групи; з 

керівником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Харкові; з заступником 

міністра закордонних справ Республіки Польща; з  сім'ями харківських Героїв 

Небесної Сотні; з керівництвом компанії «Філіп Морріс Україна»; з 

представниками МЗС та Міністерства з питань міжнародного розвитку 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії; з делегацією 

Представництва ЄС в Україні; з делегацією Міжнародного трейд-клубу в 

Україні; з Надзвичайним і Повноважним Послом Туркменістану; з 

Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні; з головою 

інвестиційного комітету ГК «PONTEM»; з представниками експертів KfW 

банку; з директором Європейської академії Берліна; з делегацією Литовської 
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Республіки; з Генеральним директором Представництва Turkish airlines у 

Харкові; з представниками громадських експертних зустрічей щодо 

роз’яснення та обговорення пріоритетів урядової політики, цілей і змісту 

соціально-економічних реформ, що організовуються на базі ХарРІ державного 

управління НАДУ при Президентові України; пленарні засідання сесій 

Харківської обласної ради, Координаційної наради, колегій обласної державної 

адміністрації, робочі візити керівництва обласної державної адміністрації до 

районів області, матеріали засідань щодо об’єднання територіальних громад, 

роботи Офісу Харківської області у Вашингтоні; П’ятого засідання Ради 

регіонального розвитку; заходи з нагоди Дня Соборності України (22 січня), 

Дня пам'яті Героїв Крут; Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав та виводу військ з Республіки Афганістан (15 лютого): Дня 

Героїв Небесної Сотні (20 лютого): Дня народження Т. Шевченка (09 березня). 

Здійснювалася робота з висвітлення діяльності керівництва обласної 

державної адміністрації. Організовано та проведено 34 брифінги. 

Організовано інтерв’ю керівництва обласної державної адміністрації 

Інтернет - порталам «Медиа группа Объектив», «Status quo», «Главком»,  

телеканалам «News One», «Україна», «Simon».  

Протягом кварталу щотижня Управлінням створювався власний проект 

«Без коментарів», у якому висвітлено діяльність обласної державної 

адміністрації, хід реформування області тощо.  

У звітному періоді організовано за участю керівництва обласної 

державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації 19 прес-конференцій, 15 прес-турів. Організовано участь 

керівництва центральних органів виконавчої влади, обласної державної 

адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації у програмах «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 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України забезпечувалося проведення експертних зустрічей у 

режимі відеоконференції щодо роз’яснення та обговорення пріоритетів 

урядової політики, цілей і змісту соціально-економічних реформ. 

Протягом I кварталу 2017 року надавалася організаційна та методична 

допомога районним державним адміністраціям, міськвиконкомам з питань 

реалізації державної етнонаціональної політики, у підготовці та проведенні 

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 І кварталу 2017 року продовжувалася робота щодо внесення 

можливих змін до Перспективного плану формування територій громад 

Харківської області. 

27.01.2017 обласною державною адміністрацією направлено звернення до 

Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення 



 24 

перших виборів депутатів та селищного голови новоутвореної Нововодолазької 

селищної громади. 

Станом на 31.03.2017 на кінцевих стадіях об’єднання знаходиться ще 4 

майбутні об’єднані територіальні громади Харківської області. 

Триває робота з підготовки оновленого плану реалізації в області 

Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 

меншини на період до 2020 року. У січні-лютому проведено зустрічі, які 

відбулися у регіональному представництві Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини за участю керівників ромських громадських об’єднань, 

правозахисних організацій, Ромської програми Міжнародного фонду 

«Відродження», профільних підрозділів Харківської міської ради та Головного 

управління Національної поліції в Харківській області. 

Протягом І кварталу 2017 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. 

Станом на 01.04.2017 у Харківській області діє 792 релігійні громади, що 

зареєстрували статути в обласній державній адміністрації. 

Протягом І кварталу 2017 року надавалися консультації та методична 

допомога з питань реєстрації статутів релігійних громад, реєстрації нових 

редакцій статутів релігійних громад у зв’язку зі змінами у Податковому кодексі 

України, з питань оформлення згідно з чинним законодавством перебування в 

Україні іноземних місіонерів та їх діяльності у релігійних громадах тощо. 

Консультації отримали представники релігійних громад Харківської та 

Ізюмської єпархій Української Православної Церкви, Української Православної 

Церкви Київського Патріархату, Української Греко-Католицької Церкви, 

Римсько-Католицької Церкви, Української Автокефальної Православної 

Церкви, ортодоксального іудаїзму, євангельських християн-баптистів, християн 

віри євангельської, мусульман, старообрядців, караїмів, буддистів тощо. 

Протягом І кварталу 2017 року особлива увага приділялась виконанню 

Указу Президента України від 26 серпня 2016 року №357/2016 «Про 

відзначення в Україні 500-річчя Реформації». Обласною державною 

адміністрацією затверджено регіональний план заходів з підготовки та 

відзначення в Україні 500-річчя Реформації в Україні. 

У Харківській області протестантські релігійні організацій утворили 

Харківський обласний міжконфесійний оргкомітет R500, до складу якого 

увійшли представники релігійних організацій Української лютеранської 

церкви, обласного об’єднання церков євангельських християн-баптистів, 

обласного об’єднання християн віри євангельської, обласного об’єднання 

церков Адвентистів сьомого дня, «Харківської Християнської Церкви», 

Братерства незалежних церков і місій України, християн віри євангельської 

«Благовість». Організаційним комітетом розроблено програму масових 

культурно-просвітницьких і розважальних заходів у рамках святкування у 

м. Харкові та Харківській області 500-річчя Реформації. 
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Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної 

адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб 

цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні 

ситуації. 

Відповідно до плану проводилися засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та згідно з графіком 

перевірок у I кварталі 2017 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. 

Протягом 2017 року проведено чотири засіданні регіональної  комісії з 

питань ТЕБ та НС Харківської області. 

Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної 

державної адміністрації протягом І кварталу 2017 року проаналізовано 

виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку області на 

2016 рік за розділом «Охорона навколишнього природного середовища». 

Підготовлено та направлено для розгляду на сесії обласної ради проект 

рішення: «Про затвердження Проекту організації території регіонального 

ландшафтного парку «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК», охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів». 

Підготовлено та надано до Харківської обласної ради інформацію «Про 

хід виконання у 2016 році 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). 

З метою здійснення контролю за станом дотримання затверджених 

нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин на 

підприємствах області, що використовують у своїй діяльності 

газовикористовуюче обладнання, було направлено 15 листів із зазначеного 

питання. 

Щомісяця до Державної екологічної інспекції у Харківській області 

надаються переліки суб’єктів господарювання, якими у встановленому 

законодавством порядку отримано дозвільно-погоджувальну документацію у 

сфері екології та природних ресурсів. 

Протягом І 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 

Державної екологічної інспекції у Харківській області для врахування в роботі 

та вжиття відповідних заходів реагування. 

За допомогою створеного Мінприроди України електронного сервісу 

«Інтерактивна мапа» («Ecomapa.gov.ua») розглянуто 21 звернення щодо 
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утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території Харківської області. 

Вказані звернення було опрацьовано у встановленому законодавством порядку.  

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», Закону України «Про екологічну експертизу» 

проводиться державна екологічна експертиза матеріалів оцінки впливу на 

навколишнє середовище. Проведення державної екологічної експертизи і 

прийняття рішень щодо подальшої реалізації об’єкта державної екологічної 

експертизи здійснюються з урахуванням громадської думки. 

Для попередження гострих екологічних та соціальних проблем замовники 

державної екологічної експертизи та виконавці розділу оцінки впливу на 

навколишнє середовище інформують населення про плановану діяльність, 

проводять громадські слухання, відкриті засідання, збирають звернення 

громадян, здійснюють розгляд зауважень та пропозицій. За результатами 

проведеної роботи складається текст «Заяви про екологічні наслідки 

діяльності» та забезпечується її розповсюдження через засоби масової 

інформації. 

У Харківській області з 21 березня розпочато Всеукраїнську акцію з 

благоустрою «За чисте довкілля». З метою належної організації та проведення 

заходів акції підготовлено та направлено листи до структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації, районних державних адміністрації, 

Харківської міської ради, міських рад міст обласного значення, установ, 

організацій за підписом керівництва обласної державної адміністрації. 

Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему в сфері 

господарської діяльності» протягом І кварталу 2017 року суб’єктам 

господарювання різних форм власності надано 247 документів дозвільного 

характеру, з них за напрямами: 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами суб'єктами господарювання м. Харкова та Харківської області, 

об’єкти яких належать до 2 та 3 груп – 158 (з них для 2 групи – 32, для 3  

групи – 126); 

спеціальне водокористування – 67; 

висновки державної екологічної експертизи за матеріалами «Оцінка 

впливу на навколишнє середовище» – 22. 

У зв’язку із реєстрацією спалаху АЧС серед диких кабанів на території 

НПП Зміївського району Державною надзвичайною протиепізоотичною 

комісією при Зміївській районній державній адміністрації затверджено План 

організаційних, ветеринарно-санітарних та господарських заходів щодо 

ліквідації вогнища африканської чуми свиней в національному природному 

парку «Гомільшанські ліси» Зміївського району Харківської області та 

недопущення розповсюдження захворювання на території Зміївського району. 

На сьогоднішній день, у зв’язку із неврегульованістю питання на 

законодавчому рівні, заходи щодо виявлення африканської чуми свиней 

шляхом проведення діагностичного відстрілу на території національних 

природних парків не проводилися. 
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З метою організації проведення діагностики АЧС на території 

національних природних парків Департаментом екології та природних ресурсів 

Харківської обласної державної адміністрації було направлено звернення до 

Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – 

Мінагрополітики) про наявну проблему з проведення діагностичного відстрілу 

на територіях природно-заповідного фонду, а також із пропозицією стосовно 

внесення змін до Інструкції про вибірковий діагностичний відстріл 

мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної 

експертизи, затвердженої наказом Мінагрополітики 08.02.2014 № 60, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.04.2014 за № 423/25200, а 

саме: передбачення порядку проведення діагностичного відстрілу на території 

об’єктів природно-заповідного фонду, в яких заборонено мисливство. 

Ураховуючи актуальність питання, Департаментом екології та природних 

ресурсів Харківської обласної державної адміністрації направлено звернення до 

Мінприроди щодо ініціювання нормативно-правового врегулювання 

зазначеного питання. 
Обласною державною адміністрацією проводиться робота щодо 

забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян. 
Протягом звітного періоду Департаментом оборонної, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної 
державної адміністрації на виконання Указу Президента України  від 11 лютого 
2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних 
Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби 
України» здійснювалися заходи з організації шефства над з’єднаннями, 
військовими частинами, військовими навчальними закладами стосовно 
військово-патріотичного виховання молоді та культурно-виховної роботи з 
військовослужбовцями, підготовки допризовної молоді до виконання 
військового обов’язку із захисту держави, сприяння вирішенню питань, 
пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців, надання 
допомоги у забезпеченні з’єднань, військових частин та військових навчальних 
закладів матеріально-технічними засобами. 

Щомісяця аналізувалася та надавалася до МВС України звітна інформація 
про стан роботи щодо захисту об’єктів інтелектуальної власності та боротьби із 
незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і 
відеопродукції, компакт-дисків. 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. 

На виконання пункту 11 Плану дій із впровадження Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016–2018 роках, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 

909-р, щодо створення системи «Community policing», узагальнено в межах 

компетенції та надано відповідну інформацію до Національної поліції України. 

З метою формування у молоді високої патріотичної свідомості, 

національної гідності, готовності до виконання громадського і конституційного 

обов’язку щодо захисту національних інтересів України 15 січня 2015 року  
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рішенням Харківської обласної ради на ХХХІІІ сесії VI скликання було 

затверджено регіональну Програму військово-патріотичного виховання молоді 

та участі населення  у заходах оборонної роботи на 2015–2017 роки. 

Відповідно до регіональної Програми обласною державною 

адміністрацією у взаємодії з  органами військового управління, місцевими 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування спільно з іншими 

суб’єктами виконання регіональної Програми протягом звітного періоду 

здійснено низку організаційних та практичних заходів. Зокрема, проводилися  

практичні семінари, наради, засідання та інші заходи з питань викладання 

предмета «Захист Вітчизни» та удосконалення роботи з військово-

патріотичного виховання учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладах. 

Протягом І кварталу 2017 року Харківською обласною станцією юних 

туристів для 880 учнів навчальних закладів організовано 22 навчально-

тематичні екскурсії по місцях бойової слави.   

У березні 2017 року спільно з Харківським національним університетом 

Повітряних Сил імені І.М. Кожедуба, факультетом військової підготовки імені 

Верховної Ради України при НТУ «ХПІ», Національною академією 

Національної гвардії України організовано проведення для учнів 10-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів області виїзних заходів на базі вищих 

військових навчальних закладів, як форм практичних занять, за програмою 

предмета «Захист Вітчизни» (охоплено понад 200 осіб). 

Також, узагальнена та надана інформація до Харківської обласної ради 

щодо виконання протягом 2016 року Програми територіальної оборони 

Харківської області на 2016–2017 роки.  
Узагальнена та надана інформація до Харківської обласної ради щодо 

виконання протягом 2016 року регіональної Програми забезпечення публічної 
безпеки і порядку в Харківській області на 2016–2017 роки та Плану заходів 
щодо виконання регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і 
порядку в Харківській області на 2016–2017 роки. 

Підготовлено звіт про виконання регіональної Програми протидії 
терористичній діяльності на території Харківської області на 2016 рік та Плану 
заходів щодо виконання Програми протидії терористичній діяльності на 
території Харківської області на 2016 рік. 

За звітний період відділом забезпечення доступу до публічної інформації 

Харківської обласної державної адміністрації здійснювалися заходи щодо 

забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення 

органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету 

Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.05.2011 № 246 

«Про організацію виконання Указу Президента України від 05.05.2011 

№ 547/2011». 
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Забезпечено оприлюднення інформації, зазначеної у статті 15 Закону 

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

розміщувалися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації 

проекти розпоряджень, що підлягають обговоренню, та проекти рішень 

обласної ради, що вносяться на розгляд головою обласної державної 

адміністрації.  

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 381 документ, що містить публічну інформацію, з них на 

виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 32 документи. 

Станом на 01.04.2017 до системи обліку (реєстру) публічної інформації 

Харківської обласної державної адміністрації внесено 23187 документів, з них 

895 документів внесено протягом І кварталу 2017 року.  

Протягом кварталу на офіційному веб-сайті обласної державної 

адміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

DATA.GOV.UА оприлюднювалися 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». Всього 

на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UА 

опубліковано 47 типових наборів даних.  

Протягом I кварталу  2017 року надійшло 684  запити на інформацію. Всі 

запити було своєчасно розглянуто, опрацьовано у терміни, передбачені чинним 

законодавством. 

У І кварталі 2017 року Юридичним департаментом Харківської обласної 

державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність чинному 

законодавству України: 

1308 проектів наказів керівників структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації; 

129 проектів договорів (додаткових угод), однією стороною яких є 

структурні підрозділи обласної державної адміністрації. 

Крім того, на виконання окремих доручень керівництва обласної 

державної адміністрації, здійснено перевірку на відповідність чинному 

законодавству України 86 проектів розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації. 

Вживалися заходи, спрямовані на оновлення персонального складу 

Харківської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової 

освіти населення. 09 лютого 2017 року під головуванням заступника голови-

керівника апарату обласної державної адміністрації Бабічева А.В. відбулося 

засідання Харківської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з 

правової освіти населення. 

З метою організації та забезпечення в установленому порядку 

представництва інтересів обласної державної адміністрації, її структурних 

підрозділів та їх посадових осіб у судах, Юридичним департаментом 

Харківської обласної державної адміністрації представлено інтереси обласної 
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державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах, 

у 87 справах. 

Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання експертно-

перевірної комісії, 1 розширене засідання колегії та 1 засідання Науково-

методичної ради. 

Підготовлено та відкрито 6 виставок архівних документів, з яких  

2 оприлюднені у режимі оn-line на власному веб-сайті Державного архіву («До 

100-річчя подій Української революції 1917–1921 років», та до «Дня Героїв 

Небесної Сотні»), відбулися 4 виставки «До Дня Соборності України», «До 

міжнародного Дня вшанування пам’яті жертв Голокосту», «Афганистан живет 

в моей душе», та до «203-ої річниці від дня народження Т.Г. Шевченка». 

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      А.В. Бабічев  
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