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Обласною державною адміністрацією протягом ІІІ кварталу 2017 року 
вживалися заходи щодо виконання затверджених планів роботи, завдань, 
визначених актами Президента України та Уряду, державними програмами 
стосовно 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 2017 року спільно із 
структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації 
підготовлені проекти рішень Харківської обласної ради, серед яких: 

«Про внесення змін до Програми економічного і соціального                   
розвитку Харківської області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради 
від 08.12.2016 № 329-VIІ (зі змінами)»;  

«Про затвердження Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації 
Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року»; 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в 
обласному бюджеті на виконання заходів 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 Адміністрації Президента України. 

Відповідно до доручення першого заступника голови обласної державної 
адміністрації від 28.04.2014 № 01-29/2834 щочетверга та щоп’ятниці надавалася 
інформація про підсумки економічного і соціального розвитку Харківської 
області. 

Згідно з листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 15.06.2015 № 7/31-6776 
підготовлено та надано інформацію про проведення моніторингу соціально-
економічних та інших показників розвитку регіонів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015                       
№ 931 «Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії 
регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 
стратегій і плану заходів» підготовлено та надано до Міністерства 
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регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України звіт за І півріччя 2017 року про виконання завдань Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року. 

Відповідно до листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 03.08.2017 № 7/31-8288 
підготовлено та надано інформацію про створення та функціонування агенції 
регіонального розвитку. 

На виконання листа першого заступника Глави Адміністрації Президента 
України від 15.09.2017 № 04-01/3235 здійснено моніторинг поточної ситуації в 
об’єднаних територіальних громадах області. 

Згідно з дорученням голови обласної державної адміністрації                             
від 21.06.2017 № 01-28/4749 разом з відповідними структурними підрозділами 
Харківської обласної державної адміністрації підготовлені пропозиції щодо 
пріоритетних напрямів розвитку Харківської області на 2018 – 2020 роки. 

Підготовлено інформаційні листи до органів місцевого самоврядування та 
районних державних адміністрацій щодо визначення переліку суб’єктів 
господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду 
(контролю) у 2018 році, відповідно до Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

Проведено заходи щодо підготовки до проведення попереднього 
конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку у 2018 році, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду 
регіонального розвитку», наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 
№ 80. 

Здійснено заходи з розроблення 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, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 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. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005                        
№ 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів 
державної власності» та розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 26.05.2010 № 268 «Про утворення обласної комісії з питань 
упорядкування обліку юридичних осіб» (із змінами) підготовлені матеріали 
щодо роботи комісії та надана відповідна інформація до Фонду державного 
майна України.  
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Підготовлена інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 19.06.2007 № 832 «Про затвердження Порядку здійснення 
контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності». 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.09.2014                   
№ 57523/296/1-11 підготовлено інформацію стосовно підвищення ефективності 
функціонування механізму державно-приватного партнерства. 

Згідно з дорученнями голови обласної державної адміністрації щотижня 
опрацьовувалась та надавалась інформація стосовно здійснення електронних 
закупівель замовниками Харківської області за даними модуля аналітики 
електронної системи Prozorro. 

Щосереди проводилися наглядові заходи щодо відстеження та аналізу 
рівня цін на основні продукти харчування: хліб соціальних сортів, крупу 
гречану, яйця курячі, цукор, борошно та готувалися аналітичні матеріали для 
керівництва обласної державної адміністрації.  

На виконання пункту 47 Плану заходів на 2016 – 2017 роки з реалізації 
Стратегії подолання бідності, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 08.08.2016 № 573-р, підготовлена інформація щодо 
сприяння розвитку пересувної торгівлі для обслуговування населених пунктів 
без стаціонарної торговельної мережі, а також у разі необхідності торгівлі 
товарами складного асортименту в населених пунктах за ІІІ квартал 2017 року. 

Видано 217 разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну 
операцію. Здійснено державну реєстрацію 1 договору про спільну інвестиційну 
діяльність за участю іноземного інвестора. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014  
№ 847-р. підготовлено та направлено інформацію до Кабінету Міністрів 
України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України та Національного агентства 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. 

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. 

Спільно з Харківською торгово-промисловою палатою, Регіональним 
представництвом Міжнародної Торгової палати «ICC Ukraine» у Харківській 
області, ОПП в Харківській області – Регіональним відділенням ВГО «УСПП», 
Харківським офісом Європейської Бізнес Асоціації, Спілкою підприємців 
Харківської області постійно проводилась системна робота щодо інформування 
ділових кіл регіону про виставково-ярмаркові заходи за кордоном. 

З метою активізації міжрегіонального співробітництва та залучення 
іноземних інвестицій в економіку регіону протягом III кварталу 2017 року було 
організовано і проведено низку заходів та зустрічей з іноземними партнерами. 

У вересні 2017 року з метою проведення Третього засідання Міжурядової 
українсько-індонезійської комісії з економічного і технічного співробітництва 
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підготовлено та направлено до Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України відповідні 
інформаційно-аналітичні матеріали щодо економічного співробітництва 
Харківської області з Республікою Індонезія. 

На виконання пункту 6 Плану заходів з реалізації домовленостей 
Десятого засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-
економічного співробітництва надані відповідні пропозиції до Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України до проекту Програми міжрегіонального співробітництва між Україною 
і Турецькою Республікою до 2020 року.  

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 01.11.2010 
№ 63056/1/1-10 підготовлено та направлено інформацію до Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України про стан виконання Програми 
Федерального міністерства економіки та енергетики для управлінських кадрів 
«Fit for Partner ship with Germany». 

Спільно з Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва 
проведено «круглі столи» та бізнес-семінари для підприємців щодо поліпшення 
бізнес-клімату, розвитку підприємництва, створення сприятливих умов для 
здійснення підприємницької діяльності та підвищення професійного рівня 
підприємців. 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року забезпечено проведення 24 візитів до 
Харківської області керівників дипломатичного корпусу, акредитованого в 
Україні, а також іноземних офіційних та ділових делегацій. 

22 вересня 2017 року забезпечено перебування в Харківській області під 
час ІХ Міжнародного форуму «ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ 
ІНІЦІАТИВИ!» Надзвичайного і Повноважного Посла Сполучених Штатів 
Америки в Україні Ї.В. Пані Марі Йованович, Надзвичайного і Повноважного 
Посла Азербайджанської Республіки в Україні Й.В. Пана Азера Худієва, 
Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Албанія в Україні                           
(за сумісництвом) Ї.В. Д-р Шпреси Курети, Надзвичайного і Повноважного 
Посла Республіки Білорусь в Україні Й.В. Пана Сокола Ігоря Сергійовича, 
Надзвичайного і Повноважного Посла Соціалістичної Республіки В’єтнам в 
Україні Й.В. Пана Нгуєна Ань Туана, Надзвичайного і Повноважного Посла 
Грузії в Україні Й.В. Пані Гели Думбадзе, Надзвичайного і Повноважного 
Посла Республіки Казахстан в Україні Й.В. Пана Ордабаєва Самата Ісламовича, 
Надзвичайного і Повноважного Посла Китайської Народної Республіки в 
Україні Й.В. Пана ДуВея, Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки 
Македонія в Україні Й.В. Пана Столе Змейкоскі, Надзвичайного і 
Повноважного Посла Республіки Сербія в Україні Й.В. Пана Раде Булатовича, 
Надзвичайного і Повноважного Посла Турецької Республіки в Україні 
Й.В. Пана Йонета Джана Тезеля, Надзвичайного і Повноважного Посла 
Республіки Таджикистан в Україні Й.В. Пана Холбобоєва Файзулло 
Самадовича, Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Узбекистан в 
Україні Й.В. Пана Алішера Абдуалієва, Надзвичайного і Повноважного Посла 
Республіки Хорватія в Україні Й.В. Пана Томіслава Відошевіча, Надзвичайного 
і Повноважного Посла Японії в Україні Й.В. Пана Шігекі Сумі, представників 



 5 

дипломатичних місій Сполученого Королівства Великобританії та Північної 
Ірландії, Королівства Бельгія, Республіки Корея, Королівства Норвегія, Канади, 
Об’єднаних Арабських Еміратів, Королівства Швеція, регіонів-партнерів 
Великопольського воєводства Республіки Польща та Мажейкяйського району 
Литовської Республіки, ділових кіл США, Канади, Турції, Китаю. 

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: 

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 в 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 та розділ «Нормативна база МТД». 

27 липня 2017 року для керівництва та працівників державного 
підприємства «Завод імені В.О. Малишева», який активно впроваджує військові 
та цивільні технології, проведено семінар щодо умов участі та можливостей в 
рамках програми Горизонт 2020, а також допоміжних інструментів допомоги 
Європейського Союзу. 

В Харківській області продовжується впровадження проекту «НОВИЙ 
ВІДЛІК», який реалізується за підтримки МФ «Відродження», та спрямований 
на допомогу в започаткуванні, розвитку та відновленні підприємницької 
діяльності переселенцям, учасникам АТО та їх родинам. 

Третя фаза Проекту впроваджується в рамках «Програми сприяння 
розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області                   
на 2016 – 2020 рік». 

07 липня 2017 року в рамках Першого міжнародного форуму «Gender. 
Opportunity. Success.» проведено панельну дискусію «Жінки у міжнародній 
співпраці» та презентовано добірку інформаційних матеріалів, яка містить: 

посилання на національне законодавство та нормативні документи в 
сфері захисту прав людини; 

перелік профільних фондів, міжнародних організацій/установ, 
проектів/програм, пріоритетами діяльності яких є підтримка проектів із 
просування гендерної рівності, розширення можливостей жінок, розвитку 
жіночих організацій та ін.; 
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відповідні міжнародні та інституційні стратегії в області забезпечення 
гендерної рівності та захисту прав жінок. 

Протягом вересня проводилась організаційно-підготовча робота із 
проведення спільно з Інформаційним центром ERASMUS+ Youth в Україні 
інформаційної сесії про можливості програми Європейського Союзу 
ERASMUS+ для потенційних реципієнтів Харківської області на базі 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

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». 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в 
Харківській області створені та діють 35 центрів надання адміністративних 
послуг (далі – ЦНАП): у 27 районах, у 7 містах обласного значення, а також 
ЦНАП Старосалтівської селищної ради (Старосалтівська об’єднана 
територіальна громада). Загалом громадянам та представникам бізнесу 
Харківської області доступно понад 100 по області та 160 адміністративних 
послуг по м. Харкову. Крім того, у Регіональному центрі надання 
адміністративних послуг м. Харкова доступно близько 400 послуг 
адміністративного, соціального і пенсійного характеру. За 9 місяців 2017 року 
до ЦНАПів області звернулося близько 700 тис. громадян та представників 
бізнесу.  

В основу роботи Регіонального центру адміністративних послуг, 
відкритого 01 вересня 2017 року, покладені доступність, прозорість і 
оперативність контакту органів влади, громадян та бізнесу. Робота організована 
за принципом «фронт-офіс» (86 робочих місць) та «бек-офіс» (234 робочих 
місця). Центр працює за максимально прийнятним для громадян графіком: 
6 днів на тиждень, із яких 2 дні до 20.00 години, без перерви. Організовано 
систему електронної черги, є ігрова зона, банківські та інші сервіси. 

Центр надає близько 400 послуг адміністративного, соціального і 
пенсійного характеру: 

316 адміністративних послуг; 
67 послуг соціального захисту населення; 
17 послуг пенсійного забезпечення. 
Харківська обласна державна адміністрація приділяє особливу увагу 

підтримці подальшого об’єднання територіальних громад, утворення ЦНАП в 
таких громадах та віддалених робочих місць з надання адміністративних послуг 
для максимального наближення до споживачів. Протягом звітного періоду 
представники Департаменту спільно з представниками новостворених громад 
області проводили роботу з питання створення ЦНАП в об’єднаних 
територіальних громадах: розглядалися проекти Регламенту, Положення про 
ЦНАП та перелік адміністративних послуг. 



 7 

Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 
підготовлено розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
11.08.2017 № 378 «Про заходи щодо складання обласного та інших місцевих 
бюджетів на 2018 рік», а також матеріали на чергову сесію обласної ради по 
внесенню змін до обласного бюджету на 2017 рік. 

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

Здійснювався моніторинг виконання місцевих бюджетів області та 
надання області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації               
від 02.06.2017 № 235 «Про затвердження Плану заходів на 2017 рік щодо 
наповнення місцевих бюджетів області, економного і раціонального 
використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів» 
узагальнена інформація районів та міст області про проведену роботу за  
І півріччя 2017 року. 

Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної 
адміністрації протягом ІІІ кварталу поточного 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 підсумками січня-серпня 2017 року індекс промислової продукції 
становив 107,8 %, (за аналогічний період 2016 року – 105,6 %). По Україні 
індекс промислової продукції за січень-серпень 2017 року складав 99,6 %. 

Серед регіонів України за показником індексу промислової продукції 
Харківська область посідає 9 місце (за аналогічний період минулого року –  
9-10 місце). 

Із зростанням виробництва продукції в січні-серпні 2017 року в 
порівнянні з січнем-серпнем 2016 року працювали: ПАТ «Турбоатом», 
ДП «ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка», ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе», ТОВ «ХЗПТУ», 
ПАТ «Харківський підшипниковий завод», ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря»,  
філія «Панютинський вагоноремонтний завод», ПАТ «Укрзалізниця», 
ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод», ПрАТ «Харківський 
електротехнічний завод «Трансзв’язок», ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», 
ПрАТ «ЛЗТД», ДНВП «Об’єднання Комунар», ДП «Харківський 
бронетанковий завод» та інші. 

У січні-серпні 2017 року реалізовано промислової продукції, здійснено 
промислових робіт і послуг на загальну суму 105,0 млрд. грн.,                                      
що на 26,2 млрд. грн. перевищує результат аналогічного періоду 2016 року. 

Внесок Харківської області в обсяг реалізованої продукції країни складає 
7,8 %. За обсягами реалізованої промислової продукції область займає 5 місце 
серед регіонів України після Дніпропетровської, Донецької, Запорізької 
областей та м. Києва. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи Управління паливно-
енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації є 
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робота з підвищення енергоефективності використання енергоресурсів в 
області. 

Здійснено моніторинг заходів Інвестиційної програми 
АК «Харківобленерго», спрямованих на поліпшення технічного стану 
електричних мереж, та заходи щодо зниження понаднормативних витрат 
електроенергії. 

Станом на 01 жовтня 2017 року за оперативними даними                                
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» за ІІІ квартал 2017 року з родовищ видобуто 
2143,693 млн. куб. м природного газу та 35302,397 тонн рідких вуглеводнів. 

За 8 місяців 2017 року споживачами області (населенням та бюджетними 
установами) було спожито природного газу на суму 3,4 млрд. грн, за який 
сплачено 3,2 млрд. грн, або 93 %, у тому числі: населення (з урахуванням пільг 
та субсидій) – 93 %, бюджетні установи, що фінансуються з бюджетів всіх 
рівнів – 101,3 %. Станом на 04.10.2017 підприємствами теплоенергетики 
використано природного газу 303,3 млн. куб. м. на суму 1,8 млрд. грн., рівень 
розрахунків за поточний рік склав 71 %. 

Проведено роботу із 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. 

З метою забезпечення задовільного технічного стану побутового газового 
обладнання та безаварійного газопостачання працівниками ПАТ «Харківгаз» 
проводиться технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем 
газопостачання та здійснено перевірку понад 220 тис. од. газових приладів. 

АК «Харківобленерго» забезпечено технічне обслуговування та 
експлуатацію 247 енергетичних об’єктів, виведених з безхазяйного стану. Після 
проведення додаткової інвентаризації було встановлено 75 безхазяйних 
енергетичних об’єктів, з яких по 3-х об’єктах встановлено власників. П’ятдесят 
енергетичних об’єктів передано на баланс АК «Харківобленерго» для технічної 
експлуатації та обслуговування. 

В області продовжується проведення 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. 

До популяризації зазначених програм активно залучаються місцеві                
ТРК та ЗМІ. З початку 2017 року на місцевому телебаченні забезпечена 
щоденна трансляція у години соціальної реклами відеороликів 
«Енергоефективний будинок», «Енергоефективна квартира», «Енергоефективне 
ОСББ». 

У рамках виконання Програми стимулювання об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської 
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області до впровадження енергоефективних технологій на 2016 – 2020 роки в 
вересні поточного року з обласного бюджету виплачені компенсації за 
«теплими» кредитами, виданими ЖБК «ЖБК-98» (м. Харків), ОСББ «ЖК 
«Гранд» (м. Харків), ОСББ «Вежа-Пісочин» (Харківський район, смт Пісочин), 
ОСББ «Світанок» (м. Харків), ОСББ «1-20» (м. Лозова), ОСББ «4-9»                         
(м. Лозова) та ОСББ «Харківська, 105» (м. Чугуїв) у загальному обсязі 
536,0 тис. грн.  

За кредитні кошти в будинках ОСББ та ЖБК облаштовано індивідуальні 
теплові пункти з приладами обліку теплової енергії, проведені роботи з 
термоізоляції зовнішніх стін, у місцях загального користування встановлені 
енергоефективні вікна та двері, а також модернізовані системи освітлення. 

Проведено 3 засідання комісії з питань погашення заборгованості за 
електричну енергію КП «Харківводоканал», КП «Харківські теплові мережі» та 
підприємств теплоенергетики за природний газ. 

Щотижня здійснювався моніторинг по основних підприємствах 
комплексу. Станом на 01.10.2017 заборгованість з виплати заробітної плати   
АК «Харківобленерго»  склала 19,7 млн. грн. внаслідок неплатежів підприємств 
міського комунального господарства КП «Харківводоканал», КП  «Харківські 
теплові мережі», КП «Міськелектротранссервіс», чий борг перевищує  
1,0 млрд. грн. 

Здійснено моніторинг реалізації Програми відшкодування відсотків за 
кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження 
енергозберігаючих заходів, на 2016 – 2020 роки. З 10 квітня 2017 року у 
Програмі взяло участь 510 фізичних осіб. Загальна сума відшкодування згідно з 
Програмою за травень-серпень склала 73,657 тис. грн. 

Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку 
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації завершена 
підготовка об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-
зимовий період 2017/2018 років. Станом на 01.10.2017 фактично підготовлено: 

у житловому фонді (100 % готовність) – 14 665 житлових будинків з 
підписанням паспортів готовності на всі будинки; 

у тепловому господарстві – 780 котелень (в т.ч. 183 – відомчих) або               
100 %, реконструйовано 24 котельні, капітально відремонтовано 19 котлів та 
проведено заміну 18 котлів (100 % від плану). 

Підготовлено 2041,5 км теплових мереж (100 %), 307 центральних 
теплових пункти (100 %). Замінено 10,3 км теплових мереж у двотрубному 
обчисленні (100 %).  

У водопровідно-каналізаційному господарстві (100 % готовність) 
підготовлено або замінено 43,4 км водопровідних та 6,7 км каналізаційних 
мереж.  

Підготовлено 120 водопровідних та 196 каналізаційних насосних станцій, 
9 водопровідних та 65 каналізаційних очисних споруд; 783 свердловини. 

З початку 2017 року відповідними органами місцевого самоврядування 
прийнято 79 рішень щодо встановлення для споживачів населених пунктів 
області тарифів на житлово-комунальні послуги, з них: 36 рішень – на послуги 
водопостачання, водовідведення; 18 рішень – на послуги теплопостачання;  



 10 

24 рішення – на утримання житлових будинків та прибудинкових територій;  
1 рішення – на послугу з управління багатоквартирними будинками. 

У 2017 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                       
від 18.05.2017 № 332 Харківській області передбачено субвенцію на погашення 
різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання та водовідведення в сумі 
693,8 млн. грн.  

Станом на 20.10.2017 у межах виділеної субвенції підприємствами 
області оформлено 30 договорів на суму 226,0 млн. грн., з них профінансовано  
8 договорів на суму 111,4 млн. грн. (у т.ч. на погашення податкової 
заборгованості на суму 60,6 млн. грн., за спожиту електроенергію – на суму 
50,8 млн. грн.). Робота з укладання підприємствами договорів на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах триває. 

Згідно із Законом України «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 виконавчих комітетах та районних 
державних адміністраціях, підприємствами галузі проводилась робота з 
реструктуризації боргів населення. З початку 2017 року населенням було 
укладено 3 832 договори на реструктуризацію заборгованості на загальну суму 
14 842,0 тис. грн. Сума внесених протягом 2017 року платежів, з урахуванням 
довгострокових договорів, склала 3 022,0 тис. грн.  

Станом на 01.10.2017 було проведено 11 засідань 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 засідань складено 11 протоколів, на підставі яких видано                    
11 розпоряджень голови обласної державної адміністрації про видачу ліцензій.  

Загальна кількість мешканців, 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, складає 10687 чол. Протягом 
дії Закону приватизували свої кімнати 3694 мешканців гуртожитків або 35 % 
від загальної кількості. Станом на 01.10.2017 кількість приватизованих квартир 
складає 2514 одиниць або 25 % від загальної кількості 9924 одиниць. 

У поточному році для здійснення заходів, направлених на забезпечення 
безпечного та безаварійного руху транспортних засобів, за результатами 
весняного комісійного огляду вулично-дорожньої мережі у Харківській області 
було визначено основні обсяги робіт, намічені терміни ліквідації недоліків в 
утриманні. 

Станом на 01.10.2017 за рахунок усіх джерел фінансування виконано                  
робіт з ремонту автомобільних доріг та інженерних споруд загального 
користування державного та місцевого значення Харківської області на суму 
714,339 млн. грн., у тому числі на об’єктах:  

автодорозі Р-07 Чугуїв – Мілове; 
автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський;   
автодорозі Т-17-02 /Н-12/ – Краснокутськ – Богодухів; 
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автодорозі Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП «Чугунівка»; 
автодорозі Р-51 Мерефа  –  Лозова  –  Павлоград;  
шляхопроводі на автодорозі Р-46 Харків – Охтирка, км 75+661; 
мості через р. Сіверський Донець в м. Ізюм. 
Всього було відремонтовано 38,9 км доріг загального користування 

протяжністю, у тому числі: 
державного значення – 37 км; 
місцевого значення – 1,9 км. 
Роботи продовжуються. 
Службою автомобільних доріг у Харківській області забезпечено планове 

виконання заходів з підготовки ДП «Харківський облавтодор» до роботи в 
осінньо-зимовий період 2017/2018 років. 

Філіями «Харківського облавтодору» заготовлено: 
70,2 тис. тонн піску – 84 % від необхідного (згідно з планом заходів 

планується заготовити 84,1 тис. тонн до 01.11.2017, з яких 70 % до 01.10.2017); 
11,4 тис. тонн технічної солі – 66 % від необхідного (згідно з планом 

заходів планується заготовити 17,15 тис. тонн, з яких 80 % до 01.11.2017). 
Для проведення зимового утримання підготовлено – 300 одиниць 

спецтехніки – 94 % від запланованого (планується підготовити 319 одиниць), на 
випадок надзвичайних ситуацій планується укласти 117 договорів на залучення 
додаткової техніки з підприємств районів. На сьогоднішній день укладено                    
84 угоди на залучення 102 одиниць техніки. 

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. 

На виконання листа Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 21.06.2013 № 37-18-2-12/12225 здійснювався моніторинг діяльності 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

По сільськогосподарських підприємствах області всього засипано –              
94,4 тис. тонн насіння озимих зернових культур або 104 % до потреби.  

В області 21 елітно-насінницьке господарство пропонували для реалізації 
під урожай 2018 року близько 9 тис. тонн високоякісного базового насіння 
озимих зернових культур, крім того сертифікованого близько 6 тис. тонн, що 
забезпечить потребу в насінні у повному обсязі для проведення сортозаміни та 
сортооновлення в сільськогосподарських підприємствах області. 

У поточному році виробництво цукру здійснюватимуть 6 із 7 цукрових 
заводів області. Виробнича потужність працюючих у 2017 році заводів складає 
16,4 тис. тонн переробки сировини за добу.  

Для проведення комплексу польових робіт у 2017 році 
сільгосптоваровиробниками, з урахуванням перехідних залишків, придбано 
32,6 тис. тонн мінеральних добрив у діючій речовині, що становить 136 % до 
потреби (24,0 тис. тонн). Під посів сільськогосподарських культур внесено з 
початку року 59,9 тис. тонн мінеральних добрив. 
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Щомісяця проводився аналіз діяльності підприємств харчової та 
переробної промисловості. За січень-серпень 2017 року індекс виробництва 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у порівнянні з відповідним 
періодом 2016 року по Харківській області склав 102,2 %, по Україні 104,8 %. 

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, 
рішенням обласної ради від 31.08.2017 № 513-VII передбачено 72,026 тис. грн. 

Протягом ІІІ кварталу поточного року було оформлено та видано 
суб’єктам племінної справи у тваринництві 427 сертифікатів племінних 
(генетичних) ресурсів. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації         
від 12.03.2016 № 78 «Про стан цінової ситуації на споживчому ринку області» 
надавалась інформація щодо зміни цін на основні види продуктів харчування, 
які склалися на споживчому ринку, проводився щотижневий моніторинг 
закупівельних цін на молоко в розрізі сільськогосподарських та 
молокопереробних підприємств області.  

Протягом ІІІ кварталу 2017 року проведено відповідну роботу по 
залученню підприємств агропромислового комплексу області до участі у 
Міждержавних виставках-ямарках агропромислового напряму, а також у 
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 організаційна робота з вирішення нагальних питань. 

Станом на 18.09.2017 введено в експлуатацію житла загальною площею 
239,5 тис. м

2
, із них: 

індивідуальних житлових будинків загальною площею 106,9  тис. м
2
; 

багатоквартирних житлових будинків загальною площею  88,4  тис. м
2
; 

приміщення реконструйовані під житло загальною площею 39,9 тис. м
2
; 

гуртожитки, загальною площею 4,3 тис. м
2
. 

На території Харківської області реалізуються державні програми 
житлового будівництва, в рамках реалізації яких зроблено наступне. 

Рішенням Харківської міської ради від 21.12.2016 № 510/16 – виділено 
5000,0 тис. грн. для надання державної підтримки на будівництво доступного 
житла у 2017 році.  

Станом на 01.10.2017 укладено 18 договорів на придбання 19 квартир 
загальною площею 994,7 кв. м. 

Рішенням Харківської міської ради від 21.12.2016 № 511/16 – виділено 
5300,0 тис. грн. для надання довгострокових кредитів на придбання житла 
молодим сім’ям у 2017 році. 

Рішенням Харківської обласної ради від 23.02.2017 № 392-VII «Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 08.12.2016 № 330-VIІ «Про 
обласний бюджет на 2017 рік» для реалізації Програми у 2017 році заплановано 
виділення 0,93 млн. грн. 

Станом на 01.10.2017 укладено 15 договорів на придбання 18 квартир 
загальною площею 1062,5 кв. м. 
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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 у 2017 році станом на 01.10.2017 з обласного 
бюджету освоєно 13,0 млн. грн., укладені угоди на будівництво 61 квартири. 

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 4 попередніх охоронних договори, 33 охоронних договори 

(додаткові угоди до них); 

розглянуто та надано відповіді на 3 запити стосовно можливості 

приватизації приміщень у будівлях – пам’ятках архітектури; 

розглянуто та надано відповіді на 19 запитів щодо можливості оренди 

приміщень у будівлях – пам’ятках архітектури; 

складено 24 акти огляду технічного стану будівель – пам’яток 

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

погоджено проектної документації по будівлях – пам’ятках              

архітектури – 6, паспортів та облікових карток – 6; 

погоджено проектних пропозицій щодо розміщення зовнішньої реклами 

на пам’ятках та в зонах охорони – 10; 

опрацьовано 91 відповідь 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. 

З органами місцевого самоврядування ведеться робота щодо порядку 

розроблення містобудівної документації, а саме: схем районного планування, 

схем планування території сільських, селищних рад, генеральних планів 

населених пунктів та забезпечення доступності цих матеріалів шляхом 

розміщення їх на відповідних веб-сайтах районних державних адміністрацій. 

Проводилася робота щодо реалізації Програми створення та ведення 

містобудівного кадастру Харківської області на 2015 – 2018 роки, затвердженої 

рішенням Харківської обласної ради 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 IІІ 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 сфери охорони здоров’я. 
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01 вересня поточного року у рамках відвідування Харківської області 
Президент України П.О. Порошенко провів зустріч з медичним активом 
Харківської області та взяв участь в урочистому відкритті оновленого 
відділення інтенсивної терапії глибоко недоношених новонароджених у 
Харківському міському перинатальному центрі. 

У приміщенні площею 560 квадратних метрів обладнано надсучасну 
реанімацію для новонароджених на 12 ліжок для виходжування дітей, що 
народилися з екстремально низькою і дуже низькою масою тіла від 500 грамів. 
Нове відділення облаштовано та обладнано відповідно до міжнародних 
стандартів (ISO-14644-1), проведено систему триразового очищення повітря та 
10-кратного повітрообміну; серед обладнання сучасні кувези, апарати для 
штучної вентиляції легенів, цифровий мобільний рентгенологічний апарат з 
низькопроменевим навантаженням, який дозволяє автоматично аналізувати 
отримані зображення органів і систем. Також впроваджено сучасні методики 
приготування стерильних розчинів для ін’єкцій, введення ліків і спеціального 
харчування. 

У КЗОЗ «Харківський міський перинатальний центр» надається медична 
допомога вагітним, у тому числі при невиношуванні вагітності та передчасних 
пологах для жителів м. Харкова та Харківської області, жіночому населенню 
Донецької і Луганської областей та вимушеним переселенцям з Донецької, 
Луганської областей і АР Крим. У перинатальному центрі працюють понад 
600 співробітників, з них 125 лікарів і 330 середніх медичних працівників. 
Щороку в закладі приймають понад 4000 пологів, надають допомогу 
2 500 недоношеним малюкам. 

Поступово в області втілюється принцип автономізації закладів охорони 
здоров’я. 

Рішенням Чугуївської районної ради від 01.08.2017  створено                   
КП «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чугуївської районної ради шляхом реорганізації (перетворення) комунального 
закладу охорони здоров’я «Чугуївський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чугуївської районної ради, а також, рішенням 
Чкалівської селищної ради Чугуївського району від 02.06.2017 створено                    
КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чкалівської селищної ради 
Чугуївського району. 

31 серпня поточного року в ході пленарного засідання ХII сесії 
Харківської обласної ради VII скликання затверджено схему формування 
госпітальних округів у Харківській області у форматі «6+1»: 6 округів у 
районах (містах) області та окремий округ у м. Харкові.  

16 вересня 2017 року за ініціативи та підтримки керівництва Харківської 
обласної державної адміністрації, за участю Харківської експертної групи 
підтримки медичної реформи, Агенції Змін «Перспектива» та Міжнародного 
Фонду «Відродження», органів місцевого самоврядування Валківського району 
в рамках «Проекту Право на здорове життя #» вже вдруге у Харківській області 
проведено Ярмарок здоров’я, на цей раз у м. Валки. Ярмарок став майданчиком 
для спілкування мешканців району з сімейними лікарями, спрямований на 
побудову довіри, інформування громадськості з питань медичної реформи. 
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Близько 400 валківчан мали змогу отримати консультацію сімейних лікарів та 
лікарів іншої спеціалізації, пройти флюорографію, ознайомитись з діяльністю 
Центра раннього розвитку, нещодавно відкритого в місті тощо. 

У рамках акції представниками АЗ «Перспектива» проведено семінар для 
медичних працівників ЦПМСД з роз’ясненням положень медичної реформи. 

Хід виконання Урядової програми «Доступні ліки» обговорено під час 
проведення низки заходів: в рамках проведення селекторної наради під 
головуванням Віце-прем’єр-міністра України П.В. Розенка щодо стану 
реалізації урядової програми відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань; під час робочої поїздки голови Харківської 
обласної державної адміністрації до Ізюмського та Борівського районів області; 
проведення селекторної наради обласної державної адміністрації; Днів 
головного лікаря. 

Станом на 01.10.2017 на реалізацію програми у Харківській області 
передбачена цільова субвенція 48 826,1 тис. грн. 

У програмі «Доступні ліки» беруть участь 407 аптечних закладів – 
близько 30 % аптек регіону, виписано 1 008 753 рецепти, лікарські засоби 
отримав 571 051 житель регіону, відпущено лікарських засобів на суму 
28 417 421,45 грн., відшкодування здійснено за 668 288 рецептами. 

Питання соціального та 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. 

Рішенням Харківської обласної ради від 08.12.2016 № 308-VII  
затверджено комплексну Програму соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції на 2017 – 2018 роки, якою передбачено 
забезпечення надання медичних послуг (здійснення комплексних 
профілактичних медичних оглядів, проведення реабілітаційних заходів,                        
у т. ч. психологічної реабілітації). 

На теперішній час профілактичні медичні огляди демобілізованих 
пройшли 4459 осіб або 55,1 % від усіх демобілізованих, яких зареєстровано в 
закладах охорони здоров’я, після проведеного обстеження на диспансерний 
облік взято 2 611 воїнів. Стаціонарному лікуванню підлягало 587 учасників 
АТО, амбулаторному – 1036; 748 демобілізованих потребують зубного 
протезування, ще 699 – санаторно-курортного лікування. 

Фахівцями КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» у 
2017 році особами з інвалідністю визнано 33 воїни, відсотки втрати 
працездатності встановлено 45 особам. 

Відповідно до реєстру, який ведеться в Управлінні охорони здоров’я 
Харківської обласної державної адміністрації, за весь період реєстрації 
звернулось за медичною допомогою 144 667 тимчасово переміщених осіб, з них 
46 691 дитина. 
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Протягом ІIІ кварталу поточного року проведено 3 науково-практичних 
конференції, з них 2 – з міжнародною участю, 20 Днів спеціалістів за участю 
профільних фахівців закладів охорони здоров’я, 6 семінарів, 3 Дні головного 
лікаря, 1 експертна зустріч та 1 «круглий стіл» з міжнародною участю, 
1 публічна консультація. 

У сфері культури протягом ІІІ 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» з питань 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 були 
проведені селекторні наради. 

Складено облікову документацію на 101 об’єкт культурної спадщини та 
80 паспортів на об’єкти археологічної спадщини.  

Розглянуто проекти відведення земельних ділянок юридичним та 
фізичним особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова – 25 
та Харківської області – 44. 

Розглянуто 29 містобудівних документацій територій м. Харкова та 
Харківської області, що пов’язані із об’єктами культурної спадщини, землями 
історико-культурного призначення, та зареєстровано 2 дозволи на проведення 
робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх 
територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної 
спадщини; погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення 
їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у 
володіння, користування або управління. 

В Харківській області постійна увага приділялася вирішенню питань 
соціальної політики. 

Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної 
державної адміністрації за звітний період організовано проведення засідань 
таких консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації:  

Обласного комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю 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; 
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регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників 
за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках; 

Робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій 
громадських організацій інвалідів; 

Обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі 
людьми; 

Робочої  групи з питань гуманітарної допомоги; 
Комiсiї з реалiзацiї у Харкiвськiй областi пiлотнoго проекту iз залученням 

до роботи членiв малозабезпечених сiмей та внутрiшньо перемiщених осiб; 
Робочої групи з питань соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Організовано проведення тренінгу для представників місцевих центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадських організацій щодо 
підготовки фахівців з питань пошуку та первинного відбору кандидатів у 
патронатні вихователі. 

За звітний період з метою вивчення стилю та методів роботи керівниками 
та спеціалістами Департаменту здійснено виїзди до управлінь соціального 
захисту населення Ізюмської, Нововодолазької, Краснокутської, Балаклійської, 
Богодухівської, Золочівської та Кегичівської районних державних 
адміністрацій. 

У липні 2017 року спеціалісти виїжджали до Богодухівського району з 
метою вивчення стилю та методів роботи будинків-інтернатів, розташованих на 
території Богодухівського району: 

Богодухівського геріатричного пансіонату;  
Богодухівського психоневрологічного інтернату; 
Богодухівського дитячого будинку-інтернату.  
У серпні поточного року спеціалісти сектору аудиту управління 

фінансового забезпечення провели плановий фінансовий аудит за 2014 – 2016 
роки Харківського обласного центру матері та дитини. 

Проведено виїзд регіонального мобільного консультаційного пункту 
Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до  
м. Вовчанська та м. Куп’янська з метою проведення супервізії прийомних 
батьків, батьків-вихователів, представників Вовчанського та відповідно 
Куп’янського районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

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.  

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.  

У ІІІ кварталі 2017 року громадянам, постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, видано 118 посвідчень, 53 бланки вкладок особам 
даної категорії та 21 довідка. 
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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 4315 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та 1318 дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей. 

Протягом 9 місяців 2017 року адміністратором безпеки регіонального 
рівня проводилася робота зі скасування та оформлення флеш-ключів доступу 
до системи для користувачів та адміністраторів безпеки, у зв’язку із 
закінченням терміну дії ключів, з урахуванням рівнів доступу до системи. 
Робота з оформлення флеш-ключів доступу до ЄІАС «Діти» для нових 
користувачів та адміністраторів безпеки проводиться згідно з графіком. 

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

Продовжується робота по забезпеченню умов для функціонування Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи «Діти» (виділення окремого комп’ютера для 
ведення ЄІАС «Діти», окремого приміщення, обладнання недоступного для 
сторонніх осіб місця для ведення ЄІАС «Діти», встановлення грат на вікнах 
приміщення, де працює система, придбання ліцензійних програм, спеціальних 
пристроїв для зберігання особистих флеш-ключів користувачів та 
адміністраторів безпеки районного рівня).   

Працівниками служб у справах дітей районних державних адміністрацій 
та 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 9 місяців 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 надання 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 
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підвищенню обізнаності дітей з питань законодавства щодо влаштування на 
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 
районними державними адміністраціями, міськими радами та обласною 
державною адміністрацією. 

Станом на 01.09.2017 в області функціонує 92 дитячих будинки сімейного 
типу (на вихованні перебуває 612 дітей) та 303 прийомних сім’ї (на вихованні 
перебуває 557 дітей). Протягом 9 місяців 2017 року створено 5 дитячих 
будинків сімейного типу (переведені із статусу прийомної сім’ї) та  
4 прийомних сімей, влаштовано до дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей 112 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Всього у прийомних сім’ях та дитячих будинках 
сімейного типу виховуються 1169 дітей.  

Протягом 9 місяців 2017 року з дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей вибуло 60 дітей (причини вибуття: усиновлення, повернення 
в біологічну сім'ю, досягнення повноліття, закінчення навчання та 
працевлаштування, продовження навчання та повне державне утримання у 
навчальних закладах, одруження).  

Протягом 9 місяців 2017 року службами у справах дітей районних 
державних адміністрацій та міських рад проведено 1044 заходи по захисту 
майнових та житлових прав дітей, у т.ч. дітей облікових категорій: розглянуто 
449 заяв та звернень щодо захисту житлових та майнових прав дітей, при 
продажу-купівлі житла службами у справах дітей районних державних 
адміністрацій, міських рад проведено 542 перевірки наявності житлово-
побутових умов для навчання та проживання дітей, направлено позовів про 
поновлення житлових прав – 1 випадок, попереджено незаконний продаж 
майна, що належить неповнолітнім – 2 випадки. Службами у справах дітей 
області було виявлено 87 дітей, які потребували захисту житлових та майнових 
прав. 

Станом на 01.09.2017 в області в установах культури охоплено різними 
видами дозвілля 67157 дітей, з них – 894 дитини облікових категорій; у 
спортивних секціях, школах, клубах займаються 54836 осіб, з числа дітей та 
підлітків, облікових категорій – 722. Відвідувачів клубів за місцем           
проживання – 13993 дитини, облікових категорій – 248 дітей. В інших закладах 
охоплено позашкільною роботою 58897 дітей, облікових категорій – 885. 
Всього в області позашкільною роботою охоплено 194883 дитини, із них 
облікових категорій – 2862, що становить 66,3 % дітей, які перебувають на 
обліку служб у справах дітей. 

Службами у справах дітей районних державних адміністрацій 
направляються клопотання до органів місцевого самоврядування про 
постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
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досягають 16-річного віку, на облік громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов. Ведеться графік постановки дітей зазначених категорій на 
квартирний облік. 

Станом на 01.09.2017 на квартирному обліку перебувають 140 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. 

На виконання Комплексного плану спільних заходів щодо попередження 
негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень та профілактики 
дитячої злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності, 
попередження пияцтва та наркоманії) відповідно до розроблених графіків 
проведено протягом 9 місяців 2017 року 1169 профілактичних рейдів «Діти 
вулиці». Під час проведення профілактичних заходів було виявлено 528 дітей, 
які опинились в умовах вулиці, залишились без належного догляду з боку 
батьків.  

За підсумками проведеної роботи виявлено 389 неповнолітніх, які 
потребують соціально-правового захисту. У зв’язку з порушенням прав 
неповнолітніх направлено 9321 клопотання в установи, підприємства, 
організації. Кількість розглянутих скарг, заяв та надання громадянам 
консультацій з питань соціального захисту та профілактики правопорушень 
серед неповнолітніх – 11417. 

Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських 
рад вжиті заходи 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 01.09.2017 на території області функціонують з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичної 
операції: 4 прийомних сім’ї, у яких на вихованні перебуває 7 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування; 58 сімей опікунів, піклувальників, 
на вихованні перебуває 70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

В області успішно продовжено практичну роботу з реформування 
системи інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Законодавчими підставами для проведення цієї 
роботи є постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 «Про 
затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».  

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

Станом на 01.09.2017 1144 дитини виховується у 92 дитячих будинках 
сімейного типу та 303 – у прийомних сім’ях.  

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. З 01.09.2016 припинили функціонування Золочівський та 
Ізюмський дитячі будинки. На цей 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 комплексне вивчення стану 
роботи з питання додержання вимог законів та інших нормативно-правових 
актів у галузі освіти дошкільними, загальноосвітніми навчальними закладами 
(Краснокутський та Нововодолазький райони, м. Чугуїв, КЗ «Сахновщинський 
навчально-реабілітаційний центр» Харківської обласної ради). 

Проведено Серпневий педагогічний тиждень, предфорумні та 
постфорумні заходи. 

Вивчено стан роботи з питання додержання вимог законів та інших 
нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти у 
Первомайському професійному ліцеї та Харківському професійному 
електротехнічному ліцеї. 

Підготовлено та проведено спільне засідання Ради ректорів вищих 
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Харківського регіону та правління 
Харківського університетського консорціуму. 

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, направлені на пропаганду здорового способу життя. 

З метою проведення у 2017 році на території Харківської області 

всеукраїнських заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання 

молоді, на виконання Стратегії розвитку національно-патріотичного виховання 

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

громадських організацій.  

З метою активізації роботи з національно-патріотичного виховання на 

місцях, фахівцями Управління у справах молоді та спорту проведено методичну 

роботу з представниками районних державних адміністрацій. За результатами 

проведеної роботи при 21 районній державній адміністрації створено 

Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання. Питання 

національно-патріотичного виховання розглядаються на засіданнях інших 
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консультативно-дорадчих органів (Громадська рада, Координаційна рада з 

питань молоді, Координаційна рада з гуманітарних та соціальних питань, 

Координаційна рада у справах дітей тощо). До складу зазначених 

координаційних рад увійшли 384 особи.  
В області створений та діє Центр національно-патріотичного виховання 

молоді (далі – Центр), 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 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр 

праці» комунальної установи «Харківський обласний центр молоді», 

молодіжний центр праці Красноградського району, молодіжний центр праці 

Лозівської міської ради. Протягом звітного періоду фахівцями 3-х молодіжних 

центрів праці надано понад 2400 інформаційно-консультативних послуг молоді 

та працевлаштовані понад 106 молодих осіб. Окрім цього, ними проведено 

профорієнтаційну роботу серед молоді, під час якої охоплено майже 100 осіб. З 

метою забезпечення вторинної зайнятості молоді проводиться робота щодо 

молодіжних трудових загонів. Станом на 01.09.2017 створено 10 молодіжних 

трудових загонів, із загальною кількістю молоді 380 осіб. 

За послугами до Харківської служби зайнятості звернулося 21,9 тис. осіб 

із числа безробітної молоді віком до 35 років, що склало 36,2 % від загальної 

чисельності безробітних осіб, які перебували на обліку протягом звітного 

періоду. Працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 10,2 тис. осіб з 

числа молоді віком до 35 років. Рівень працевлаштування молоді становив             

46,3 %.  

Професійним навчанням за направленням державної служби зайнятості у 

звітному періоді було охоплено 4,3 тис. осіб. Рівень охоплення молоді 

профнавчанням становив 19,8 %. 

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття надавалася одноразова допомога по 

безробіттю для організації підприємницької діяльності. Так, протягом звітного 

періоду 16 осіб із числа молоді отримали допомогу по безробіттю одноразово 

для організації підприємницької діяльності (43,2 % від загальної чисельності 

безробітних, які отримали одноразову допомогу). 

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.  

Із загальної кількості оздоровленням та відпочинком за соціально 

незахищеними категоріями охоплено 145301 дитина, що складає 101,5 % від 

плану (143137 дітей) та 94 % від їх загальної кількості (154643 дитини). 

За підсумками 9 місяців 2017 року КУ «Харківський обласний центр 

спорт для всіх» було проведено понад 65 спортивно-масових та фізкультурно-

оздоровчих заходів, у яких взяли участь близько 56 тисяч осіб. 
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У 2017 році виділені кошти на будівництво спортивних майданчиків 

із тренажерним та гімнастичним обладнанням, майданчиків із синтетичним 

покриттям у 10 районах області на загальну суму 12,4 млн. грн. 

Для підготовки спортивного резерву в області функціонує 74 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». 

Підготовка провідних спортсменів області відбувається на 6 спортивних 

базах олімпійської і паралімпійської підготовки, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30. Усі бази утримуються у 

належному стані, працюють відповідно до календарного плану міжнародних та 

Всеукраїнських змагань, здійснюють навчально-тренувальний процес з 

підготовки спортсменів на належному рівні. 

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 

нараховує 4 стадіони, 48 плоскінних спортивних споруд, у тому числі                          

11 спортивних площадок  з синтетичним покриттям, 31 тренажерну залу,                   

39 спортивних залів, 3 басейна, 2 споруди зі штучним льодом, 2 гребні та  

1 лижну базу. 
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, 
проведенні 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; представниками Харківського обласного округу               
ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» і Харківської громадської організації 
«Спілка ветеранів АТО»; з представниками Консультативної місії 
Європейського Союзу; з Генеральним консулом Німеччини; з представники 
USAID та IDLO; з головою Спільної українсько-ізраїльської комісії з питань 
торгівлі та економічного співробітництва; з послами Сербії та Македонії; із 
Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні; з 
Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Білорусь; з китайською 
делегацією, очолюваною Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні; 
з головою Сеймику Великопольського воєводства Республіки Польща; з 
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Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні; з представниками 
громадських експертних зустрічей щодо роз’яснення та обговорення 
пріоритетів урядової політики, цілей і змісту соціально-економічних реформ, 
що організовуються на базі Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України. Також здійснювалося висвітлення пленарних засідань сесій 
Харківської обласної ради, робочих візитів голови обласної державної 
адміністрації до районів області, матеріалів засідань щодо об’єднання 
територіальних громад, роботи Офісу Харківської області у Вашингтоні; ходу 
медичної реформи, надання субсидій; засідання круглого столу з приводу 
реалізації в регіоні пілотного проекту із залучення до роботи членів 
малозабезпечених сімей та ВПО; фестивалю «Гетьманська слава»; 
координаційних нарад керівників правоохоронних органів регіону; літературно-
музичного фестивалю «Дорога на схід»; впровадження загальнодержавної 
ініціативи китайської компанії Huawei «Безпечна країна»; пленарного засідання 
форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи»; заходів з нагоди  Дня 
Державного Прапору України, Дня незалежності України та Дня партизанської 
слави. 

Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної 
адміністрації. Організовано та проведено 29 брифінгів. 

Організовано інтерв’ю голови обласної державної адміністрації Інтернет-
порталам «Медиа группа Объектив», «Status quo», телеканалам «News One», 
«Україна», «Simon», виданню «Деловая столица». 

Протягом кварталу щотижня Управлінням створювався власний проект 
«Без коментарів», у якому висвітлено діяльність обласної державної 
адміністрації, хід реформування області тощо.  

За звітний період організовано за участю керівництва обласної державної 
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації 15 прес-конференцій, 10 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», у виданнях 
«Вечерний Харьков», «Слобідський край». 

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

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

Протягом липня-вересня 2017 року Управлінням у взаємодії з 
експертними організаціями, діяльність яких пов'язана з реформуванням 
місцевого самоврядування, та з представниками органів місцевого 
самоврядування продовжувалась робота щодо внесення можливих змін до 
Перспективного плану формування територій громад Харківської області.  
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Протягом липня-серпня 2017 року добровільно об’єдналися такі 
територіальні громади (далі – ОТГ) області:  

Малоданилівська селищна ОТГ Дергачівського району (Малоданилівська 
селищна та Черкасько-Лозівська сільська ради);  

Малинівська селищна ОТГ Чугуївського району (Малинівська селищна та 
Старогнилицька сільська ради);  

Оскільська сільська ОТГ Ізюмського району (Оскільська, Капитолівська, 
Комарівська та Студенокська сільські ради);  

Коломацька селищна ОТГ Коломацького району (Коломацька селищна та 
Покровська, Різуненківська, Шелестівська, Шляхівська сільські ради);  

Золочівська селищна ОТГ Золочівського району (Золочівська селищна та 
Великорогозянська, Довжицька, Калиновецька, Лютівська, Малорогозянська, 
Одноробівська, Одноробівська Перша, Олександрівська, Писарівська, 
Світличненська, Удянська, Феськівська сільські ради);  

Наталинська сільська ОТГ Красноградського району (Наталинська, 
Попівська та Кобзівська сільські ради).  

Центральною виборчою комісією постановою від 18.08.2017 № 164                     
на 29 жовтня 2017 року призначені перші вибори у 7 ОТГ Харківської області 
(Зачепилівська, Малоданилівська, Малинівська, Оскільська, Коломацька, 
Золочівська, Наталинська).   

Управління масових комунікацій співпрацює з 35 національно-
культурними товариствами Харківської області, лідери яких об’єднані в Раду 
керівників національно-культурних товариств. Управління активно сприяє 
проведенню різноманітних культурних заходів національних меншин, надає їм 
інформаційну, методичну і організаційну допомогу. 

Протягом ІІІ 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. 

Протягом 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. У 2017 році 
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. 

Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної 
адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб 
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні 
ситуації. 
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Відповідно до плану проводилися засідання обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та згідно з графіком 
перевірок у ІІI кварталі 2017 року були проведені перевірки автоматизованої 
системи оповіщення «Сигнал-ВО». 

Відповідно до Переліку термінових та строкових донесень, 
затвердженого наказом ДСНС України від 11.10.2014 № 578, та п. 2                 
розділу ІV частини І Переліку термінових та строкових донесень проведено 
збір та узагальнення інформації щодо стану створення та наповнення місцевих 
та об’єктових матеріальних резервів Харківської області. Інформація 
направлена до Департаменту ресурсного забезпечення Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій. 

Відповідно до регіональної цільової Програми розвитку цивільного 
захисту на 2016 – 2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 14.04.2016 № 103-VІІ, на придбання матеріальних цінностей до 
регіонального матеріального резерву у 2017 році передбачено 890 тис. грн., до 
теперішнього часу кошти не виділялись. 

Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної 
адміністрації розроблено та затверджено Комплексний план заходів щодо 
попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і 
пожежної безпеки у Харківській області в зимовий період 2016 – 2017 років. 

Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної 
державної адміністрації протягом ІІІ кварталу 2017 року підготовлено та 
направлено для розгляду на пленарному засідання XІІ сесії VII скликання 
Харківської обласної ради проекти рішень: 

«Про внесення змін до комплексної Програми охорони навколишнього 
природного середовища в Харківській області на 2009 – 2013 роки та на 
перспективу до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 29.10.2009 
№ 1413-V (зі змінами)»; 

«Про перейменування об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення в Харківській області»; 

«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 І півріччі 2017 року комплексної Програми                        
охорони навколишнього природного середовища в Харківській області                  
на 2009 – 2013 роки та на перспективу до 2020 року. 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного 
повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту 
господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними 
державними адміністраціями, за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 
епідемічного благополуччя населення. 

Видача документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання 
щодо охорони атмосферного повітря здійснюється за умови неперевищення 
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протягом строку їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки та 
нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел, а 
також за умови дотримання вимог до технологічних процесів у частині 
обмеження викидів забруднюючих речовин. 

Протягом III кварталу 2017 року в Департаменті було опрацьовано та 
видано документів дозвільного характеру, що надійшли з Центру надання 
адміністративних послуг м. Харкова: 

89 висновків державної екологічної експертизи по матеріалам «Оцінка 
впливу на навколишнє середовище», з них повернуто на доопрацювання – 16. 
Один матеріал відхилено від погодження; 

зареєстровано 33 декларації про відходи, 15 декларацій направлено на 
доопрацювання; 

205 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами (з них для 2 групи – 49, для 3 групи – 156), по 28 
матеріалах надано відмову у видачі з ґрунтовних підстав. 

За допомогою створеного Мінприроди України електронного сервісу 
«Інтерактивна мапа» («Ecomapa.gov.ua») упродовж ІІІ кварталу 2017 року 
Департаментом розглянуто 50 звернень щодо утворення несанкціонованих 
сміттєзвалищ на території Харківської області. Вказані звернення було 
опрацьовано у встановленому законодавством порядку. 

З метою ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, виявлених 
громадянами та внесеними до сторінок електронного сервісу «Інтерактивна 
мапа», Департаментом направлялися відповідні листи до районних державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 

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. 

На виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних 
для забезпечення реалізації Указу Президента України від 18.10.2013 
№ 572/2013 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України                   
від 25 квітня 2013 року «Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення 
моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з 
відходами в Україні» щокварталу відповідна інформація надається керівництву 
обласної державної адміністрації, Адміністрації Президента України, 
Мінприроди України та Ради національної безпеки і оборони України.   

Заходи з реалізації Плану організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації зазначеного вище Указу, покладені на 
обласну державну адміністрацію, виконано в повному обсязі. 

Щомісяця готується екологічна інформація по Харківській області до 
розділу «Стан навколишнього природного середовища» рубрики «Стан 
довкілля в регіонах», яка надається до Мінприроди України та розміщується на 
сторінці Департаменту веб-сайту обласної державної адміністрації. 
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Відповідно до ст. 25
1
 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», на виконання доручення Мінприроди України 
організовано роботу та розроблено Доповідь про стан навколишнього 
природного середовища в Харківській області у 2016 році, яку направлено до 
Мінприроди України та розміщено на сторінці Департаменту веб-сайту 
обласної державної адміністрації. 

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 організовано проведення засідань обласної призовної 
комісії, а також інструктивно-методичних зборів з головами районних (міських) 
призовних комісій щодо організації проведення призову на строкову військову 
службу в жовтні-листопаді 2017 року. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації  
від 13.03.2017 № 94 «Про призов громадян на строкову військову службу у 
2017 році» підготовлено звіт про підсумки проведення призову в Харківській 
області в серпні 2017 року, направлено відповідні листи до Адміністрації 
Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони 
України.  

Організовано та підготовлено матеріали на засідання Координаційної 
робочої групи для вирішення питань, пов’язаних з державною реєстрацією 
земельних ділянок, що належать до земель оборони. На виконання доручення 
Прем’єр-міністра України від 24.03.2017 № 9676/1/1-17 до доповідної записки 
Міністра оборони України від 13.03.2017 № 220/2131 Міністерству оборони 
України направлено лист щодо проведення відповідних заходів. 

Згідно з Планом організації виконання Указу Президента України               
від 26.05.2017 № 146/2017 «Про заходи, пов’язані із запровадженням 
Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України», схваленим 
на засіданні Кабінету Міністрів України 14.06.2017 (протокол № 40), обласною 
державною адміністрацією направлена інформація до Кабінету Міністрів 
України. 

Протягом звітного періоду узагальнено та надано інформацію до 
Міністерства інфраструктури України на виконання доручення Кабінету Міністрів 
України від 10.01.2012 № 12384/46/1-11 до листа Глави Адміністрації Президента 
України від 17.12.2011 № 02-01/3147 щодо підвищення антитерористичного захисту 
об’єктів транспортної інфраструктури 

На виконання пункту 11 Плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство 
«Відкритий Уряд» у 2016 – 2018 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 30.11.2016 № 909-р, щодо створення системи «Community 

policing» узагальнено в межах компетенції та надано відповідну інформацію до 
Національної поліції України. 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України до листа виконавчого 
комітету Національної ради реформ від 14.04.2017 № 2017-04/69 щодо забезпечення 
здійснення контролю за станом розслідування справ за фактами загибелі та поранення 
дітей внаслідок збройного конфлікту і доведення таких справ до українських та 
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міжнародних судів та з інших питань узагальнено в межах компетенції та надано 
відповідну інформацію до Міністерства внутрішніх справ України. 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 31.01.2017 № 31 фахівцями Департаменту у взаємодії з представниками 
Харківського обласного військового комісаріату згідно з відповідним планом 
здійснені перевірки стану забезпечення функціонування системи військового 
обліку на підприємствах у Лозівському, Первомайському, Валківському, 
Зміївському, Красноградському районах області.  

За звітний період відділом забезпечення доступу до публічної інформації 
Харківської обласної державної адміністрації здійснювались заходи щодо 
забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

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 349 документів, що містять публічну інформацію, з них на 
виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 33 документи. 

Протягом III кварталу поточного року на офіційному веб-сайті 
Харківської обласної державної адміністрації оприлюднено:  

155 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної 
діяльності;  

6 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з особового 
складу;  

4 проекти актів нормативно-правового характеру; 
3 проекти рішень обласної ради, які виносяться на розгляд головою 

обласної державної адміністрації. 
Станом на 02.10.2017 до системи обліку (реєстру) публічної інформації 

Харківської обласної державної адміністрації внесено 24861 документ, з них 
603 документи внесено протягом ІІІ кварталу 2017 року.  

Протягом кварталу на офіційному веб-сайті обласної державної 
адміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 
DATA.GOV.UА оприлюднювались набори даних згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про 
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». Всього 
на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UА 
опубліковано 45 типових наборів даних. У звітному періоді набори відкритих 
даних оновлювались 22 рази. 

Протягом III кварталу 2017 року надійшло 608 запитів на інформацію, з 
яких: 260 – задоволено, на 8 – надіслано відмову, 338 – направлено за 
належністю, 2 – надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк 
документів. Всі запити було своєчасно розглянуто, опрацьовано у терміни, 
передбачені чинним законодавством. 

У ІІІ кварталі 2017 року Юридичним департаментом Харківської обласної 
державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність чинному 
законодавству України: 

1629 проектів наказів керівників структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації; 
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32 проекти 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 151 проекту розпоряджень голови обласної державної 
адміністрації. 

Працівниками в рамках проведення особистого прийому громадян 
забезпечено надання безоплатної первинної правової допомоги 42 громадянам. 

Протягом звітного періоду 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 Харківської обласної державної адміністрації, її 
структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах по 90 справах. 

Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання експертно-
перевірної комісії Державного архіву Харківської області. 

Підготовлено та відкрито 2 виставки архівних документів, які              
працювали у читальному залі Державного архіву по просп. Московському, 7: 
«На честь 74-ї річниці визволення міста Харкова», «До Дня Державного 
Прапору України та 26-ї річниці незалежності України». Також відкрита 
позапланова виставка архівних документів та друкованих видань «Архівна 
справа на Харківщині: історія та сучасність» (до 100-річчя від дня створення 
системи архівних установ в Україні). 

Апарат обласної державної адміністрації постійно працював над 
удосконаленням стилю, форм і методів роботи щодо забезпечення основної 
діяльності обласної державної адміністрації. 

У процесі поточної діяльності здійснювалася взаємодія з відповідними 
підрозділами Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету 
Міністрів України, виконувалися їх доручення. Щодня узагальнювалася та 
надавалася інформація про основні заходи на наступний день. 

Обласною державною адміністрацією вживаються додаткові заходи щодо 
покращення контролю за реалізацією прийнятих планів. 
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