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Ю. СВІТЛИЧНІЙ
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації плану роботи
Харківської обласної державної адміністрації
за ІІІ квартал 2018 року
Обласною державною адміністрацією протягом ІІІ кварталу 2018 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 спільно із структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації підготовлено проект рішення
Харківської обласної ради «Про внесення змін до Програми економічного і
соціального розвитку Харківської області на 2018 рік, затвердженої рішенням
обласної ради від 07 грудня 2017 року № 575-VIІ» (зі змінами).
На виконання доручення голови Харківської обласної державної
адміністрації з питання підготовки доповіді Президенту України щодо ситуації
в регіоні щомісяця здійснювалася підготовка та надання відповідної інформації
до Адміністрації Президента України.
У визначені терміни надавалася аналітична інформація з питань
економічного розвитку регіону до центральних органів виконавчої влади,
забезпечено перебування на території області офіційних іноземних делегацій.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017
№ 1029 «Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки
результативності реалізації державної регіональної політики» підготовлена та
надана інформація до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, а також інформація про стан
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 751
«Про затвердження Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо
регіонального розвитку і відповідної типової угоди».
Голові постійної комісії Харківської обласної ради з питань соціальноекономічного розвитку регіону та міжнародного співробітництва Ю. Світличній
підготовлено та надано інформацію про хід виконання Програми економічного
і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік, затвердженої рішенням
Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року № 575-VIІ (зі змінами), а
також інформацію про хід виконання Стратегії розвитку Харківської області на
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період до 2020 року, затвердженої рішенням Харківської обласної ради
від 05 березня 2015 року № 1151-VI.
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 (зі змінами) здійснено заходи з
підготовки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.
Організовано проведення одного засідання регіональної комісії з оцінки та
попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку.
Підготовлено інформацію про стан виконання Програми сприяння
розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області
на 2016 – 2020 роки.
Здійснено роботу щодо залучення можливих кандидатів на стажування у
Німеччині за Програмою Федерального міністерства економіки та енергетики
для управлінських кадрів «Fit for Partnership with Germany».
Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, що
виділяються для мікрокредитування суб’єктів малого та середнього
підприємництва
на
зворотній
основі
під
бізнес-плани
проектів
на 2017 – 2020 роки, проведено роботу щодо підготовки до реалізації спільно з
Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва конкурсного
відбору на отримання безвідсоткового мікрокредиту за рахунок коштів
обласного бюджету серед суб’єктів малого та середнього підприємництва
Харківської області.
Проведено робочу нараду з представниками Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», кластерами Харківщини,
Норвежсько-Українською Торговою Палатою та Українським центром
міжнародного партнерства з метою обговорення питання щодо підготовки до
проведення пленарних засідань під час X Міжнародного економічного форуму
«Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!».
Підготовлено інформацію Міністерству закордонних справ України щодо
визначення актуальних пріоритетів співробітництва з Королівством Нідерланди
на торговельно-економічному та інвестиційному напрямі у рамках
опрацювання питання проведення візиту в Україну Прем’єр-міністра
Нідерландів М. Рютте відповідно до листа Міністерства закордонних справ
України від 21.08.2018 № 630/14-200-2238.
Підготовлено інформацію Міністерству регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України щодо
співробітництва Харківської області з В’єтнамом у рамках здійснення
офіційного візиту Президента України П. Порошенка до Соціалістичної
Республіки В’єтнам відповідно до листа Міністерства регіонального розвитку,
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будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018
№ 7/12/9206-18.
З метою підготовки до проведення чергового засідання міжурядової
українсько-білоруської комісії з питань економічного та торговельного
співробітництва було підготовлено та надіслано інформацію до Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України щодо співробітництва Харківської області з Республікою Білорусь.
Крім зазначеного, підготовлено та надано інформацію Міністерству
економічного розвитку і торгівлі України:
щодо підготовки чергового засідання Українсько-німецької групи високого
рівня з питань економічного співробітництва;
щодо кандидатур до складу офіційної делегації України для участі у візиті
в рамках Китайської міжнародної імпортної виставки відповідно до листа
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України від 30.07.2018
№ 4602-04/32604-03;
щодо результатів моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану
роботи із зверненнями інвесторів в Україні у І півріччі 2018 року відповідно до
листа Міністерству економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2018
№ 3901-06/31273-06.
Підготовлено звіт про виконання Плану заходів з відзначення в
Харківській області Дня Європи в Україні у 2018 році на виконання
доручення Прем’єр-міністра України В. Гройсмана від 07.05.2018
№ 15691/70/1-13 до листа Міністерству закордонних справ України
від 28.02.2018 № 311/13-800-229.
Підготовлено для узгодження з Акіматом Західно-Казахстанської області
Республіки Казахстан проект угоди про співпрацю Харківської обласної
державної адміністрації з Акіматом Західно-Казахстанської області Республіки
Казахстан.
Відпрацьовано для узгодження з Мінським обласним виконавчим
комітетом Республіки Білорусь проект угоди про співпрацю Харківської
обласної державної адміністрації з Мінським обласним виконавчим комітетом
Республіки Білорусь.
Підготовлено інформацію на виконання розпорядження голови
Харківської обласної державної адміністрації від 24.04.2018 № 305 «Про
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної
системи закупівель у 2018 році».
Департаментом з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації особлива увага була
зосереджена на розвитку сфери надання адміністративних послуг, сприянні
залученню міжнародної технічної допомоги, розвитку співробітництва з
міжнародними організаціями, програмами та проектами Європейського Союзу.
Проведено робочі зустрічі з представниками виконавців та реципієнтів
проектів, надавалась інформаційна та консультативна допомога з питань участі
громад області та інших потенційних реципієнтів, зокрема, у Програмах
Агентства США з міжнародного розвитку DOBRE та Європейського Союзу
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«U-LEAD з Європою», Проектів УВКБ ООН, Координатора проектів ОБСЄ в
Україні тощо.
Підготовлені результати піврічного (поточного) моніторингу проекту
технічної допомоги Уряду США: «Підтримка реформи кримінальної юстиції в
Україні», бенефіціаром якого є обласна державна адміністрація. Відповідні
матеріали надіслані до Міністерства економічного розвитку та торгівлі
України.
Проведено зустріч з представниками Харківського офісу Німецького
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) з питань реалізації проектів
(програм) технічної допомоги, дія яких поширюється та територію області,
а також планів розширення подальшої співпраці.
Проведено робочу зустріч з представниками Українського фонду
соціальних інвестиції (УФСІ) у м. Харкові з питань реалізації мікропроектів у
рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» та планів
роботи на 2018 – 2019 роки у рамках проектів та програм, які фінансуються
Міністерством економічного розвитку та співробітництва ФРН (BMZ)/
Кредитної установи для відбудови (KfW).
Проводилася робота з інформування об’єднаних територіальних громад,
місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та інших
зацікавлених сторін щодо можливостей участі у проекті «Онлайн-сервіси:
безпечна громада», оголошеного Українською Фундацією Правової Допомоги
при підтримці програмної ініціативи «Права людини та правосуддя»
Міжнародного фонду «Відродження».
З метою розширення та наближення до громадян мережі місць, де можна
отримувати послуги видачі паспортів, для ЦНАПів м. Чугуєва та
Нововодолазької об’єднаної територіальної громади проведено закупівлю по
одній робочій станції для надання послуг з оформлення та видачі паспортних
документів громадянина України у формі ID-картки, паспорту громадянина
України для виїзду за кордон та внесення відповідної інформації до ЄДДР.
З липня 2018 року через ЦНАПи розпочато надання послуг з оформлення та
видачі паспортів.
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
підготовлено:
проект розпорядження голови обласної державної адміністрації
«Про заходи щодо складання проектів обласного та інших місцевих бюджетів
області на 2019 рік»;
матеріали на чергову сесію Харківської обласної ради по внесенню змін до
обласного бюджету на 2018 рік.
Відповідно до бюджетних призначень проведена робота по внесенню змін
до показників розпису обласного бюджету на 2018 рік, встановлених рішенням
Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року № 787-VІІ «Про внесення
змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VIІ
«Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)».
Щомісяця проводився моніторинг виконання місцевих бюджетів області та
надання області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій,
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підготовлено прогноз надходжень на 2019 – 2021 роки у розрізі платежів, що
надходять до місцевих бюджетів області.
Здійснювалась робота по затвердженню паспортів бюджетних програм та
змін до них. Пaспоpти бюджетних пpогpaм після їх доопpaцювaння затверджені
відповідними спільними з головними розпорядниками коштів наказами.
Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
«Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів
про їх виконання» спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів
обласного бюджету здійснювалась перевірка відповідності змісту пaспоpтів
бюджетних пpогpaм pішенню про місцевий бюджет нa відповідний бюджетний
пеpіод, бюджетному pозпису (крім випадків внесення змін до паспортів
бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису
бюджетної установи у частині власних надходжень бюджетних установ),
відповідним поpядкaм викоpистaння бюджетних коштів.
Відповідно до вимог статті 75 Бюджетного кодексу України розпочато
аналіз бюджетних запитів, які складені головними розпорядниками коштів, з
точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та
ефективності використання коштів обласного бюджету.
Щомісяця надавалася інформація про виконання бюджету області за
попередніми даними (прес-реліз) голові обласної державної адміністрації.
Зазначена інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Харківської
обласної державної адміністрації.
Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної
адміністрації проводилася робота щодо виконання заходів, спрямованих на
підвищення ефективності роботи промислового комплексу Харківщини,
здійснювався щомісячний моніторинг та аналіз підсумків роботи галузі,
визначалися завдання подальшого розвитку.
За підсумками січня-серпня 2018 року індекс промислової продукції
становив 100,6 %, (за аналогічний період 2017 року – 107,7 %). По Україні
індекс промислової продукції за січень-серпень 2018 року складає 102,2 %.
Серед регіонів України по показнику індекс промислової продукції
Харківська область посідає 14 місце (за аналогічний період минулого року –
9 місце).
Із зростанням виробництва продукції у січні-серпні 2018 року в порівнянні
з січнем-серпнем 2017 року працювали: ДП «Харківський механічний завод»,
філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця»,
ПрАТ «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок», ДП завод
«Електроважмаш», ДП «Ізюмський приладобудівний завод», ПАТ «Харківський
підшипниковий завод», ДП ХМЗ «ФЕД», ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря»,
ПАТ «Завод «Південкабель», АТ «Турбоатом», ДП «Харківський бронетанковий
завод», ПАТ «Вовчанський агрегатний завод» та інші.
За підсумками січня-серпня 2018 року зменшення виробництва у
порівнянні з січнем-серпнем 2017 року допустили: ПуАТ «ХЕЛЗ
«Укрелектромаш», ДП «ХЕМЗ», ДП «ХПЗ ім. Шевченка», ДНВП «Об’єднання
Комунар», ПуАТ «Харверст», ПАТ «ХТЗ», ДП «Чугуївський авіаційний
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ремонтний завод», ПрАТ «ФЕД», АТ «Коннектор», ТОВ «ХЗПТУ»,
ТОВ «ЛКМЗ», ДП «Завод ім. В.О. Малишева та інші.
У січні-серпні 2018 року реалізовано промислової продукції,
здійснено промислових робіт і послуг на загальну суму 119,1 млрд. грн., що на
14,1 млрд. грн. перевищує результат за аналогічний період 2017 року (обсяг
реалізованої промислової продукції за січень-серпень 2017 року склав
105,0 млрд. грн.).
Управлінням паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної
державної
адміністрації
вживалися
заходи
щодо
підвищення
енергоефективності використання енергоресурсів в області.
Програмою відшкодування відсотків за кредитами, отриманими
населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів на
2016 – 2020 роки, скористалися 1364 фізичні особи, які отримали відповідне
відшкодування з обласного бюджету по кредиту на впровадження
енергозберігаючих заходів. Відшкодування по Програмі здійснюється щомісяця
відповідно до зведених реєстрів позичальників. Загальна сума відшкодування з
початку 2018 року складає 1 721,199 тис. грн.
Генеруючими
підприємствами
паливно-енергетичного
комплексу
вироблено 2,5 млрд. кВт/год. електроенергії, що на 45 % більше, ніж за
аналогічний період 2017 року та відпущено 1,9 млн. Гкал теплоенергії, що на
20 % більше минулорічного показника.
З початку 2018 року на території Харківської області видобуто
5,7 млрд. куб. м природного газу, що більше на 9,1 % минулорічного показника
та 80,0 тис. т газового конденсату або 103,8 % до минулого року.
Забезпечено постійний моніторинг стану розрахунків всіх груп споживачів
області за електричну енергію та природний газ. АТ «Харківобленерго»
забезпечило розрахунки з ДП «Енергоринок» на рівні 102 %, споживачі області
розрахувались за електричну енергію на 98,7 %, у тому числі: промислові
підприємства – 100,7 %; сільгоспспоживачі – 100,3 %; житлово-комунальне
господарство – 72,6 %, у т.ч. водоканали – 48,7 %, теплопостачальні
підприємства – 82,5 %; бюджетні установи, що фінансуються з державного
бюджету – 97,6 %, з місцевих бюджетів – 98,6 %; населення (з урахуванням
пільг та субсидій) – 111 %.
Згідно з Регіональною програмою підвищення енергоефективності,
енергозбереження та зменшення споживання енергоресурсів у Харківській
області на 2016 – 2022 роки вжито 66 заходів, спрямованих на скорочення
споживання паливно-енергетичних ресурсів.
В області продовжується проведення інформаційно-роз’яснювальної
кампанії серед населення стосовно урядової та відповідних місцевих програм
відшкодування частини суми або відсотків за кредитами населенню, ОСББ та
ЖБК на впровадження енергоефективних заходів.
До популяризації зазначених програм активно залучаються місцеві ТРК та
ЗМІ. Протягом 2018 року на місцевому телебаченні забезпечена щоденна
трансляція у години соціальної реклами відеороликів «Енергоефективний
будинок», «Енергоефективна квартира», «Енергоефективне ОСББ».
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Кредитним коштом у будинках ОСББ облаштовані індивідуальні теплові
пункти із встановленням вузлів обліку теплової енергії. Також у будинках
встановлені енергозберігаючі вікна та двері в місцях загального користування –
під’їздах, підвалах, технічних приміщеннях, горищах.
Усього з початку 2018 року уповноваженими банками було видано
41 «теплий» кредит ОСББ та ЖБК області на загальну суму 8,6 млн. грн.,
за 29-ма з них вже сплачено компенсацію з обласного бюджету в загальному
обсязі 1,2 млн. грн. Окрім цього, з місцевих бюджетів компенсовано
1,35 млн. грн.: 139,9 тис. грн. компенсовано з міського бюджету м. Лозової,
444,6 тис. грн. – м. Чугуєва та 766,4 тис. грн. – м. Харкова.
Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації проведено
5 «кущових» засідань обласного штабу з організації підготовки господарського
комплексу та об’єктів соціальної сфери районів і міст Харківської області до
сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2018/2019 років з виконання
доручень за підсумками проведених виїзних засідань обласного штабу.
Здійснювався моніторинг стану впровадження економічно обґрунтованих
тарифів на житлово-комунальні послуги згідно з рішеннями уповноважених
органів влади та органів місцевого самоврядування.
З початку 2018 року відповідними органами місцевого самоврядування
прийнято 70 рішень щодо встановлення тарифів, із них: 31 – на послуги
водопостачання та водовідведення, 22 – на теплопостачання, 17 – на утримання
житлових будинків та прибудинкових територій.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 705 Харківській
області передбачено субвенції з державного бюджету на погашення
заборгованості з різниці у тарифах на послуги тепло-, водопостачання та
водовідведення, що надавалися населенню та бюджетним установам, і яка
утворилась на підприємствах області до 01.01.2016 та залишилась не
погашеною станом на 01.01.2018, у сумі 36,514 млн. грн. Підприємствами
області готуються договори на проведення відповідних розрахунків,
фінансування субвенції ще не розпочато.
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-VІ мають право
на приватизацію своїх помешкань, складає 10687 чол. Протягом дії Закону
приватизували свої кімнати 3791 мешканець гуртожитків або 36 % від загальної
кількості. Станом на 01.10.2018 кількість приватизованих квартир складає
2639 одиниць або 27 % від загальної кількості 9924 одиниць.
З метою забезпечення належного проїзду дорогами комунальної власності
у населених пунктах області заплановано виконати капітальний ремонт
проїзних частин загальною площею 360,0 тис. м2, підготувати 360 од.
спеціалізованої техніки, забезпечити залучення до снігоприбиральних робіт ще
300 од. техніки сторонніх організацій, заготовити 3,2 тис. од. шанцевого
інструменту та 40,0 тис. тонн посипкових матеріалів і реагентів.
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Станом на 01.10.2018 в області створено 1205 ОСББ, із них 647 – у районах
і містах області та 558 – у м. Харкові. Всього з початку року було створено
16 об’єднань.
Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної
державної адміністрації 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.
За 9 місяців поточного року програма «Державна підтримка галузі
тваринництва» профінансована у сумі 239,3 тис. грн., які були освоєні в
повному обсязі.
За Обласною програмою індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім» на 2018 рік передбачено 163,0 тис. грн., які в повному обсязі
перераховані КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі».
Підприємства агропромислового комплексу області готові до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2018/2019 років. Укладені договори
на постачання енергоносіїв, накопичено паливо.
Станом на 27.09.2018 від початку збиральних робіт із 4 цукрових заводів
розпочали роботу 3 заводи (ТДВ «Новоіванівський цукровий завод»,
ПП «Цукровик-Агро» та ПАТ «Первухінський цукровий завод»):
надійшло 70,2 тис. тонн цукрових буряків;
цукристість по заводах складає – 16 %;
перероблено 47,4 тис. тонн цукрових буряків;
вироблено 4,6 тис. тонн цукру.
Станом на 28.09.2018 за програмою форвардних закупівель укладено
договори на 13049 тонн зерна урожаю 2018 року (із них пшениці – 9855 тонн та
кукурудзи 3194 тонн), переоформлено 9855 тонн зерна пшениці, з яких:
ПАТ «Аграрний фонд» укладено договори на 2585 тонн зерна пшениці,
переоформлено в повному обсязі;
ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» укладено
договори на 10464 тонн зерна (7270 тонн пшениці та 3194 тонн кукурудзи),
переоформлено 7270 тонн зерна пшениці.
Станом на 01.10.2018 на хлібоприймальні підприємства та елеватори
області з початку збиральних робіт надійшло 1153,1 тис. тонн зернових,
зернобобових та олійних культур урожаю 2018 року, у тому числі: пшениці –
680,8 тис. тонн, з якої 57,6 % продовольчої (2-4 кл.), ячменю –
74,1 тис. тонн, жита – 5,5 тис. тонн, гречки – 0,3 тис. тонн, гороху –
18,4 тис. тонн, кукурудзи – 111,4 тис. тонн, ріпаку – 12,2 тис. тонн, сої –
5,2 тис. тонн, соняшнику – 245,1 тис. тонн.
Щомісяця проводився моніторинг добового обсягу виробництва та оптововідпускних цін на хліб та хлібобулочні вироби.
З метою оперативного інформування керівництва обласної державної
адміністрації щотижня здійснювався моніторинг основних виробничих
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показників галузі тваринництва, до складу яких входять чисельність поголів'я
сільськогосподарських тварин та птиці, а також обсяги виробництва
тваринницької продукції.
Харківська область щороку бере участь у міжнародних і національних
виставкових заходах, які проводяться на території України та за її межами.
Протягом січня-вересня 2018 року з метою виконання розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 08.02.2013 № 30 «Про проведення
продовольчих ярмарків у м. Харкові, районах і містах області» у м. Харкові та
районах області станом на 01.10.2018 проведено 2045 продовольчих ярмарків за
участю сільгоспвиробників Харківської області.
Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної
державної адміністрації проведена організаційна робота щодо вирішення
нагальних питань реалізації державної політики в будівельній галузі.
Спільно з органами місцевого самоврядування ведеться робота щодо
порядку розробки містобудівної документації, а саме: схем районного
планування; генеральних планів населених пунктів, а також забезпечення
доступності цих матеріалів шляхом розміщення їх на відповідних веб-сайтах
районних державних адміністрацій. Розроблено понад 30 проектів
містобудівної документації. Ведуться роботи із погодження 2 схем планування
територій району та 13 генеральних планів.
Серед населення проводиться роз’яснювальна робота стосовно
проблемних питань із введення житлових будинків в експлуатацію, надається
необхідна консультаційна допомога.
За результатами проведеної роботи на території Харківської області
введено в експлуатацію житла загальною площею 86,5 тис. м2.
Для реалізації «Обласної програми надання підтримки учасникам
антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в
Харківській області на 2016 – 2018 роки» рішенням Харківської обласної ради
від 01 березня 2018 року № 684-VII у 2018 році виділено – 13,00 млн. грн., із
них освоєно 6,74 млн. грн. За рахунок цих коштів надано підтримку на
придбання 28 квартир загальною площею 1568,0 кв. м.
Крім того, на виконання пункту 14 Протоколу селекторної наради
від 15.08.2017 під головуванням Прем’єр-міністра України проводилася робота
з перевірки надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної
інфраструктури у Харківській області.
Здійснювалася 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 1 попередній охоронний договір, 28 охоронних договорів
(додаткових угод до них);
розглянуто та надано відповіді на 11 запитів щодо можливості оренди
приміщень у будівлях – пам’ятках архітектури;
складено 28 актів огляду технічного стану будівель пам’яток архітектури
та містобудування (приміщень в них), виконана їх фотофіксація;
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погоджено проектної документації по будівлям – пам’яткам архітектури –
22, паспортів та облікових карток – 9;
опрацьовано 90 відповідей організаціям, підприємствам та фізичним
особам на їх звернення стосовно пам’яткоохоронної сфери.
З метою реалізації заходів та рішень Схеми планування території
Харківської області проводиться моніторинг згідно із затвердженими
показниками та формами щодо реалізації Генеральної Схеми планування
території України на території Харківської області.
Здійснювався моніторинг виконання Програми створення та ведення
містобудівного кадастру Харківської області на 2015 – 2018 роки, метою і
завданнями якої є своєчасне забезпечення проведення організаційних заходів та
фінансування робіт із 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 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 2018 рік.
Управлінням охорони здоров’я Харківської обласної державної
адміністрації вирішувалися питання впровадження реформ на первинній ланці
медичної допомоги, підвищення рівня доступності та якості надання медичних
послуг сільському населенню.
На даний час у Харківському регіоні функціонує 71 заклад первинної
медичної допомоги: у районах області – 36 центрів первинної медикосанітарної допомоги, 1 самостійна амбулаторія та 34 центри первинної
медичної допомоги у м. Харкові, що входять до складу поліклінік та
поліклінічних відділень.
Комунальним підприємством «Харківські обласні комунікаційні системи»
телекомунікаційне обладнання встановлено у всіх 37 закладах первинної ланки
районів області та у 333 їх структурних підрозділах – амбулаторіях загальної
практики – сімейної медицини (АЗПСМ).
До системи «E-Heаlth» єдиного електронного реєстру медичних закладів,
лікарів та пацієнтів підключено 86 медичних закладів (3 місце серед областей
України), пройшли реєстрацію та отримали електроні ключі 1 473 лікаря
первинної ланки. У рамках приписної кампанії «Обери свого лікаря» з
населенням області підписано 1 473 024 декларації (середній показник
становить 1000 декларацій на 1 лікаря), обрали свого лікаря 55,0 % населення.
З 36 центрів первинної медико-санітарної допомоги районів області
31 (86,1 %) та 1 амбулаторія первинної медичної допомоги вже мають статус
комунального некомерційного підприємства.
Підписали договори з єдиним замовником медичних послуг –
Національною службою здоров’я України 60 комунальних закладів охорони
здоров’я Харківської області.
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За результатами конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів в
області, які було обговорено на засіданні архітектурно-містобудівної ради при
Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної
адміністрації визначено перелік з 49 амбулаторій, що підлягають будівництву,
із вбудованим житлом для лікаря та 1 амбулаторія, що підлягає капітальному
ремонту, за рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам:
23 амбулаторії – на 1 лікаря, 26 амбулаторій – на 2 лікаря, 1 амбулаторія –
на 3 лікаря.
У 29 районах та об’єднаних територіальних громадах області 46 земельних
ділянок під будівництво амбулаторій мають реєстрацію в Держгеокадастрі з
визначенням права власності та кадастрових номерів, в 1 районі документи
знаходяться на розгляді.
За ініціативи голови обласної державної адміністрації Ю. Світличної
проводиться робота по реалізації масштабного проекту створення сучасного
онкоцентру, аналогів якого немає в Україні.
Протягом серпня проведено два засідання робочої групи за участю
представників місцевих органів влади, провідних науковців, практичних
лікарів, на яких розглянуті робочі питання та внесено пропозиції до проекту
медичного завдання онкоцентру.
У ході пленарного засідання XVIІ сесії Харківської обласної ради
30 серпня поточного року схвалено проект рішення про надання згоди на
проведення робіт на об’єкті «Будівництво (реконструкція) комплексу
комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології».
Одним з пріоритетних питань діяльності місцевих органів влади є
організація медичного забезпечення потерпілих від аварії на Чорнобильській
АЕС. За кошти обласного бюджету (9,7 млн. грн.) та Європейського банку
реконструкції та розвитку (понад 8 млн. грн.) проводиться капітальний ремонт
приміщень Обласного клінічного спеціалізованого диспансеру радіаційного
захисту населення.
Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту
населення є провідним багатопрофільним закладом охорони здоров’я для
надання комплексної медичної допомоги особам, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Заклад розраховано на 260 стаціонарних ліжок, на
яких щорічно отримують медичну допомогу близько 5,5 – 6 тис. осіб,
поліклінічно-амбулаторне відділення надає консультативну допомогу майже
100 тис. пацієнтів щорічно. Всього на обліку в Харківській області перебуває
20980 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
На теперішній час на капітальні та поточні ремонти закладів охорони
здоров’я профінансовано понад 25,2 млн. грн., придбано 1 827 одиниць
медичного обладнання на суму 53,1 млн. грн. та 11 одиниць автотранспорту на
суму 4,6 млн. грн.
Питання реалізації Урядової програми «Доступні ліки» розглядалися у
ході співбесіди з консультантом Національного бюро ВООЗ в Україні
О. Кашинцевою, селекторних нарад Міністерства охорони здоров’я України,
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спільної наради з Державною казначейською службою України у Харківській
області.
Загальний обсяг видатків з державного бюджету на реалізацію Програми
становить 69,6 млн. грн., що на 30 % більше в порівнянні з минулим роком. До
програми залучено 504 аптечних заклади (36 %), пункти реалізації лікарських
засобів відкрито у всіх районах області у 801 підрозділі первинної ланки
(97 % від загальної кількості). Виписано майже 1,2 млн. рецептів, отримали
лікарські засоби майже 600 тис. осіб, відшкодування аптечним закладам за
відпущені лікарські засоби проведено на суму 47,5 млн. грн.
За медичною допомогою звернулось 181 574 внутрішньо переміщених
особи з тимчасово окупованих територій та районів проведення
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) (27 321 особа –
у поточному році), із них 59 356 дітей (9 338 – у поточному році), стаціонарну
допомогу надано 52 501 особі (8 809 особам у поточному році), у тому числі
18 492 дітям, із них 1 647 новонародженим (у поточному році – 2 978 та
52 відповідно).
За поточний рік загальні витрати на надання медичної допомоги
зазначеному контингенту пацієнтів склали 41,8 млн. грн., із них на стаціонарне
лікування – 37,6 млн. грн., на амбулаторне – 4,2 млн. грн..
Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації були проведені виставки, презентації та інші урочисті заходи,
здійснювалася консультаційна робота з представниками туристичної галузі
Харківщини, організовувалися «круглі столи» з питань вирішення нагальних
проблем у сфері туризму, проводилися презентації діяльності туристськоінформаційного центру та туристсько-інформаційних пунктів Харківської
області для широких верств населення.
Обласними закладами культури підготовлено концертних програм та
вистав – 88, культурно-мистецьких заходів до державних свят – 34 (із низ 2 за
участю обласного керівництва), Міжнародних фестивалів, конкурсів – 1,
Всеукраїнських – 1.
Складено облікову документацію на 10 пам’яток археології, 180 пам’яток
археологічної спадщини, 10 паспортів на пам’ятки історії.
Розглянуто проекти відведення земельних ділянок юридичним та фізичним
особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова – 30 та
Харківської області – 33.
Розглянуто 45 пакетів містобудівної документації територій м. Харкова та
Харківської області, що пов’язані із об’єктами культурної спадщини, землями
історико-культурного призначення, та надано 11 документів дозвільного
характеру, 2 погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення
їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у
володіння, 8 дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, 1
погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних
перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт,
реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх
територій і зон охорони.
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Здійснюється освітня, виховна, організаційна та фінансова діяльність в
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах області.
Збережено 78 шкіл естетичного виховання, в яких навчається 16 192 учнів. На
курсах підвищення кваліфікації при Обласному навчально-методичному центрі
підвищило свою кваліфікацію 63 працівника бібліотечних закладів області.
Згідно з чинним законодавством проводилася процедура передачі фондів
книг у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської
області (згідно з переліком розподілу).
Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації організовано проведення засідань таких
консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації:
Обласного комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та
інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури;
комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям
Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації;
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;
регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за
роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках;
Робочої групи з питань визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
Робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій осіб з інвалідністю;
Обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі
людьми;
Обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної
орієнтації населення;
робочої групи з питань підвищення мінімальної заробітної плати, рівня
оплати праці та легалізації зайнятості;
Робочої групи з питань соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Комісії з реалізації у Харківській області пілотного проекту із залучення до
роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб;
Робочої групи з питань гуманітарної допомоги.
На постійній основі працює Харківський обласний центр допомоги
учасникам антитерористичної операції.
Протягом звітного періоду проведено:
зустріч з представниками Національної гвардії України та Управління
охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації щодо реалізації
у Харківській області програми «Декомпресія» з надання послуг психологічної
реабілітації учасникам АТО та ООС;
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прес-конференцію на тему: «Я маю право на працю!» (у рамках
правопросвітницького проекту «Я маю право!»);
інформаційну акцію «Лабіринт можливостей» з метою відзначення
Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми (за ініціативи Міністерства
соціальної політики України у співпраці з Представництвом та Координатором
проектів ОБСЄ в Україні).
Вивчено стиль та методи роботи управлінь соціального захисту населення
Нововодолазької та Балаклійської районних державних адміністрацій.
Вивчено стан здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
та моніторинг виконання державних стандартів надання соціальних послуг
Ізюмським, Краснокутським, Нововодолазьким, Лозівським, Печенізьким
районними та Лозівським міським центрами соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді.
Спеціалістами Харківського обласного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді вивчено стан здійснення соціальної роботи та моніторинг
виконання державних стандартів надання соціальних послуг клієнтам
Харківського обласного центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді та
мешканцям Харківського обласного центру матері та дитини.
Вивчено стан виконання ремонтних робіт у житлових будівлях та інших
спорудах КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат.
У м. Богодухів урочисто відкрито соціальний гуртожиток для внутрішньо
переміщених осіб. Реконструкція цього соціального закладу була здійснена
завдяки реалізації Угоди про співпрацю між Українським фондом соціальних
інвестицій, Харківською обласною радою та Харківською обласною державною
адміністрацією у рамках реалізації проекту «Сприяння розвитку соціальної
інфраструктури, УФСІ V». В урочистому відкритті брали участь Міністр
соціальної політики України А. Рева, голова Харківської обласної державної
адміністрації Ю. Світлична, представники посольства Німеччини.
Здійснено виїзди регіонального мобільного консультаційного пункту
Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до
Харківського обласного соціального центру матері та дитини, Кегичівського,
Краснокутського та Печенізького районів з метою забезпечення вільного
доступу до отримання соціальних послуг.
Проводилася 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.
Налагоджена співпраця з громадськими організаціями, міжнародними
благодійними фондами, волонтерськими організаціями з метою проведення
спільних заходів при здійсненні соціальної роботи з внутрішньо переміщеними
особами/сім’ями, учасниками АТО та членами їх сімей, сім’ями загиблих у зоні
АТО, демобілізованими із зони збройного конфлікту та членами їх сімей.
Службою у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації
здійснювалася робота щодо реалізації державної політики з питань соціального
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захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
На 150 засіданнях координаційних рад служб у справах дітей було
розглянуто 385 питань, а саме: 55 питань з профілактики дитячої злочинності,
196 питань соціального захисту прав та інтересів дітей, 24 питання щодо
навчання та працевлаштування неповнолітніх, 110 питань – інші питання,
пов'язані із захистом прав дітей (розгляд та подання пропозицій до
індивідуальних планів соціального захисту дітей, підтвердження місця
проживання дитини для тимчасового виїзду з дитиною за межі України,
перегляд та затвердження звітів про утримання і виховання дітей у сім'ях
опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу
та виконання покладених на них обов'язків та інше).
Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти») вносяться особисті дані дітей,
оновлюються фото, дані про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На
даний час внесені відомості стосовно 4284 дітей, які мають статус дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1316 дітей, які перебувають
у складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей.
Адміністратором безпеки регіонального рівня проводилася постійна
робота зі скасування та оформлення флеш-ключів доступу до системи для
користувачів та адміністраторів безпеки, у зв’язку із закінченням терміну дії
ключів, з урахуванням рівнів доступу до системи. Робота з оформлення флешключів 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 ЄІАС
«Діти» (виділення окремого комп’ютера, приміщення, обладнання,
недоступного для сторонніх осіб, встановлення грат на вікнах приміщень, де
працює система, придбання ліцензійних програм, спеціальних пристроїв для
зберігання особистих флеш-ключів користувачів та адміністраторів безпеки).
Працівниками служб у справах дітей районних державних адміністрацій та
міських рад міст обласного значення 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 2018 рік розроблені та затверджені плани спільних
заходів щодо забезпечення працевлаштування неповнолітніх та укладені угоди
про співпрацю. Протягом 9 місяців 2018 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
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працевлаштування та допомоги шляхом направлення за клопотаннями служб у
справах дітей місцевих органів влади до районних центрів зайнятості.
Для тимчасового влаштування дітей, які потрапили у складні життєві
обставини, в області функціонують вісім центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей, розрахованих на одночасне перебування 215 дітей. Зазначені
заклади соціального захисту дітей протягом 9 місяців 2018 року надали
допомогу 474 дітям.
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.
Станом на 01.10.2018 року в області функціонує 101 дитячий будинок
сімейного типу (на вихованні перебуває 673 дитини) та 296 прийомних сімей
(на вихованні перебуває 545 дітей). Протягом 9 місяців 2018 року створено
13 прийомних сімей та 9 дитячих будинків сімейного типу, влаштовано до
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 122 особи з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього у прийомних
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 1218 дітей.
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад
міст обласного значення проведено 1056 заходів по захисту майнових та
житлових прав дітей, у т.ч. дітей облікових категорій: розглянуто 517 заяв та
звернень щодо захисту житлових та майнових прав дітей, при продажу-купівлі
житла, проведено 536 перевірок наявності житлово-побутових умов для
навчання та проживання дітей, попереджено незаконний продаж майна, що
належить неповнолітнім – 3 випадки. Службами у справах дітей області було
виявлено 53 дитини, які потребували захисту житлових та майнових прав.
На виконання Комплексного плану спільних заходів щодо попередження
негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень та профілактики
дитячої злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності,
попередження пияцтва та наркоманії) відповідно до розроблених графіків
протягом 9 місяців 2018 року проведено 1494 профілактичних заходи (рейди),
під час яких виявлено 608 дітей (виявлено повторно 5 дітей).
Під час проведення профілактичних заходів 199 дітей вилучено з вулиці,
260 дітей виявлено у сім’ях, 9 дітей виявлено в комп’ютерних клубах, 1 дитину
в розважальному закладі, 11 дітей знайдено.
Здійснюється щотижневий контроль за дотриманням вимог Закону
України «Про охорону дитинства» щодо забезпечення прав дітей, які
переселилися з тимчасово окупованих територій держави, та на яких
проводиться антитерористична операція (операція об’єднаних сил), на охорону
життя і здоров’я, освіту, опіку, піклування та соціальний захист.
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад
міст обласного значення щотижня надсилається інформація щодо сімей, які
переїхали з Донецької, Луганської областей на тимчасове проживання у зв’язку
із загостренням ситуації в зазначених областях, де зазначаються першочергові
потреби родин (допомога в оформленні виплат, медична допомога, робота,
одяг, засоби гігієни, продукти харчування тощо), потреби дітей (лікування,
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особливий догляд, спеціальне місце перебування тощо), чи поставлена сім'я на
облік центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для здійснення
соціального супроводу сім'ї, можливість забезпечення дошкільного/шкільного
навчання дитини, здійснення виплат державної соціальної допомоги,
працевлаштування батьків, опікунів.
На території області перебувало з тимчасово окупованої території України
та районів проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил):
3 дитячі будинки сімейного типу (10 дітей); 28 прийомних сімей (44 дитини);
155 сімей опікунів, піклувальників (190 дітей).
Станом на 01.10.2018 на території області функціонують з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції (операції об’єднаних сил): 3 прийомні сім’ї, у яких на вихованні
перебуває 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
55 сімей опікунів, піклувальників, на вихованні перебуває 69 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
Продовжують функціонувати на підставі укладених договорів 3 прийомні
сім’ї із районів проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних
сил) на території наступних районів та міст: Балаклійського району (1 сім’я),
Дергачівського району (1 сім’я), м. Куп’янська (1 сім’я). Діти стаціонарно
обстежені у відділення педіатрії ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та
підлітків НАМН України».
Всі сім’ї, які переїхали на тимчасове проживання, перебувають на обліку
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, отримують соціальні
послуги за карткою отримувача послуг.
В області здійснюється соціальне супроводження 100 % прийомних сімей
та дитячих будинків сімейного типу через відвідування сім’ї та проведення
роботи з прийомною дитиною, дитиною-вихованцем та прийомними батьками,
батьками-вихователями, іншим членами сім’ї шляхом надання комплексу
соціальних послуг. Форми та методи здійснення соціального супроводження
визначаються фахівцем центру індивідуально щодо кожної прийомної сім’ї,
дитячого будинку сімейного типу з урахуванням їх потреб. Соціальними
працівниками надаються правові, психологічні, соціально-педагогічні,
соціально-економічні, соціально-медичні, інформаційні послуги.
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації протягом звітного здійснювалися організаційні заходи щодо
підготовки навчальних закладів Харківської області до нового 2018/2019
навчального року.
Взято учать у розробці та реалізації проекту «Центр гендерної культури як
платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді», проект
«Через рівність і порозуміння до захисту та безпеки», проект «Соціальна
компетенція та управління конфліктами. Шлях до порозуміння».
Проведено науково-практичний семінар зі спеціалістами місцевих органів
управління у сфері освіти «Шляхи реалізації нового Закону України «Про
освіту» в контексті забезпечення сталого розвитку України та її європейського
вибору».
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Найбільш помітними подіями стали:
зустріч Ю. Світличної з молодими науковцями, яким призначено гранти
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених на
2018 рік;
ІІ Харківський міжнародний юридичний форум;
зустріч Міністра освіти і науки України Л. Гриневич з викладачами та
студентами Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця;
урочисті збори Національної академії правових наук України, присвячені
25-річчю від дня заснування академії, за участю Президента України
П. Порошенка.
Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної
державної адміністрації вживалися заходи щодо реалізації молодіжної
політики.
З метою створення умов для формування навичок здорового способу життя
в молодіжному середовищі систематично проводяться лекції, бесіди, тренінги,
семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії, діалоги, акції,
місячники, направлені на пропаганду здорового способу життя.
Серед основних – заходи щодо попередження туберкульозу, присвячені
Всесвітньому та Всеукраїнському дню боротьби з туберкульозом, Всесвітнього
дня боротьби зі СНІДом, Всесвітнього дня боротьби з наркоманією,
Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Всесвітнього дня психічного
здоров’я (12 акцій, 63 групових заняття, 37 «круглих столів» та понад
218 індивідуальних та групових консультацій).
Проводилася організаційна робота щодо проведення в області
Всеукраїнської
інформаційно-просвітницької
акції
«Відповідальність
починається з мене».
З метою активізації роботи з національно-патріотичного виховання на
місцях проведено методичну роботу із представниками районних державних
адміністрацій, за результатами якої при 21 районній державній адміністрації
створено Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання,
при 6 – питання національно-патріотичного виховання ще розглядаються у
інших консультативно-дорадчих органах (Громадська рада, Координаційна
рада з питань молоді, Координаційна рада з гуманітарних та соціальних питань,
Координаційна рада у справах дітей, тощо). До складу вищезазначених
координаційних рад увійшли 384 особи.
Найактивніша молодь, представники громадського сектору, члени
координаційних рад з національно-патріотичного виховання, волонтери,
приймали участь в заходах з нагоди відзначення Дня Державного Прапора
України, Дня Незалежності України, Дня визволення Харкова від фашистських
загарбників та багато інших.
З метою створення умов для формування навичок здорового способу життя
в молодіжному середовищі систематично проводяться лекції, бесіди, тренінги,
семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії, діалоги, акції,
місячники, направлені на пропаганду здорового способу життя спільно з
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представниками громадських організацій (Харківське обласне відділення
Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які
живуть з ВІЛ/СНІД», молодіжна громадська організація «Харківський обласний
центр волонтерів», Благодійний Фонд «ХБО «Благо», БФ «ХБО «Надія є»,
ГО «Здорова нація – здорова Україна» та ін.).
Проводиться організаційно робота щодо проведення в області
Всеукраїнської
інформаційно-просвітницької
акції
«Відповідальність
починається з мене».
Робота з формування здорового способу життя широко висвітлювалася в
засобах масової інформації через радіовиступи, районні газети, веб-сайти.
У ході проведення тематичних акцій було розповсюджено понад 20000
екземплярів тематичних буклетів, листівок тощо.
З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр
праці» КУ «Харківський обласний центр молоді», Молодіжний центр праці
Красноградського центру молоді Красноградського району, «Молодіжний
центр праці» Лозівського міського центру молоді Управління освіти, молоді та
спорту Лозівської міської ради та 23 центри працевлаштування, кар’єри,
організації практики, які діють на базі закладів вищої освіти області.
У районах і містах області проведені заходи, спрямовані на
самовдосконалення, творчого розвитку особистості та забезпечення
змістовного дозвілля молоді. Всього проведено 362 таких заходи, кількість
охоплених якими майже 120 тис. осіб, сума витрачених коштів на проведення
цих заходів 1 900,0 тис. грн.
На території області здійснювали роботу 736 закладів (100,3 % від плану
734 табори), у т.ч.: 25 стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку; 697 таборів з денним перебуванням; 13 таборів праці та
відпочинку; 1 наметове містечко.
На фінансування оздоровчої кампанії витрачено 410 441,07 тис. грн.,
що складає 123,9 % від запланованої суми (331 368,99 тис. грн.),
у т.ч. 105 279,12 тис. грн. з бюджетів різних рівнів, що склало 107,5 % до
запланованого (97 972,09 тис. грн.).
За рахунок коштів обласного бюджету на оздоровлення та відпочинок
направлено 7250 дітей пільгових категорій до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку Харківської, Одеської, Запорізької та Львівської областей.
На оздоровлення за рахунок коштів державного бюджету на І-Х тематичні
зміни до ДПУ МДЦ «Артек» (м. Київ) та ДП УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса)
направлено 1108 дітей пільгових категорій області.
Станом на 01.10.2018 на території Харківської області відкрито
33 ЦФЗН «Спорт для всіх».
За підсумками 9 місяців 2018 року КУ «Харківський обласний центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» було проведено понад
82 спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, у яких прийняло
участь близько 70 тис. осіб.
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За останні кілька років зусилля держави та обласної державної
адміністрації у сфері розвитку фізкультури і спорту принесли певні успіхи.
Зокрема, системна робота ведеться з будівництва фізкультурно-оздоровчих
комплексів. Збудовані ФОКи у Первомайському, Вовчанському та
Харківському районах. Цього року планується відкрити 2 нові ФОКи у
Красноградському та Золочівському районах.
Завершено реконструкцію стадіону у м. Зміїв, м. Дергачі та смт Великий
Бурлук. Продовжуються роботи у спортивній школі «ХТЗ».
Типовий проект ФОКів, який розробили у Харківській області, отримав
схвалення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України і його планують поширити по інших
регіонах країни. Це зручна арочна конструкція з багатофункціональним полем,
там розміщені тренажерні зали, зручні роздягальні, кабінети, все пристосовано
для людей з інвалідністю.
В області побудовано 21 майданчик зі штучним покриттям (14 – в області,
7 – у м. Харкові). До кінця року, за рахунок коштів обласного бюджету
планується відкриття ще 10 таких майданчиків.
Окрім того, за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних
полів зі штучним покриттям у регіонах України» в області буде побудовано
23 майданчики зі штучним покриттям.
Спорт і фізична культура є невід'ємною частиною виховного процесу
дітей, підлітків, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої
держави. Основне призначення сфери – зміцнення здоров'я, підвищення
фізичних і функціональних можливостей людського організму, забезпечення
збільшення обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу.
Протягом 2018 року спортсмени Харківської області на чемпіонатах,
кубках світу та Європи, міжнародних змаганнях вибороли 378 медалей різного
ґатунку, а саме: 194 – з олімпійських видів спорту, 108 – з неолімпійських видів
спорту, 76 – з видів спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату,
вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку.
Гордістю Слобожанщини стали харківські спортсмени-паралімпійці, які
здобули для збірної України найбільшу кількість медалей Паралімпійських
ігор – 12 з 22. 2 золоті медалі у біатлоні завоював Віталій Лук’яненко, Оксана
Шишкова здобула 1 золоту, 2 срібні медалі у біатлоні, а також 1 золоту в
естафеті, 1 срібну та 1 бронзову у лижних гонках. Людмила Ляшенко завоювала
2 бронзові медалі у біатлоні, 1 золоту в естафеті та 1 бронзову медаль у лижних
гонках, 1 бронзову медаль у біатлоні та золото в естафеті отримав Юрій Уткін.
Департаментом 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,
засідань, «круглих столів» різноманітної тематики.
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Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної
державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх
районах області та містах області.
Організовано медіа-супровід робочих поїздок до Харківської області
керівників вищих органів влади:
Президента України П. Порошенка (29 вересня взяв участь у роботі
Х Міжнародного економічного форуму, в урочистостях з нагоди 25-річчя
заснування Національної академії правових наук України, а також у відкритті
після реконструкції стадіону «Авангард» у м. Дергачі та відремонтованої
дороги Харків – Ахтирка);
Прем’єр-міністра України В. Гройсмана (31 серпня відвідав Лозівський
ковальсько-механічний завод, де ознайомився із збиранням бронекорпусів для
БТР-3 та БТР-4, а також з роботою цеху сільськогосподарської техніки та інших
об’єктів, надав брифінг для ЗМІ);
Міністра науки і освіти України Л. Гриневич (02 липня взяла участь в акції
на підтримку Нової української школи як простору безпеки та у IV
національній конференції для викладачів шкіл EdCamp Ukraine – 2018,
зустрілася з ректорами харківських вишів);
Міністра оборони України С. Полторака (08 вересня С. Полторак взяв
участь в урочистостях до Дня танкістів у Військовому інституті танкових
військ Національного технічного університету «ХПІ». Курсантам і викладачам
інституту було передано вітання з професійним святом від Президента України,
Верховного головнокомандувача Збройними силами України П. Порошенка.
Міністр оборони також повідомив про заплановані з нового року кардинальні
зміни системи підготовки майбутніх офіцерів, які розпочнуться саме з
Харківського інституту танкових військ і Львівської академії сухопутних
військ;
Міністра соціальної політики України А. Реви (31 липня під час робочої
поїздки до Богодухівського району оглянув ремонтні роботи, проведені в
Богодухівському дитячому будинку-інтернаті. Поспілкувався з колективом та
вихованцями закладу та взяв участь у відкритті дитячого відділення інтернату
після ремонту. Також під час поїздки було передано ключі 10 родинам
переселенців. Нові помешкання для переселенців розміщено у двоповерховій
будівлі, яку повністю реконструювали за допомоги Уряду Німеччини (коштом
«Українського фонду соціальних інвестицій»).
Забезпечено висвітлення на офіційному веб-сайті Харківської обласної
державної адміністрації зустрічей керівництва обласної державної
адміністрації з:
активом Громадської ради, представниками Харківського обласного
округу ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО», Харківською громадською
організацією «Спілка ветеранів АТО»;
молодими науковцями Харківщини – лауреатами премії Президента
України;
Співголовою Міждержавної спільної українсько-ізраїльської комісії з
питань торгівлі та економічного співробітництва;
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Міністром охорони навколишнього природного середовища України;
Міністром у справах Єрусалиму і єврейської спадщини Держави Ізраїль;
президентом авіакомпанії Ernest Airlines;
керівництвом Національної асоціації студентського спорту України;
Головою Офісу Ради Європи в Україні;
представниками ОБСЄ;
радником Посольства Держави Ізраїль в Україні;
представниками Громадської Ліги Україна – НАТО;
Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні;
Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні;
делегацією Об'єднаних Арабських Еміратів;
радником Посольства США з економічних питань;
Послом Литовської Республіки в Україні;
главою Представництва Європейського Союзу в Україні;
директором Google – Україна;
представниками громадських експертних зустрічей щодо роз’яснення та
обговорення пріоритетів урядової політики, цілей і змісту соціальноекономічних реформ, що організовувалися на базі ХарРІ державного
управління НАДУ при Президентові України.
Також на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної
адміністрації висвітлювалися:
пленарні засідання сесій Харківської обласної ради;
хід проведення Х Міжнародного економічного форуму «Інновації.
Інвестиції. Харківські ініціативи!»;
засідання Координаційної наради;
хід здачі ЗНО на вступній компанії 2018 року;
засідання штабу мобільного реагування на випадки порушень прав
землевласників;
робочі поїздки голови Харківської обласної державної адміністрації
Ю. Світличної до районів і міст області;
матеріали щодо об’єднання територіальних громад;
робота Офісу Харківської області у Вашингтоні;
хід реалізації медичної реформи, надання субсидій;
командно-штабних навчань з територіальної оборони;
проект «Соціальна картка учасника антитерористичної операції»;
засідання розширеної урядової наради з питань децентралізації та
регіонального розвитку;
ХХХІІІ Міжнародний марафон, присвячений Дню м. Харкова та Дню
незалежності України;
хід проведення ІІ Харківського міжнародного юридичного форуму;
відкриті тренування та змагання травмованих учасників АТО і ООС;
урочистості з нагоди відкриття офісу Фонду Конрада Аденауера в Харкові;
хід проведення обласного педагогічного форуму;
відкритий фестиваль обрядового та сучасного весільного дійства «Весілля
в Малинівці – плюс»;
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свята «Першого дзвоника»;
Х Міжнародний дитячий телефестиваль «Дитятко»;
урочистості з нагоди Дня Національної поліції України, Дня
фармацевтичного працівника, Дня машинобудівника, Дня Державного Прапору
України, Дня Незалежності України, Дня партизанської слави, а також з нагоди
90-річчя будівлі Держпрому; 100-річчя відновлення державності Литви;
75-ї річниці визволення Харківської області від нацистських загарбників.
Організовано інтерв’ю голови обласної державної адміністрації
Ю. Світличної Інтернет-порталам «Медиа группа Объектив», «Status quo»,
телеканалам «Україна», «Simon», «Інтер».
Організовано за участю керівництва обласної державної адміністрації,
керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації 14 пресконференцій, 15 прес-турів.
Забезпечено участь керівництва центральних органів виконавчої влади,
обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів
Харківської обласної державної адміністрації у програмах «Суспільний
інтерес» на каналі «Simon», у виданнях «Вечерний Харьков», «Слобідський
край».
Громадські організації та політичні партії були залучені до відзначення в
області та м. Харкові усіх державних свят, ювілейних і пам'ятних дат.
Здійснювалася взаємодія з експертними організаціями, діяльність яких
пов'язана з реформуванням місцевого самоврядування, та з представниками
органів місцевого самоврядування щодо внесення можливих змін до
Перспективного плану формування територій громад Харківської області.
У звітному періоді за сприянням створену найбільшу в Україні ОТГ –
Лозівську.
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.
Надавалися консультації та методична допомога з питань реєстрації
статутів релігійних громад, реєстрації нових редакцій статутів релігійних
громад, з питань оформлення згідно з чинним законодавством перебування в
Україні іноземних місіонерів та їх діяльності у релігійних громадах тощо.
Представники релігійних організацій різних конфесій брали участь у
заходах, присвячених відзначенню державних свят та інших урочистих подій.
Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні
ситуації.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775
«Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» розроблена та
затверджена номенклатура регіонального матеріального резерву Харківської
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області на суму 2797,11 тис. грн. Станом на 01.10.2018 до регіонального
матеріального резерву Харківської області фактично закладено матеріальних
цінностей на суму 1162,66 тис. грн., що складає 41,6 % від потреби.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15.02.2017
№ 4929/1/1-17 у Харківській області проводиться технічна інвентаризація
захисних споруд цивільного захисту.
У Харківській області перебуває на обліку 1127 захисних споруд
(421 сховищ, 706 ПРУ).
Станом на 01.10.2018 з усього фонду захисних споруд цивільного захисту
області проінвентаризовано 667 шт. – 59,2 % від необхідного, з них:
державної форми власності всього – 398 шт., проінвентаризовано 287 шт.;
комунальної форми власності – всього 443 шт., проінвентаризовано
312 шт.;
приватної форми власності – всього 286 шт., проінвентаризовано 68 шт.
Робота щодо технічної інвентаризації захисних споруд у готовність до
укриття населення продовжується.
Проводилися навчання з питань цивільного захисту в Навчальнометодичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської
області. Всього навчання пройшли 1984 осіб керівного складу та фахівці,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту з 1826 запланованих осіб у Плані комплектування
(реалізація Плану комплектування 109 %).
Розроблено Комплексний план заходів щодо попередження надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки у
Харківській області в зимовий період 2018 – 2019 років.
Проведено 2 засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС
Харківської області.
При проведенні комплексної перевірки діяльності Зміївської районної
державної адміністрації, органів місцевого самоврядування щодо виконання
вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та
пожежної безпеки, цивільного захисту Зміївською районною державною
адміністрацією проведено командно-штабне навчання за темою: «Дії органів
управління Зміївської районної ланки територіальної підсистеми Єдиної
Державної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру, із практичним застосуванням сил та
засобів районних спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту».
Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної
державної адміністрації підготовлено проект рішення Харківської обласної
ради «Про створення ентомологічного заказника місцевого значення
«Малорогозянський» на території Золочівського району.
Проводилась робота щодо аналізу стану очисних споруд, якісних
показників їх роботи, наявності дозвільної документації у суб’єктів
господарювання, на балансі яких знаходяться очисні споруди.
Очищення побутових і промислових стічних вод від шкідливих
компонентів є одним із основних способів зменшення антропогенного
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навантаження на стан водних ресурсів. На якісний стан вод р. Сіверський
Донець значно впливає р. Уди, забруднення якої формується за рахунок
зворотних вод м. Харкова та м. Чугуєва, також поверхневого стоку із
забудованих територій цих міст та інших населених пунктів. У річки
Харківської області скидаються недостатньо-очищені води, що містять значну
кількість органічних речовин, мінеральні форми азоту, нафтопродукти, СПАР
та інші хімічні сполуки, що негативно впливають на гідрохімічний режим
водних об'єктів.
У Харківській області постійно проводиться аналіз наявності та стану
очисних споруд, якісних показників їх роботи, наявність дозвільної
документації у суб’єктів господарювання, на балансі яких знаходяться очисні
споруди.
З метою покращення стану водних ресурсів області розподілом коштів
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і напрямів їх
використання у 2018 році, затвердженого рішенням Харківської обласної ради
від 01.03.2018 № 684-VIІ (зі змінами) на заходи щодо охорони і раціонального
використання водних ресурсів заплановано виділити кошти у сумі
77 911,113 тис. грн. Фактично у звітному періоді профінансовано наступні
заходи: реконструкція очисних споруд в м. Валки у сумі 3468,4 тис. грн.,
розробка проектно-кошторисної документації та будівництво модульних
очисних споруд в смт Пересічне – 251,5 тис. грн., розробка проектнокошторисної документації та будівництво модульних очисних споруд в
смт Печеніги – 105,0 тис. грн., реконструкція каналізаційних насосних
станцій № 2 та № 3 в смт Шевченкове – 757,8 тис. грн., реконструкція
самопливного каналізаційного колектору у м. Лозова – 4585,3 тис. грн.,
реконструкція Південного самопливного каналізаційного колектора м. Лозова –
4844,8 тис. грн., реконструкція каналізаційного колектору К4 Ду800 в
м. Первомайський – 3 000,0 тис. грн.
З метою забезпечення збереження біорізноманіття, у рамках виконання
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385,
в регіоні постійно та цілеспрямовано ведеться робота щодо збільшення
територій та об’єктів природно-заповідного фонду області.
На теперішній час, для розгляду на сесії Харківської обласної ради
проводиться підготовка матеріалів щодо створення ентомологічного заказника
місцевого значення «Гаврилівський» на території Борівського району та
гідрологічного заказника місцевого значення «Вітрівський» на території
Балаклійського району.
Щомісяця готувалася екологічна інформація по Харківській області до
розділу «Стан навколишнього природного середовища» рубрики «Стан
довкілля в регіонах», яка надавалася до Міністерство природи та екологічних
ресурсів України та розміщувалася на сторінці веб-сайту обласної державної
адміністрації.
Департаментом оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації

26
проводиться робота щодо забезпечення законності, прав, свобод та інтересів
громадян.
Підготовлено матеріали до селекторних та службових нарад з питань
оборонної та мобілізаційної роботи, посилення охорони публічного порядку та
забезпечення безпеки громадян, об’єктів критичної інфраструктури,
запобігання підготовці та скоєнню злочинів терористичного та диверсійного
характеру, загострення криміногенної ситуації в області.
За дорученням керівництва обласної державної адміністрації були
підготовлені проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації,
зокрема:
«Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 29 травня 2015 року № 248»;
«Про визначення ширини прикордонної смуги в межах території
Харківської області»;
«Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 27 березня 2018 року № 204 «Про призов громадян на
строкову військову службу у 2018 році».
Підготовлено проект рішення обласної ради від 30.08.2018 № 783-VІІ
«Про внесення змін до регіональної Програми забезпечення публічної
безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на
2018 – 2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 01 березня
2018 року № 656-VІІ» (зі змінами).
Взято участь у таких організаційних та практичних заходах:
командно-штабні навчання з територіальної оборони «Вовча зграя – 2018»
під керівництвом начальника Генерального штабу спільно з командуванням сил
спеціальних операцій Збройних Сил України;
засіданні Ради керівників з реалізації Стратегічних напрямів
забезпечення публічної безпеки і порядку на території Харківської області на
2018 – 2019 роки та регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і
порядку та протидії злочинності на території Харківської області на
2018 – 2019 роки, організованому Регіональним представництвом КМЄС у
Харкові.
Приймалась активна учать в наданні дієвої допомоги щодо здійснення
співпраці у складі робочої групи керівництва ОК «Схід» з робочими поїздками
до Дергачівського, Зміївського, Ізюмського, Куп’янського, Лозівського та
Чугуївського районів з метою перевірки організації взаємодії з місцевими
органами державної влади, у визначені місць формування підрозділів
територіальної оборони та проведенні рекогносцировки місць їх бойового
злагодження.
Згідно із Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
здійснювалась робота із опрацювання оперативно-мобілізаційних документів
першого розділу мобілізаційного плану, документів з питань оповіщення на
особливий період, плану управління та зв’язку на особливий період, інших
документів з грифом обмеження доступу «Для службового користування» за
напрямом мобілізаційної діяльності.
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Забезпечувалась координація діяльності щодо виконання заходів Програми
територіальної оборони Харківської області на період 2018 – 2019 років,
затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року
№ 554-VII.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 11.05.2018 № 327 «Про здійснення шефства над військовими частини
Збройних Сил України та Національної гвардії України» здійснювались заходи
з організації шефства над військовими частинами Національної гвардії України
та Збройними Силами України». Проводився аналіз та узагальнення інформації
стосовно надання шефської допомоги в районах області, а також військовопатріотичні заходи.
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. На офіційному веб-сайті
Харківської обласної державної адміністрації оприлюднено:
67 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної
діяльності;
2 розпорядження голови обласної державної адміністрації з особового
складу;
4 проектів актів нормативно-правового характеру.
Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної
державної адміністрації та її структурних підрозділів. На офіційному веб-сайті
Харківської обласної державної адміністрації оприлюднено 548 документи, що
містить публічну інформацію, з них на виконання вимог Закону України «Про
очищення влади» – 47 документів.
Станом на 01.10.2018 до системи обліку (реєстру) публічної інформації
Харківської обласної державної адміністрації внесено 28007 документів, з них
637 документів внесено протягом ІІІ кварталу 2018 року.
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» (зі змінами). Всього на Єдиному
державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UА опубліковано 109
наборів даних, з них 13 у звітному періоді. Оновлення вже створених наборів
даних відбувалось 5 разів.
Надійшло 458 запитів на інформацію, з яких: 348 – задоволено, на 5 –
надіслано відмову, 104 – направлено за належністю, 1 – надіслано рахунки для
оплати за копіювання або друк документів. Всі запити було своєчасно
розглянуто, опрацьовано у терміни, передбачені чинним законодавством.
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Юридичним департаментом Харківської обласної державної
адміністрації здійснено перевірку на відповідність чинному законодавству
України:
2291 проекту наказів керівників структурних підрозділів Харківської
обласної державної адміністрації;
109 проектів договорів (угод), однією стороною яких є структурні
підрозділи Харківської обласної державної адміністрації.
Крім того, на виконання окремих доручень керівництва Харківської
обласної державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність чинному
законодавству України 48 проектів розпоряджень голови Харківської обласної
державної адміністрації, у тому числі: 33 проектів розпоряджень голови
Харківської обласної державної адміністрації у сфері земельних та лісових
відносин, за результатами якої підготовлені зауваження про виявлену
невідповідність чинному законодавству України.
З метою формування правової культури та правової свідомості у
суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм
Конституцією та законами України прав у різних сферах життя та навчання
громадян знати, реалізовувати та захищати свої права, відповідно до Указу
Президента України від 14.11.2017 № 361/2017 «Про оголошення в Україні
2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 155-р «Про
затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалізації правопросвітницького
проекту «Я маю право!», Плану заходів з реалізації у Харківській області
правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2018 році, затвердженого
розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації
від 09.01.2018 № 10 (зі змінами) розкрито 5 актуальних соціально значимих
блоків, спрямованих на захист прав громадян відповідно до потреб регіону для
проведення інформаційно-просвітницьких кампаній.
Крім того, розроблено та розповсюджено понад 750 примірників
інформаційних друкованих матеріалів (буклетів, бюлетенів, брошур та
пам’яток) на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії,
зокрема за темами: «Деякі питання проведення нормативної грошової оцінки
земельної ділянки», «Особливості оподаткування земельних ділянок,
розташованих на тимчасово окупованій території та території населених
пунктів на лінії зіткнення», «Деякі питання реалізації права громадян на
полювання» тощо.
Створено відеоролик на тему: «Підстави припинення права на землю»,
який розміщений на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної
адміністрації. Проведено 25 різноманітних заходів (лекцій, семінарів, засідань у
форматі «круглого столу») щодо правового виховання, подолання правового
нігілізму та стимулювання правомірної поведінки у відповідних сферах для
учнів закладів освіти міста Харкова та студентів Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого.
Проведено семінар для представників юридичних служб районних
державних адміністрацій та представників служб управління персоналом
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структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, на
якому були висвітлені питання:
про процедуру проведення оцінювання та визначення результатів
службової діяльності державних службовців, які займають посади державної
служби категорій «Б» та «В»;
про коментар до нового Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні»;
про актуальні проблеми господарського судочинства у справах, стороною
у яких є місцеві державні адміністрації.
З метою організації та забезпечення в установленому порядку
представництва інтересів обласної державної адміністрації, її структурних
підрозділів та їх посадових осіб у судах представлено інтереси по 90 справах.
Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.
Підготовлено та відкрито ряд виставок архівних документів, у т.ч.
оприлюднені у режимі оn-line на власному веб-сайті Державного архіву.
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.

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

Сергій Коваленко
Олександр Петухов 715 72 79
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