Звіт
громадської ради
при Харківській обласній державній адміністрації
за 2018 рік
Основними завданнями громадської ради є сприяння реалізації громадянами
конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення
врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень
центральних і місцевих органів виконавчої влади.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року
№996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» 07 жовтня 2017 року на установчих зборах було сформовано новий склад
громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації, до якої увійшли
представники інститутів громадянського суспільства Харківщини у складі 35 осіб.
Головою громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації було
обрано Курцева Олексія Юрійовича та 2-х заступників – Храпка Кирила Євгенійовича та
Чумака Олександра Валерійовича.
Напрямки діяльності громадської ради:
 з соціально-економічного розвитку;
 з питань освіти, науки, культури, молоді та спорту;
 з питань забезпечення правопорядку і законності, оборони та мобілізаційної
підготовки;
 з питань місцевого самоврядування, охорони здоров’я та соціальної політики;
 з питань інфраструктури, містобудування та архітектури, енергетики та ЖКГ.
Створені комітети:
 комітет з питань роботи правоохоронних, судових органів та пенітенціарної служби;
 комітет соціально-економічного розвитку;
 комітет люстрації та кадрової політики;
 волонтерський комітет;
 комітет з питань національно-патріотичного виховання;
 комітет з питань охорони здоров’я;
 комітет з питань учасників та ветеранів бойових дій;
 комітет з питань національно-культурних товариств;
 комітет по забезпеченню прав людини, свободи слова та інформаційної безпеки;
 комітет з питань ветеранів;
 комітет з питань освіти, науки, культури, молоді та спорту;
 антикорупційний комітет.
За 2018 рік громадською радою при Харківській обласній державній адміністрації,
на виконання затвердженого плану, було проведено:
1) 4 засідання громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації;
2) засідань за напрямками (у тому числі виїзні):
5 – за напрямком соціально-економічного розвитку;
4 – за напрямком освіти, науки, культури, молоді та спорту;
5 – за напрямком забезпечення правопорядку і законності, оборони та мобілізаційної
підготовки;
4 – за напрямком місцеве самоврядування, охорона здоров’я та соціальна політика;
5 – за напрямком інфраструктура, містобудування та архітектури, енергетика, ЖКГ.
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3) засідань комітетів (у тому числі виїзні):
10 – антикорупційний комітет;
15 – комітет з питань національно-патріотичного виховання;
15 – волонтерський комітет.
4) виїздів районами області:
більше 400, охоплено 27 районів Харківської області, 7 міст обласного значення та 17
об’єднаних територіальних громад;
5) круглих столів, семінарів, тренінгів, форумів, освітніх марафонів, зустрічей, флешмобів:
більше 120;
6) прямих ефірів, телепередач, прес-конференцій: близько 40 – ефірів та 12 пресконференцій.
З метою організації спільних проектів та проведення навчальних програм між
громадською радою при Харківській обласній державній адміністрації та Харківським
національним економічним університетом імені Семена Кузнеця було укладено меморандум
про співпрацю.
Для координації зусиль із формування та представлення спільної громадської позиції
щодо пріоритетних питань: соціально-економічної політики; освіти, науки, культури, молоді
та спорту; забезпечення правопорядку і законності, оборони та мобілізаційної підготовки;
інфраструктури, містобудування та архітектури, енергетики та ЖКГ; місцевого
самоврядування, охорони здоров’я області громадською радою при Харківській обласній
державній адміністрації спільно із представниками громадських рад органів виконавчої
влади Харківщини було створено координаційну раду голів громадських рад при органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування Харківської області. Проведено ряд
зустрічей направлених на обговорення та вирішення проблемних питань та обмін досвідом
між представниками громадських рад при органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування Харківської області
За напрямком соціально-економічного розвитку:
Чимала робота протягом року проводилась членами громадської ради при Харківській
обласній державній адміністрації у вищевказаному напрямку. Зокрема, організовано
семінари і тренінги, флешмоби, акції, виїзні зустрічі і консультації, такі як:
 Східноєвропейський бізнес-форум;
 круглі столи з питань оподаткування та пенсійного забезпечення із представниками
головного територіального управління ДФС у Харківській області, головного
територіального управління ПФУ у Харківській області та ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 ознайомчу зустріч із Послом Канади в Україні як представника-донора (Канадського
фонду локальних ініціатив);
 підписано меморандум між громадською спілкою «Фундація Схід-Захід» та ХНУ ім.
В.Н. Каразіна;
 тренінги та семінари на теми: «Введення у підприємництво», «Основи маркетингу.
Маркетинг – мікс для малого та середнього бізнесу», «Ефективні презентації», «Основи
бізнес – планування», «Фінанси для малого та середнього бізнесу. Актуальні джерела
фінансування», «Основи бухгалтерського обліку. Юридичні аспекти підприємництва»,
«Продаж та робота з клієнтами. Пошук можливостей для розвитку бізнес – проекту», «Як
отримати податкову знижку, якщо ви сплачуєте за навчання», «Інновації. Інвестиції.
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Харківські ініціативи!», «Безпека бізнес процесів» та інші тренінги та семінари, направлені
на розвиток та підтримку підприємництва на Харківщині;
 виїзні семінари для підприємців у м. Краснокутськ, Куп’янськ, Дергачі, Красноград,
Валки, Печеніги;
 робочі зустрічі з підприємцями м. Куп’янськ та Куп’янського і Красноградського
районів, з асоціаціями, громадськими організаціями, представниками малого та середнього
бізнесу Печенізького та Краснокутського районів, у рамках Програми сприяння розвитку
малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки. Обговорення
«Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу в Україні до 2020 р», реалізації
інструментів з розвитку регіону і залученню інвестицій.;
 прес-конференція «Відкритий бюджет як інструмент громадського контролю»;
 участь у поїздці з обміну досвідом за проектом USAID Економічні можливості
постраждалим від конфлікту;
 відкриття Центру гендерної культури;
 підготовка та проведення Глобального тижня підприємництва;
 круглий стіл «Соціальне підприємництво в Україні: виклики та можливості»;
Також, неодноразово члени громадської ради, які активно працюють у напрямку
соціально-економічного розвитку відвідували різноманітні курси із підвищення кваліфікації,
семінари, форуми та тренінги, серед яких:
 VII Форум організаційного розвитку громадянського суспільства;
 тренінг «Менеджмент неприбуткових організацій», проведений за підтримки
Федеральної корпорації GIZ
 «Програма ЄС для розвитку вашого бізнесу»;
 «Форум лідерів змін Харківської області»;
 «Діалог малих міст 2018» тощо.
Крім того, членами громадської ради було ініційовано створення у Харківській області
Агро ХАБУ.
За напрямком забезпечення правопорядку і законності, оборони та мобілізаційної
підготовки:
У вказаному напрямку членами громадської ради активно проводяться зустрічі,
семінари, тренінги, форуми, а також передбачено надання безоплатних юридичних
консультацій, допомога у складенні процесуальних документів тощо.
Громадською радою при Харківській обласній державній адміністрації було проведено
заходи, спрямовані на національно-патріотичне виховання.
Районами Харківської області, районними центрами та об’єднаними територіальними
громадами відбулись зустрічі, під час яких було організовано показ документального фільму
Володимира Чистиліна «Герої не вмирають» для школярів, вчителів, молоді та громадськості
та обговорено питання з директорами шкіл та їх заступниками, щодо належної організації та
проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
Сокіл «Джура».
Члени громадської ради долучались до виготовлення плакатів, направлених на
національно-патріотичне виховання «Герої не вмирають», які було розповсюджено у
закладах вищої освіти Харківщини.
Організація та проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри Сокіл «Джура» в Харківській області.
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Участь членів громадської ради в семінарах-тренінгах для тренерів-виховників Школи
Джур.
Також у вказаному напрямку члени громадської ради долучались до організації та
проведення заходу «Схід Захід – одне життя, одна країна», разом із представниками
Львівської та Полтавської областей.
Взято на контроль питання встановлення меморіальних дошок та пам’ятних знаків
загиблим героям АТО і Небесної Сотні, облаштування куточків слави у школах та
краєзнавчих музеях Харківської області.
Спільно з Львівською обласною державною адміністрацією відкрито меморіальну
дошку та увічнено пам’ять героя Української революції Михайла Пересади-Суходольського.
Велику частину часу члени громадської ради присвятили роботі з учасниками АТО та
їх сім’ями, зокрема:
 організація надання допомоги сім’ям загиблих в зоні АТО;
 сприяння відправленню на відпочинок дітей загиблих учасників АТО;
 організації взаємодії громадських організацій по роботі із членами АТО та їх сім’ями
на Харківщині;
 допомога в організації і збору коштів на похорони загиблим учасникам АТО,
організація та фінансова допомога на проведення волонтерських свят.
 здійснення соціальної роботи з учасниками антитерористичної операції та їх сім’ями;
 відкрито вагон пам’яті у Харківському метрополітені «Герої Харківщини у
неоголошеній війні «Історія нескорених».
 сприяння будуванню реабілітаційних центрів для учасників АТО, чорнобильців та
афганців.
 відкриття пам’ятного знаку на «Алеї Слави»;
 святковий забіг (XXXIII міжнародний марафон «Визволення»);
 відкриття меморіальної дошки патріотам, що захистили у 2014 році місто та область
від російських загарбників та сепаратистів;.
За вказаним напрямком було реалізовано низку проектів та програм, таких, як:
 програма «Міцна жінка-вільна нація»;
 стрес-система жіночої самооборони «Гарда»;
 проект «Дружня родина - єдина країна»;
 проект «Рука допомоги».
Члени громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації долучались
до моніторингових груп проекту «Справедливий суд» та відвідали близько 260 судових
засідань за резонансними справами.
Крім того, члени громадської ради залучались до організації та проведення щорічного
круглого столу із залученням суддів для представників громадськості та адвокатури.
Члени громадської ради долучались до зйомок фільму про Кременчуцьку виправну
колонію та фільму «Проблема ресоціалізації неповнолітніх правопорушників»
Також, членами громадської ради активно проводиться підготовка та реалізація
проекту «Безпечна громада» районами Харківської області, районними центрами та
об’єднаними територіальними громадами.
Члени громадської ради долучались до відкриття музеїв захисників України та
бойової слави на Харківщині.
За напрямком освіти, науки, культури, молоді та спорту:
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На виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про освіту"
щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг,
проводиться робота з впровадження інклюзивної освіти та створенню інклюзивно-ресурсних
центрів на Харківщині. Організовано більше 100 виїздів районами області, містами та
об’єднаними територіальними громадами по перевірці виконання будівельних робіт в
центрах та підготовки до нового учбового року шкіл.
Також у поточному році продовжено реалізацію та розширено можливості
регіонального проекту «Різдвяна колядка – захисникам Вітчизни», який з ініціативи членів
громадської ради було започатковано три роки тому і в рамках якого уже традиційно, під
патронатом влади та ветеранської громади, проходять обласні конкурси шкільної колядкищедрівки.
В результаті нашого офіційного звернення до Міністерства освіти і науки України
регіональний проект у 2018 році набув статусу всеукраїнського, був рекомендований
обласним державним адміністраціям для виконання як засіб національно-патріотичного
виховання дітей та молоді.
Значна робота проведена у сфері належного використання української мови, зокрема у
школах, вищих навчальних закладах.
Організовано та проведено традиційні «Шевченківські читання» для школярів та
військових зони АТО.
У вказаному напрямку організовано наступні заходи:
 фестиваль української культури «Молоді таланти Харківщини»;
 заняття в рамках проекту «Школа публічного адміністрування для членів громадських
рад та ІГС»;
 дитячий боксерський турнір;
 футбольний турнір імені Дані Дідіка;
 турнір з настільного тенісу для молоді та дітей з інвалідністю в рамках проекту
«Спорт без обмежень»;
 круглий-стіл із представниками Харківської обласної державної адміністрації та
Харківської міської ради на тему: «Центр моніторингу та медіаторства для ромського
населення Харківської області»;
 проведено презентацію «Атлас соціальних потреб ромського населення Харківської
області»;
 дитячий фестиваль до Дня захисту дітей;
 тощо.
Члени громадської ради відвідували різні спортивні турніри та змагання, серед яких
всеукраїнський турнір з вільної боротьби для юніорів, пам’яті майстра спорту міжнародного
класу Мурада Караєва.
Крім того, за участю членів громадської ради було знято відеоролик до 204 річниці дня
народження Тараса Шевченка.
За напрямком місцевого самоврядування, охорони здоров’я та соціальної
політики:
За вказаним напрямком було проведено велику кількість виїзних засідань,
консультацій, тренінгів та фестивалів.
Одна з найефективніших реформ Президента України - децентралізація. Сьогодні на
Харківщині створено 17 ОТГ. У зв’язку із реформуванням державної політики України у
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сфері місцевого самоврядування було організовано зустрічі із представниками
новостворених ОТГ, визначено шляхи взаємодії. Також проведено зустріч із керівництвом
Центру розвитку місцевого самоврядування у Харківській області та обговорено спільну
реалізацію культурних, молодіжних та освітніх проектів.
Членами громадської ради розроблено проект «Офіс розвитку територій», який
передбачає залучення до співпраці представників усіх об’єднаних територіальних громад та
населених пунктів Харківської області.
У період підготовки до реалізації вказаного проекту, членами громадської ради
організовано близько 5 зустрічей з експертами, близько 20 виїздів районами Харківської
області та залучено до реалізації більше 10 експертів різних сфер життєдіяльності
територіальних громад.
Члени громадської ради у грудні 2018 року долучались до всеукраїнського форуму
громадських рад «Дієві громади – якісні рішення влади – спроможні громади». Під час
форуму обговорювались організаційно-правові аспекти діяльності громадських рад в Україні
та виклики із яким стикаються громадські активісти, взаємодія громадських рад з органами
державної влади та місцевого самоврядування. Шляхи та механізми активізації діяльності
громад та громадського суспільства. Форумом були передбачені як панельні дискусії так і
персональні доповіді.
Члени громадської ради сприяли працевлаштуванню осіб з інвалідністю. На
сьогоднішній день працевлаштовано 7 осіб.
Неодноразово на протязі року члени громадської ради при Харківській обласній
державній адміністрації організовували адресну донорську акцію по здачі крові спільно із
студентами Харківських закладів вищої освіти, зокрема більше 75 курсантів на чолі із
генералом-майором Туринським О.В., начальником Харківського національного
університету повітряних сил ім. І. Кожедуба, долучились до неї. У наступному році
планується залучити якомога більше закладів вищої освіти Харківщини, студентів та просто
небайдужих громадян до донорства.
Протягом року, членами громадської ради проводилась робота по підготовці
створення експертної групи із прав людини при Харківській обласній державній
адміністрації, шляхом налагодження плідної співпраці з Комісаром з прав Людини ОБСЄ та
проведення консультацій із представниками Ради Європи.
Крім того, проводилась активна інформаційна робота з питань налагодження
механізмів роботи самоврядування на місцях після створення об’єднаних територіальних
громад.
Протягом року, також, проводилась робота щодо свободи слова та її впливу і
наслідків для громадян.
Також, у звітному році, членами громадської ради була проведена масштабна робота у
сфері профілактики неінфекційних захворювань, організовано близько 50 виїздів районами
Харківської області для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.
Задля популяризації здорового способу життя та профілактики неінфекційних
захворювань на всій території України членами громадської ради та організаторами проекту
«Здорова нація – майбутнє України» було проведено інформаційну роботу і за межами
Харківської області, зокрема у містах: Добропілля, Краматорськ та Покровськ.
У рамках вказаного напрямку було реалізовано такі заходи:
 фестиваль здорового способу життя та здорового способу харчування «Healthy Fest»;
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 соціальний проект безоплатних фізичних тренувань «Здорова Нація –майбутнє
України»;
 проект по підготовці фахівців для роботи із кризовими категоріями населення
«Підвищення ресурсності соціальних служб Харківської області при наданні соціальнопсихологічної підтримки кризисним категоріям» (після реалізації вказаного проекту 6 із 12
осіб отримали сертифікати міжнародного зразка у сфері психологічних консультацій).
За напрямком інфраструктура, містобудування та архітектура, енергетика та
ЖКГ:
У вказаному напрямку проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу, виїзні
засідання та консультації, організовано круглі столи та семінари.
Члени громадської ради входять до робочих груп при Харківській обласній державній
адміністрації з питань, передбачених напрямком.
Проводиться активна робота у сфері збереження екології та навколишнього
середовища.
У рамках процесу декомунізації членами громадської ради підготовлено пропозиції
щодо перейменування об’єктів вулично-дорожньої мережі м. Харкова та встановлення
меморіальних знаків, присвячених Героям Слобожанщини, які вели жертовну боротьбу
проти комуно-більшовицького режиму, надихаючи й сьогодні народ України на захист
Вітчизни.
Організовано круглий стіл із безпеки дорожнього руху із залученням спеціалістів
патрульної поліції, експертів, правників та активістів.
Члени громадської ради приймали активну участь (більше 20 ефірів) у інтернеттелевізійному проекті Kurtsev PRO та обговорювали проблемні питання за різними
напрямками роботи громадської ради та шукали шляхи їх вирішення.
Крім того, члени громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації
активно долучались до урочистостей, присвячених Дню Державного прапора, Дню
Незалежності України, Дню пам’яті загиблих при визволенні Харківської області від
фашистських загарбників у Другій світовій війні, Дня Захисника України, Дня Гідності та
Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів та інших заходів з нагоди державних свят та
пам’ятних дат.
На протязі року актив громадської ради долучався до таких флешмобів та акцій:
«Тризуб Гуртує», «Чоловіки проти домашнього насильства», «Привітай Україну з Днем
Незалежності», Всеукраїнської акції «Запали свічку пам’яті» тощо.
Також, вперше за 4 роки було виділено кошти у розмірі 200 000 грн., на проведення
заходів обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 20162020 р.р.
У рамках реалізації обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського
суспільства на 2016 – 2020 роки Департаментом масових комунікацій обласної державної
адміністрації було організовано та проведено за участі громадської ради при обласній
державній адміністрації, з представників ІГС області та громадських активістів наступні
заходи:
- 30.05.2018 року проведено конференцію «Моя рідна Харківщина» для представників
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, голів національно-культурних
товариств та інститутів громадянського суспільств;
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- 15.06.2018 року проведено круглий стіл «Сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів публічної влади і консультацій з громадськістю» за участю
представників місцевих органів виконавчої влади та представників інститутів
громадянського суспільства;
- 20.09.2018 року в Харківському регіональному інституті Національної академії
державного управління при Президентові України відбулося засідання круглого столу
«Історія нескорених: спадкоємність поколінь», участь в якому прийняло широке
представництво активістів громадянського суспільства регіону, громадських організацій
волонтерів, учасників АТО, представників Громадської ради та Координаційної ради з
питань національно-патріотичного виховання при Харківській обласній державній
адміністрації, курсантів та офіцерів військових ЗВО м. Харкова, учнів та вчителів закладів
освіти м. Харкова та Харківської області, представників структурних підрозділів Харківської
обласної державної адміністрації;
- 01.11.2018 року у виставковій залі другого поверху Обласного організаційнометодичного центру культури і мистецтва відбулося відкриття виставки «Харківщина
мультикультурна» до Міжнародного дня толерантності.
Інформаційне висвітлення роботи громадської ради відбувається накопиченням
матеріалів на сайті громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації,
розміщенням робочої документації, оголошень та на сторінках у соціальних мережах.
Робота будувалась згідно Положення про громадську раду на засадах
демократичності, колегіальності з максимальним залученням до активної участі в роботі
ради всіх представників ІГС Харківщини.
Відвідуваність засідань громадської ради становить 70 %, що є не найкращим
показником, який впливає на оцінку ефективності роботи ради в цілому.

Голова
громадської ради
при Харківській обласній
державній адміністрації

О.Ю. Курцев

