Голові обласної державної
адміністрації
Ю. Світличній
ЗВІТ
про виконання структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації
Перспективного плану (основних напрямів) діяльності
Харківської обласної державної адміністрації на 2018 рік
Обласною державною адміністрацією протягом 2018 року вживалися
заходи стосовно реалізації затверджених планів роботи, завдань, визначених
актами Президента України та Уряду, державними програмами щодо розвитку
регіонів, реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеві
державні адміністрації». Усі заплановані заходи, що були передбачені планом
роботи обласної державної адміністрації, виконані.
Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації протягом 2018 року спільно із
структурними підрозділами обласної державної адміністрації на виконання
доручення голови обласної державної адміністрації про підготовку щомісячної
доповіді Президенту України щодо ситуації в регіоні щомісяця здійснювалася
підготовка та надання відповідної інформації до Адміністрації Президента
України.
За звітний період підготовлено такі проекти рішень Харківської обласної
ради:
Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківської
області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 08 грудня
2016 року № 329-VIІ (зі змінами);
Про затвердження моніторингового звіту за 2017 рік про стан реалізації
Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів
на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на
період до 2020 року;
Про виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного
розвитку Харківської області й делегованих обласною радою повноважень за
2017 рік;
Про хід виконання у 2017 році Програми сприяння розвитку малого та
середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 08 вересня 2016 року № 245-VII
(зі змінами);
Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2019 рік»;
Про агенцію регіонального розвитку Харківської області;
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Про внесення змін до Програми сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 08 вересня 2016 року № 245-VII (зі змінами);
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в
обласному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за
кредитами банків для суб’єктів малого та середнього підприємництва в
Харківській області;
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).
Також підготовлено інформацію та надано пропозиції щодо оптимізації
діючих обласних програм, затверджених Харківською обласною радою.
Щокварталу протягом звітного періоду надавалась інформаційноаналітична звітність.
Так, до Адміністрації Президента України на виконання листа
від 11.04.2018 № 04-01/851 надіслана інформація про стан виконання
пропозицій, визначених протокольним рішенням за результатами шостого
засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України.
До Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про запровадження Порядку та
Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
державної регіональної політики» направлена аналітична довідка щодо
соціально-економічного розвитку Харківської області і нагальні проблеми
разом з пропозиціями щодо їх розв’язання.
Проводився моніторинг звітів щодо здійснення регуляторної діяльності
структурними підрозділами обласної державної адміністраціями та районними
державними адміністраціями.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16.03.2012
№ 18434/366/1-11 до листа Адміністрації Президента України від 06.03.2012
№ 03-01/600 підготовлено інформацію щодо фінансування програм підтримки
малого підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Підготовлено інформацію Міністерству економічного розвитку і торгівлі
України щодо виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і
середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 292-р, та
інформацію щодо реалізації Програми перепідготовки управлінських кадрів для
сфери підприємництва протягом 2018 року.
Протягом 2018 року проводилась робота з відповідними структурними
підрозділами обласної державної адміністрації з метою підготовки зведеної
інформації до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо
фінансово-господарської діяльності кожного суб’єкта господарювання
державного сектору економіки, який перебуває у сфері управління обласної
державної адміністрації.
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Щотижня складалась та надавалась інформація щодо моніторингу та
контролю за реалізацією інвестиційних програм і проектів регіонального
розвитку, що фінансувалися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку.
Підготовлено інформацію до звіту голови Харківської обласної державної
адміністрації Кабінету Міністрів України на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 21.12.2016 № 987 «Про щорічні звіти голів обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій».
Підготовлено та надано Міністерству регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України звіт про виконання плану
роботи Харківської обласної державної адміністрації до 2017 року з виконання
завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
за 2017 рік на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015
№ 931 «Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії
регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених
стратегій і плану заходів».
Проведено аудит відповідності згідно з затвердженим Планом діяльності з
внутрішнього аудиту Харківської обласної державної адміністрації на І півріччя
2018 року (лист Харківської обласної державної адміністрації від 06.12.2017
№ 01-83/9801) та надано відділу контролю та внутрішнього аудиту апарату
обласної державної адміністрації звіт «Про результати діяльності підрозділу
внутрішнього аудиту» (форма № 1-ДВА) за І півріччя 2018 року (лист
керівника апарату обласної державної адміністрації від 19.06.2018
№ 01-83/5211).
Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 № 75 «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації
прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку
об’єднаних територіальних громад» розглянуто проекти планів соціальноекономічного розвитку на 2017 – 2020 роки Золочівської селищної об’єднаної
територіальної громади Золочівського району, Нововодолазької селищної
об’єднаної територіальної громади Нововодолазького району, Наталинської
сільської об’єднаної територіальної громади Красноградського району,
Оскільської сільської об’єднаної територіальної громади Ізюмського району,
Коломацької селищної об’єднаної територіальної громади Коломацького
району, Малоданилівської селищної об’єднаної територіальної громади
Дергачівського району, Зачепилівської селищної об’єднаної територіальної
громади Зачепилівського району, Малинівської селищної об’єднаної
територіальної громади Чугуївського району, а також Стратегій розвитку
Нововодолазької
селищної
об’єднаної
територіальної
громади
Нововодолазького
району
та
Зачепилівської
селищної
об’єднаної
територіальної громади Зачепилівського району на 2019 – 2025 роки.
Підготовлено проект положення про Установу «Агенція регіонального
розвитку Харківської області» відповідно до розпорядження голови обласної
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державної адміністрації від 21.11.2018 № 621 «Про агенцію регіонального
розвитку Харківської області».
Розроблено План роботи Харківської обласної державної адміністрації до
2020 року з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку
України на період до 2020 року на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 11.11.2015 № 931 «Про затвердження Порядку розроблення
Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її
реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації зазначених Стратегії і плану заходів».
Підготовлено матеріали по формуванню частини V «Капітальні вкладення
на об`єкти соціально-економічного значення у 2019 році» проекту Програми
економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік.
Здійснено заходи з підготовки та проведено додатковий попередній
конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку у 2018 році за напрямом «Енергоефективність державних і
комунальних медичних закладів», 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).
Підготовлено інформацію про стан виконання Програми сприяння
розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на
2016 – 2020 роки.
Проведено роботу щодо залучення можливих кандидатів на стажування у
Німеччині за Програмою Федерального міністерства економіки та енергетики
для управлінських кадрів «Fit for Partnership with Germany».
Проведено конкурсні відбори суб’єктів малого і середнього
підприємництва на отримання безвідсоткового мікрокредиту за рахунок коштів
обласного бюджету серед суб’єктів малого та середнього підприємництва
Харківської області 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.
Організовано та взято участь у проведенні проектним офісом GIZ заходу:
«Дні Програми Федерального міністерства економіки і енергетики «Fit for
Partnership with Germany» у Харківській області».
Проведено роботу щодо створення у Харківській області Партнерської
платформи Програми Федерального міністерства економіки і енергетики
«Fit for Partnership with Germany».
Підготовлено проект Спільної заяви про співробітництво між проектом
«Програма Федерального міністерства економіки та енергетик «Fit for
Partnership with Germany» та Партнерською платформою Харківської області,
який підписано у рамках проведення заходу: «Дні Програми Федерального
міністерства економіки і енергетики «Fit for Partnership with Germany» у
Харківській області».
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Взято участь у проведенні спільно з представниками проектного офісу GIZ
в Україні інтерв’ю з кандидатами на участь у Програмі Федерального
міністерства економіки і енергетики «Fit for Partnership with Germany» у
Харківській області».
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».
Протягом 2018 року робота Департаменту з підвищення
конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної
адміністрації була зосереджена на сприянні залученню міжнародної технічної
допомоги та координації діяльності, пов’язаної із залученням такої допомоги на
території Харківської області, розвитку у сфері адміністративних послуг,
електронних послуг на території Харківської області, використання у повному
обсязі наявного експортного потенціалу підприємств Харківщини у частині
виходу їх продукції на зовнішні ринки.
З метою залучення суб’єктів Харківської області до участі у
програмах/проектах/ініціативах, які фінансуються за рахунок міжнародних
організацій протягом 2018 року проведені 4 виїзні семінари-тренінги з
проектного менеджменту та участі у програмах та проектах міжнародної
допомоги «Від ідеї до результату».
У 2018 року суб’єкти Харківської області були залучені до участі та/або
реалізації 20 програм та понад 100 ініціатив/проектів/мікропроектів, які були
ініційовані міжнародними урядовими організаціями. До реалізації проектів та
програм технічної допомоги долучені 14 районів області, 5 міст обласного
значення та 8 об’єднаних територіальних громад (Старосалтівська,
Нововодолазька, Мереф’янська, Малинівська, Старовірівська, Золочівська,
Роганська, Коломацька).
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у
Харківській області створені та діють 47 офісів ЦНАПів у 27 районах області,
6 містах обласного значення, 3 об’єднаних територіальних громадах
(Старовалтівська, Нововодолазька, Наталинська), 11 офісів (територіальних
підрозділів) ЦНАПів функціонують у м. Харкові.
Загалом громадянам та представникам бізнесу Харківської області
доступно понад 100 по області та 160 адміністративних послуг по м. Харкову.
Крім того, у Регіональному центрі послуг м. Харкова доступно близько 400
послуг адміністративного, соціального та пенсійного характеру.
За 2018 рік до ЦНАПів області звернулося близько 1 467 487 громадян
та представників бізнесу. В ЦНАПах області надають послуги 306
адміністраторів.
З метою утворення ЦНАПів у новостворених об’єднаних територіальних
громадах проводилися робочі зустрічі з представниками громад:
Великобурлуцької
селищної
ради
Великобурлуцького
району,
Малоданилівської селищної ради Дергачівського району, Циркунівської,
Пісочинської селищних та Мереф’янської міської рад Харківського району,
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Золочівської селищної ради Золочівського району, Коломацької селищної ради
Коломацького району, Малинівської селищної ради Чугуївського району.
З метою покращення якості обслуговування відвідувачів ЦНАП
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за підтримки Проекту
«Реформа управління на сході України ІІ», що впроваджується компанією
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за дорученням
Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку
Німеччини (BMZ), Офісу реформ адміністративних послуг (Проект експертної
підтримки врядування та економічного розвитку (EDGE), який впроваджується
канадською компанією Agriteam Canada Consulting Ltd, за участі ГО
«Всеукраїнська асоціація ЦНАП» було підготовлено онлайн-курс «Єдині
вимоги (стандарт) до якості обслуговування відвідувачів ЦНАП».
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
постійно проводився аналіз забезпечення своєчасної виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ та соціальних виплат.
Підготовлені матеріали щодо виконання обласного бюджету за 2017 рік та
подані обласній раді листами від 29.01.2018 № 01-73/1010 та від 22.02.2018
№ 01-73/1731. Звіт про виконання обласного бюджету за 2017 рік затверджено
рішенням обласної ради від 01.03.2018 № 646-VІІ.
На виконання вимог Бюджетного кодексу України проведено перевірку
показників затверджених районних, міських (міст обласного значення)
бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад на 2018 рік щодо
відповідності бюджетному законодавству. Інформація про результати перевірки
надана Міністерству фінансів України. Також підготовлена доповідна записка
голові обласної державної адміністрації «Про дотримання бюджетного
законодавства при затвердженні місцевих бюджетів на 2018 рік».
Здійснена перевірка правильності складання і затвердження кошторисів
бюджетних установ, які фінансуються з обласного бюджету у 2018 році, та
планів використання бюджетних коштів одержувачів, які отримують фінансову
підтримку за рахунок коштів обласного бюджету. У результаті проведеної
роботи попереджені порушення щодо планування необґрунтованих бюджетних
асигнувань розпорядниками коштів на суму 22 018,3 тис. грн. Підготовлена
узагальнена інформація про результати перевірки правильності складання і
затвердження кошторисів та планів використання коштів обласних установ
соціальної сфери у 2018 році.
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України на підставі рішень
Харківської обласної ради вносилися зміни до обласного бюджету на 2018 рік.
Проводився щомісячний моніторинг виконання місцевих бюджетів області
та перерахування з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій.
Щомісяця надавалася інформація Головному управлінню Державної
фіскальної служби у Харківській області про уточнені планові показники по
доходах місцевих бюджетів області в розрізі податків та зборів.
Протягом звітного періоду проводилася фінансова експертиза проектів
регіональних програм, розроблених головними розпорядниками коштів

7

обласного бюджету, у частині реальності та доцільності заходів і фінансового
забезпечення.
З урахуванням інформації органів Державної фіскальної служби України у
Харківській області підготовлено прогноз надходжень на 2019 – 2021 роки у
розрізі платежів, що надходять до місцевих бюджетів області. Відповідна
інформація надана Міністерству фінансів України.
Проведено державний фінансовий аудит виконання бюджету
Краснокутського району за період 2015 – 2017 роки та завершений період
2018 року
Підготовлено проект обласного бюджету на 2019 рік та прогноз обласного
бюджету на 2020 – 2021 роки, які схвалено розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 04.12.2018 № 639, та подано обласній раді листом
від 04.12.2018 № 01-73/9983. Обласний бюджет на 2019 рік затверджений
рішенням обласної ради від 06.12.2018 № 848-VІІ.
Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної
адміністрації щомісяця проводився моніторинг та аналіз підсумків роботи
підприємств промисловості, визначалися завдання подальшого розвитку.
Для з’ясування реального стану справ промислової галузі регулярно
відвідувалися підприємства та установи, проводилися співбесіди з їх
керівниками. У рамках відвідувань провідних промислових підприємств було
відкрито нові цехи та запущено нові лінії з виробництва нових видів продукції,
яка відповідає світовим стандартам. Під час відвідувань проводилися наради з
керівним складом промислових підприємств області та установ галузевої науки
з питання стану та перспектив розвитку промислового потенціалу області.
Протягом року проводився аналіз стану виконання промисловими
підприємствами та установами галузевої науки заходів, означених у розділі
«Промисловість» Програми економічного і соціального розвитку Харківської
області на 2018 рік, готувались пропозиції до Програми економічного і
соціального розвитку Харківської області на 2019 рік.
У межах компетенції проводилася активна робота з центральними
органами виконавчої влади, направлена на вирішення актуальних проблемних
питань промислового комплексу, зокрема питання забезпечення погашення
заборгованості із заробітної плати.
За підсумками січня-листопада 2018 року індекс промислової продукції
становив 101,5 %, (за аналогічний період 2017 року – 106,4 %). По Україні
індекс промислової продукції за січень-листопад 2018 року складає 101,6 %.
Серед регіонів України по показнику індекс промислової продукції
Харківська область посідає 12-13 місця поділивши їх з Полтавською областю
(за аналогічний період минулого року – 9 місце).
У січні-листопаді 2018 року реалізовано промислової продукції,
здійснено промислових робіт і послуг на загальну суму 169,4 млрд. грн., що на
20,0 млрд. грн. перевищує результат за аналогічний період 2017 року
(обсяг реалізованої промислової продукції за січень-листопад 2017 року склав
149,4 млрд. грн.).
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Одним із пріоритетних напрямів роботи Управління паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
є робота з підвищення рівня газифікації населених пунктів області.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2009
№ 1001-р «Про добудову підвідних газопроводів» державним бюджетом на
2018 рік фінансування будівництва об’єктів газифікації Харківської області не
передбачено.
У 2018 році між Харківської обласної державної адміністрації Угоду про
співробітництво у розвитку нафтогазового комплексу та соціальної
інфраструктури
населених
пунктів
Харківської
області
з
ПАТ «Укргазвидобування» укладено не було.
У 2018 році введені в експлуатацію наступні об’єкти газифікації:
газопровід високого тиску в с. Дмитрівка, с. Матвіївка та с. Новософіївка
Богодухівського району. Так, побудовано газопровід загальною довжиною
23,91 км, у тому числі високого тиску – 11,6 км, середнього тиску – 12,31 км,
встановлено 3 газорозподільних пункти. Відповідно до проекту передбачено
під'єднання до газопостачання 310 домоволодінь (усього 963 мешканців).
За підсумками року в Харківській області із 1761 населених пунктів на
сьогодні газифіковано  800. Рівень газифікації області складає 71,6 %, у тому
числі міст та селищ міського типу – 84,0 %, сіл – 54,5 %.
З метою подальшого розвитку регіону, зміцнення його енергетичної
безпеки та покращення сучасного стану паливної галузі в області реалізується
Регіональна програма розвитку паливної галузі Харківської області до
2020 року, яку затверджено рішенням сесії обласної ради від 22 грудня
2011 року № 292-VI.
Так, у межах Харківської області ГПУ «Шебелинкагазвидобування» за
9 місяців 2018 року розробляло 33 родовища. За рахунок проведених заходів зі
стабілізації та нарощування видобутку природного газу та рідких вуглеводнів
було видобуто 918,578 млн. м3 природного газу та 29 174 тонн рідких
вуглеводнів. Вартість виконання цих заходів за 9 місяців 2018 року склала
466,853 млн. грн. Для нарощування ресурсної бази у межах Харківської області
виконано пошуково-розвідувальне буріння на суму 1 652,4 млн. грн. та
сейсморозвідувальні роботи на суму 488,3 млн. грн.
За 9 місяців 2018 року з родовищ ГПУ «Шебелинкагазвидобування» на
території області видобуто 5 798,2 млн. м3 природного газу, 79 247 тонн
конденсату та 9 056 тонн нафти.
За інформацією ГПУ «Полтавагазвидобування» у межах Харківської
області газопромислове управління продовжує розробляти 8 родовищ
(Березівське, Степове, Кисівське, Краснокутське, Коломацьке, ПівденноКоломацьке, Розумівське та Котелевське, які частково знаходиться на території
Харківської області).
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.07.2007
№ 30400/1/1-07 до Указу Президента України від 27.12.2005 № 1863/2005
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 09.12.2005
«Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики
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у сфері її забезпечення» до пункту 2 рішення Ради національної безпеки і
оборони України за інформацією ПАТ «Харківгаз» станом на 01.01.2019 по
Харківській області проведено заміну 7 застарілих вузлів обліку газу
промислових підприємств.
По Харківській області у побутових споживачів природного газу було
замінено 367 застарілих опалювальних котлів з низьким коефіцієнтом корисної
дії та кахельних печей на сучасні опалювальні прилади. Побутових роторних
лічильників газу було замінено на сучасні засоби вимірювання у кількості
756 шт., встановлено 2 051 шт. індивідуальних лічильників газу у квартирах
абонентів.
Іншим пріоритетним напрямом роботи є питанням підвищення
енергоефективності використання енергоресурсів в області.
Так, за 9 місяців 2018 року на реалізацію Регіональної Програми
підвищення енергоефективності, енергозбереження та зменшення споживання
енергоресурсів у Харківській області на 2016 – 2022 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 08 грудня 2016 року № 307-VII, за рахунок різних
рівнів бюджету Харківської області на реалізацію заходів з енергозбереження
та енергоефективності використано 91 893,579 тис. грн., із них:
з державного бюджету – 6 982,0 тис. грн.;
з обласного бюджету – 32 841,708 тис. грн.;
з місцевих бюджетів – 40 832,971 тис. грн.;
власні кошти підприємств – 895,6 тис. грн.;
кошти ДФРР – 347,4 тис. грн.;
кошти GIZ – 9 993,9 тис. грн.
У реалізації Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими
населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів на
2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 грудня
2015 року № 14-VII (зі змінами), у 2018 році прийняло участь 2 152 фізичні
особи, які отримали відповідне відшкодування з обласного бюджету по кредиту
на впровадження енергозберігаючих заходів. Загальна сума відшкодування з
початку 2018 року складає 2 234,862 тис. грн.
Проводиться постійний моніторинг показників індексів промислової
продукції підприємств комплексу, обсягів реалізації продукції, індексів
продукції будівництва, рівня сплати за електричну енергію і природний газ та
вживаються заходи щодо їх покращання. Так, за 11 місяців 2018 року
генеруючими підприємствами паливно-енергетичного комплексу вироблено
3,3 млрд. кВт/г електроенергії, що на 37,9 % більше ніж за аналогічний період
2017 року. З початку 2018 року на території Харківської області видобуто
9,2 млрд. м3 природного газу та 222,0 тис .т газового конденсату, 102,8 % та
118,8 % відповідно до показника минулого року.
Протягом 2018 року АТ «Харківобленерго» на реалізацію інвестиційної
програми, направленої на забезпечення надійної роботи електричної системи
міста та області і безперебійного електрозабезпечення споживачів, спрямовано
15,9 млн. грн. Зазначені дані майже у 2 рази більші ніж показники минулого
року. Проводився моніторинг роботи АТ «Харківобленерго» по зниженню
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втрат електроенергії у мережах при її транспортуванні та стану цілісності
майна на об’єктах електричних мереж. В області зберігається позитивна
тенденція щодо зменшення втрат електроенергії. За 11 місяців 2018 року втрати
електричної енергії склали 13,21 %, при встановлених нормативах втрат у
14,23 %, що на – 1,02 % менші ніж нормативні.
На газотранспортних підприємствах проводиться робота по забезпеченню
сталого газопостачання споживачів регіону та своєчасного вжиття заходів з
технічного обслуговування газових мереж і обладнання під час проходження
осінньо-зимового періоду 2018 – 2019 років відповідно до затверджених
графіків.
Для підвищення надійності систем газопостачання при проходженні
опалювального періоду проводиться системна робота по обстеженню газових
мереж і визначенню їх технічного стану, у тому числі комплексне приладове
обстеження за допомогою сучасних приладів і технологій. Це дозволяє
оперативно та своєчасно визначати порушення щільності та якості ізоляційного
покриття газопроводів, виявляти і ліквідовувати витоки газу.
Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації готувалися
матеріали на селекторні наради з питань проходження опалювального сезону,
розрахунків споживачів за надані житлово-комунальні послуги, розрахунків
підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії,
приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно
обґрунтованих витрат.
З 12 червня по 27 липня 2018 року за розробленим графіком проведено 9
засідань обласного штабу, де розглянуто стан підготовки та хід вирішення
проблемних питань у 27 районах, 6 містах обласного значення та м. Харкові,
склад якого затверджений розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 30.05.2018 № 398 «Про організаційну роботу з підготовки
господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2018/2019 років». Підсумки
проведеної роботи розглянуто у вересні 2018 року на 5 кущових засіданнях
штабу.
По тепловому господарству місцевих рад та відомств підготовлено до
роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років 789 котелень та здійснено
капітальний ремонт або реконструкцію 25 котелень.
Підготовлено 2 046,36 км теплових мереж, замінено труб в двотрубному
обчисленні 32,55 км теплових мереж, у тому числі прокладено 6,61 км мереж у
пінополіуретановій ізоляції.
Підготовлено 306 одиниць центральних теплових пунктів. На підготовку
теплового господарства витрачено 107,8 млн. грн.
По області комплексно підготовлено до зими 14 582 житлових будинків з
підписаними паспортами готовності. У рамках підготовки житлового фонду
проведені наступні роботи:
ремонт 1 261 покрівлі житлових будинків;
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ремонт (заміна) 5 886 опалювальних систем і 5 099 од. опалювальних
печей;
промито 1 263 опалювальних систем;
відремонтовано 2 957 систем гарячого водопостачання і 7 251 систем
холодного водопостачання;
ремонт 5 539 одиниць електрощитових.
Для реалізації державної політики щодо забезпечення населення
Харківської області якісною питною водою діє програма «Питна вода
Харківської області» на 2012 – 2020 роки. За напрямками Програми за рахунок
коштів місцевих бюджетів, підприємств водопровідно-каналізаційного
господарства області та інших джерел виконані наступні заходи:
будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням
новітніх технологій та обладнання. Проведені роботи на об’єктах
водопостачання (свердловини, мережі, башти) у Богодухівському,
Вовчанському, Кегичівському та Харківському районах;
упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання.
Упорядковано 48 зон санітарної охорони джерел питного водопостачання.
У м. Харків проводився тампонаж свердловин, виведених із експлуатації;
будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних
споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання. Проводилися
роботи на спорудах водопостачання м. Харкова, КВ «Дніпро» та
КВ «Донець» КП «Харківводоканал», а також на системі водовідведення
с. Липкуватівка Нововодолазького району;
оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним
контрольно-аналітичним обладнанням. Оснащено сучасним контрольноаналітичним обладнанням лабораторії контролю якості води та стічних вод
Ізюмського
комунального
виробничого
водопровідно-каналізаційного
підприємства та КП «Харківводоканал»;
розроблення, удосконалення та впровадження науково-дослідних і
дослідно-конструкторських розробок. Відповідні роботи проводилися
КП «Харківводоканал».
Для підготовки вулично-дорожньої мережі комунальної власності у
населених пунктах Харківської області до безперебійного функціонування в
осінньо-зимовий період 2018/2019 років відповідно до планів виконано:
капітальний ремонт покриття доріг – 396,54 тис. м2 або 110,2 %;
підготовка снігоприбиральної техніки – 360 од. або 100 %;
заготівля протиожеледних матеріалів – 43,5 тис. т або 106,3 %.
Здійснювався моніторинг діючих тарифів на житлово-комунальні послуги
та стану розрахунків за них, а також прийнятих у 2018 році рішень органів
місцевого самоврядування щодо зміни тарифів у населених пунктах області.
Протягом 2018 року відповідними органами місцевого самоврядування
прийнято 110 рішень щодо встановлення тарифів, із них: 44 – на послуги
водопостачання та водовідведення, 49 – на теплопостачання, 17 – на утримання
житлових будинків та прибудинкових територій.
Загальна кількість мешканців гуртожитків, які проживають більше 5 років

12

у гуртожитках та згідно із Законом України «Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків» від 04.09.2008 № 500-УІ (далі – Закон)
мають право на приватизацію своїх помешкань, складає 10 687 чол. Протягом
дії Закону приватизували свої кімнати 3 872 мешканця гуртожитків або 36 %
від загальної кількості. Станом на 01.01.2019 кількість приватизованих квартир
складає 2 654 одиниць або 27 % від загальної кількості 9 924 одиниць.
В області продовжується робота щодо оснащення багатоквартирного
житлового фонду відповідними будинковими приладами обліку.
Станом на 01.01.2019 в області житлові будинки оснащені приладами
обліку теплової енергії на 94,8 % (згідно особових рахунків по категорії
населення, по яким здійснюється нарахування).
Департаментом капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації протягом 2018 року проводилися наради з
представниками підрядних та проектних організацій з питань будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціального та житловокомунального призначення.
Департаментом агропромислового комплексу Харківської обласної
державної адміністрації проводилась робота щодо реалізації заходів із
впровадження інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих
умов для стабільного і динамічного розвитку підприємств агропромислового
комплексу, підвищення рівня їх конкурентоспроможності, залучення інвестицій
у сільське господарство.
За програмою форвардних закупівель укладено договори на 13 049 тонн
зерна урожаю 2018 року (із них пшениці – 9 855 тонн та кукурудзи 3 194 тонн),
із яких:
ПАТ «Аграрний фонд» укладено договори на 2 585 тонн зерна пшениці;
ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» укладено
договори на 10 464 тонн зерна (7 270 тонн пшениці та 3 194 тонн кукурудзи).
За даними структурних підрозділів районних державних адміністрацій за
січень-листопад 2018 року аграріями придбано 1 091 од. техніки на суму
близько 1 524,6 млн. грн., у тому числі: тракторів – 200 од. (376,2 млн. грн.),
зернозбиральних комбайнів – 77 од. (305,0 млн. грн.), ґрунтообробної техніки –
191 од. (110,3 млн. грн.), посівної техніки – 163 од. (231,8 млн. грн.) та іншої
техніки і обладнання – 460 од. (501,3 млн. грн.). У 2017 році придбано за
аналогічний період понад 1 222 од. на суму 1 927,5 млн. грн.
Загалом, у період з грудня 2017 року та січня-жовтень 2018 року за
програмою часткової компенсації за придбану техніку аграрії Харківської
області придбали 255 од. техніки та обладнання на суму 100,6 млн. гривень
(без
ПДВ).
Отримали
компенсацію
168
сільськогосподарських
товаровиробників на суму 24,9 млн. гривень.
Агрономічними службами районів області спільно з науковцями Інституту
рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України постійно здійснювався
моніторинг
стану
посівів
сільськогосподарських
культур
у
сільськогосподарських
підприємствах,
які
розташовані
у
різних
агрокліматичних зонах Харківської області, з метою надання практичних
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рекомендацій аграріям області щодо оптимального визначення стратегії
проведення весняно-польових робіт (зокрема розробки заходів щодо
збереження посівів та догляду за ними).
Протягом звітного року оформлено та видано суб’єктам племінної справи
у тваринництві 818 сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів.
Прийнято та узагальнено від 354 органів місцевого самоврядування
(сільські, селищні, міські ради та об’єднані територіальні громади) відомості
фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк. За
результатами роботи 5 735 фізичним особам нараховано дотації за утримання
12 900 голів молодняку великої рогатої худоби у сумі 15,5 млн. гривень.
Зведена відомість направлена до Міністерства аграрної політики та
продовольства України.
На виконання державної програми КПКВК 2801030 «Фінансова підтримка
заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» області
виділено 10,1 млн. грн., які були освоєні в повному обсязі.
На виконання державної програми КПКВК 2801540 «Державна підтримка
галузі тваринництва» виділено 15,5 млн. грн., які були освоєні в повному
обсязі.
На виконання державної програми КПКВК 2801540 «Державна підтримка
розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і
нагляд за ними» виділено 9,6 млн. грн., які були освоєні в повному обсязі.
За обласною програмою індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім» на 2018 рік рішенням сесії обласної ради передбачено
229,6 тис. грн., які перераховано на рахунок КП «Харківський обласний фонд
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».
Щомісяця проводився збір та узагальнення інформації по харчових та
переробних підприємствах області стосовно очікуваного індексу виробництва
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.
У червні 2018 року згідно з наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 05.01.2018 № 5 «Про проведення ювілейної
ХХХ Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2018» проведено роботу
по залученню підприємств харчової та переробної промисловості області,
виробничої та наукової сфер діяльності до участі у виставці.
Так, за підтримки понад 60 підприємств харчової та переробної
промисловості на ювілейній ХХХ Міжнародній агропромисловій виставці
«АГРО-2018», яка проходила у Києві 06-09 червня 2018 року, Харківська
область представила найбільшу експозицію, площа якої склала 100 кв. м.
Вже традиційно у день відкриття «Агро-2018» пройшов «День Харківської
області», у рамках якого відвідувачі виставки дегустували продукцію кращих
виробників нашого регіону.
Свою продукцію на виставці представили понад 30 кращих підприємства
харчової та переробної промисловості регіону.
Експозицію Харківської області відвідали Прем’єр-міністр України
В. Гройсман та перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України М. Мартинюк.
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За результатами виставки та оцінки експертної комісії Міністерства
аграрної політики та продовольства України за вагомий внесок у розвиток
аграрного сектора Харківська область нагороджена трьома золотими медалями
у трьох номінаціях. «За краще висвітлення регіонального розвитку та
виставкову експозицію серед областей України» нагороджено Харківську
обласну державну адміністрацію, «За виробництво кращих екологічно чистих
продуктів для дитячого харчування» нагороджено КП «Міська молочна
фабрика-кухня дитячого харчування», «За значний внесок у розвиток
агропромислового комплексу» нагороджено ТОВ Агрофірма «Сади України».
З метою забезпечення реалізації державної політики у будівельній галузі
Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної
державної адміністрації проведена організаційна робота з вирішення
нагальних питань.
За результатами проведеної роботи на території Харківської області
станом 29.12.2018 введено в експлуатацію житла загальною площею
582,5 тис м2. нового будівництва, із них: 171,8 тис. м2 – індивідуальні житлові
будинки; 410,7 тис. м2 – багатоквартирні житлові будинки.
З метою виконання Обласної Програми надання підтримки учасникам
антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській
області на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 14 квітня 2016 року № 100-VІІ (зі змінами), підготовлено документацію для
винесення на чергову сесію обласної ради змін до обласного бюджету на
2018 рік щодо передбачення коштів для надання підтримки учасникам
антитерористичної операції на будівництво та придбання житла у сумі
13 млн. грн.
З органами місцевого самоврядування проводилася робота щодо порядку
розроблення містобудівної документації, а саме: схем районного планування,
генеральних планів населених пунктів, вживалися заходи щодо забезпечення
доступності цих матеріалів шляхом розміщення їх на відповідних веб-сайтах
районних державних адміністрацій.
Одним з пріоритетних питань діяльності місцевих органів влади є
реформування та оптимізація у сфері охорони здоров’я. Управлінням охорони
здоров’я Харківської обласної державної адміністрації було проведено низку
заходів з метою вирішення актуальних та поточних питань сфери охорони
здоров’я регіону.
Перспективи розвитку медичної галузі Слобожанщини у контексті
реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, зокрема, виконання
заходів щодо підвищення рівня доступності та якості надання медичних послуг
сільському населенню, хід впровадження реформування в медичній сфері
регіону, актуальні питання надання медичної допомоги населенню області
знаходяться на постійному контролі місцевих органів влади та систематично
розглядалися у низці заходів.
З метою реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості, у відповідності до положень Постанови
Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983 розпорядженням голови
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обласної державної адміністрації від 12.01.2018 № 16 утворено робочу групу –
«медичну раду реформ» обласної державної адміністрації, фахівцями якої
спільно з керівниками районів (міст) області, закладів охорони здоров’я по
кожній адміністративно-територіальній одиниці, об’єднаній територіальній
громаді відпрацьовано моделі формування мережі закладів первинної медичної
допомоги у сільській місцевості.
Рішеннями сесій Харківської міської ради (18.04.2018) та Харківської
обласної ради (07.06.2018) комунальні заклади охорони здоров’я міста Харкова
та 44 комунальних заклади охорони здоров’я, що знаходяться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області
перетворено у комунальні некомерційні підприємства (КНП), що надало
можливість досягти достатнього рівня самостійності для прийняття рішень з
питань поточного управління та діяльності медичних установ та дозволяє
забезпечити населення своєчасною доступною сучасною висококваліфікованою
медичною допомогою.
У рамках плідної співпраці з міжнародними організаціями з метою
практичного впровадження результатів реформування системи охорони
здоров’я на первинній ланці протягом року проведено низку заходів. Так,
12 грудня проведено перший в Україні інтерактивний масовий захід «Ярмарок
вакансій», що спрямований, зокрема, на сприяння працевлаштуванню студентів
та випускників медичних навчальних закладів, які мали можливість
поспілкуватися з представниками медичних установ, органів місцевого
самоврядування, визначитися з місцем роботи після закінчення навчання. Свої
вакансії представили понад 25 медичних установ Харківської області. У рамках
ярмарку організовано круглі столи за участю представників Міністерства
охорони здоров’я України та медичних закладів вищої освіти, обговорені
актуальні питання медичної реформи, компетенції сімейного лікаря у сучасних
реаліях. Крім того, для учасників заходу проведено майстер-клас від
HR-фахівців на тему ефективного пошуку роботи на ринку праці.
Згідно з Порядком формування спроможних мереж надання первинної
медичної допомоги, розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 30.05.2018 № 402 затверджено План спроможної мережі надання первинної
медичної допомоги у Харківській області, яка включає 254 території
доступності та 783 місця надання первинної медичної допомоги сільському
населенню, а також План будівництва та реконструкції медичних амбулаторій,
що входять до Плану спроможної мережі, за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
Станом на 01 січня 2019 року 35 із 37 центрів первинної медико-санітарної
допомоги районів області та 1 амбулаторія, як юридична особа, мають статус
комунального некомерційного підприємства, 2 заклади за рішенням місцевих
органів влади заходяться на стадії злиття з комунальним некомерційним
підприємством (Лозівський район). Усі 34 центри первинної медичної
допомоги м. Харків мають статус комунального некомерційного підприємства.
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Усі заклади первинної ланки та 328 (97,8 %) із 335 амбулаторій, як їх
підрозділів підключені до системи «E-Heаlth».
У рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення
України», що фінансується за кошти Європейського інвестиційного банку,
продовжуються комплексні ремонтні роботи у 10 закладах обласного
підпорядкування, у т. ч. у КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня»,
КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня», КЗОЗ «Обласна дитяча
клінічна лікарня № 1», КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня»,
КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», КНП ХОР «Обласний
клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» та ін.
За ініціативи керівництва місцевих органів влади та особисто голови
обласної державної адміністрації Ю. Світличної проводиться робота по
реалізації масштабного проекту створення сучасного онкоцентру, аналогів
якого немає в Україні.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10.10.2018
№ 566 «Про реалізацію в Харківській області у 2018 – 2020 роках пілотного
проекту «Створення системи надання послуг раннього втручання» затверджено
персональний склад регіональної консультативної ради та затверджено План
заходів з реалізації в Харківській області у 2018 – 2020 роках пілотного проекту
«Створення системи надання послуг раннього втручання» для забезпечення
розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя.
У Харківській області для роботи по наданню послуг раннього втручання
підготовлені фахівці, які працюють на базі Обласного спеціалізованого
будинку дитини № 1, Обласного спеціалізованого будинку дитини «Зелений
Гай», Мерефянської центральної районної лікарні, Чугуївського дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) № 12 комбінованого типу Чугуївської міської
ради, Центру первинної медико-санітарної допомоги Валківського району,
Територіального центру соціального обслуговування Лозівської міської ради,
Харківської міської дитячої поліклініки № 23 та Харківської міської дитячої
поліклініки № 2.
Методичним центром для реалізації Пілотного проекту серед організацій
різного відомчого підпорядкування визначено БФ «Інститут раннього
втручання».
Питання організації соціального захисту, у т.ч. медичного забезпечення
учасників АТО та осіб, які тимчасово переміщені з Донецької та Луганської
областей, знаходиться на постійному контролі місцевих органів влади,
розглянуто та обговорено у ході низки заходів.
Протягом звітного року витрати коштів місцевих бюджетів на організацію
медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам склали 55,2 млн. грн.,
із них на стаціонарне лікування – 49,4 млн. грн., на амбулаторне – 5,8 млн. грн.
Керівництво обласної державної адміністрації приділяє особливу увагу
питанням ходу реалізації Урядової програми «Доступні ліки», які висвітлено у
низці заходів. Станом на 28.12.2018 у реалізації Урядової програми «Доступні
ліки» в області беруть участь 504 аптечних заклади (36 % від усіх аптек
області), пункти реалізації лікарських засобів відкрито у всіх районах області у
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801 підрозділі первинної ланки (97 % від загальної кількості). Для Харківської
області за Програмою виділено цільову субвенцію на 2018 рік у сумі
69 610,200 тис. грн. та повністю її профінансовано. Виписано майже 1,5 млн.
рецептів, здійснено відшкодування вартості лікарських засобів за 1,3 млн.
рецептами, отримали лікарські засоби понад 770 тис. осіб.
Питання стану епідеміологічної ситуації та профілактики захворюваності
на інфекційні хвороби знаходяться на постійному контролі місцевих органів
влади. На теперішній час у регіоні в наявності всі вакцини для профілактики
інфекційних захворювань, що включені до національного календаря щеплень. В
усіх закладах охорони здоров’я наявна достатня кількість вакцини проти кору,
щеплення дітей проводиться безоплатно. З метою попередження захворювання
на кір в організованих дитячих колективах забезпечується проведення
щоденних медичних оглядів дітей.
Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації протягом 2018 року проводилася консультаційна робота з
представниками туристичної галузі Харківщини. Проходили засідання у
форматі «круглого столу» щодо вирішення нагальних проблем у сфері туризму.
З метою розширення та зміцнення міжрегіонального співробітництва в галузі
«Туризм» проводилися презентації туристичних послуг вітчизняних суб’єктів
туристичної діяльності.
Обласними закладами культури виконано концертних програм та вистав –
241, культурно-мистецьких заходів до державних свят – 187, Міжнародних
фестивалів, конкурсів – 11, Всеукраїнських – 8, регіональних – 19.
Складено облікову документацію на 148 об’єктів археологічної спадщини,
100 – пам’яток історії, 2 – пам’ятки монументального мистецтва.
Складено 119 паспортів на об’єкти археологічної спадщини та 70
паспортів на пам’ятки історії.
Розглянуто проекти відведення земельних ділянок юридичним та фізичним
особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова – 91 та
Харківської області – 147.
Розглянуто 157 пакетів містобудівної документації територій м. Харкова та
Харківської області, що також пов’язані із об’єктами культурної спадщини,
землями історико-культурного призначення, та надано 28 документів
дозвільного характеру; 6 – погоджень відчуження або передачі пам’яток
місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами
іншим особам у володіння, 21 дозвіл 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.
Бібліотеками проводиться процедура передачі фондів книг у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (згідно з
переліком розподілу).
Здійснюється освітня, виховна, організаційна та фінансова діяльність у
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах області.
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Збережено 78 шкіл естетичного виховання, у яких навчається 16 192 учнів. На
курсах підвищення кваліфікації при Обласному навчально-методичному центрі
підвищило свою кваліфікацію 640 працівників закладів області.
На виконання Указу Президента України від 11.12.2000 № 1328 «Про
забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання
«Звід пам'яток історії та культури України» видано та проведено презентацію
книги «Звід пам’яток історії та культури країни: Харківська область.
м. Куп’янськ і Куп’янський район».
Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації приділялася постійна увага вирішенню питань
соціальної політики.
У 2018 році організовано проведення засідань консультативно-дорадчих
органів, що діють при обласній державній адміністрації, а саме:
4 засідання Обласного комітету із забезпечення доступності осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури;
20 засідань комісії з питань надання одноразової грошової допомоги
мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації;
12 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат;
4 засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;
6 засідань регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату
працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках;
4 засідання Робочої групи з питань визначення статусу осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
8 засідань Робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій осіб з інвалідністю (видано 38 розпоряджень голови
обласної державної адміністрації про надання дозволу (відмови у наданні
дозволу) на право користування пільгами з оподаткування);
4 засідання Обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної
рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії
торгівлі людьми;
4 засідання Робочої групи з питань гуманітарної допомоги (видано
4 розпорядження голови обласної державної адміністрації);
4 засідання Робочої групи з питань підвищення мінімальної заробітної
плати, рівня оплати праці та легалізації зайнятості;
17 засідань Комісії з реалізації у Харківській області пілотного проекту із
залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо
переміщених осіб;
1 засідання Обласної комісії для розгляду питань, пов'язаних із
встановленням статусу учасника війни.
Постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам
антитерористичної операції.

19

Організовано зустріч голови обласної державної адміністрації
Ю. Світличної з членами сімей загиблих Героїв Небесної сотні, профспілковим
активом області.
Протягом 2018 року здійснено виїзди до Мереф'янської міської об’єднаної
територіальної громади Харківського району та Нововодолазької об’єднаної
територіальної громади Нововодолазького району з метою вивчення стану
справ щодо впровадження та розвитку інноваційних та інтегрованих соціальних
послуг, впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної
підтримки населення.
З метою вивчення стану роботи з питань охорони праці здійснено
виїзди до:
КУ Комарівський дитячий будинок-інтернат;
КУ Богодухівський геріатричний пансіонат;
КУ Ржавецький психоневрологічний інтернат.
Протягом звітного періоду вивчено стиль та методи роботи:
управлінь соціального захисту населення Балаклійської, Богодухівської,
Дворічанської, Куп’янської, Нововодолазької, Первомайської, Шевченківської
районних державних адміністрацій та Куп’янської міської ради.
Проведено плановий фінансовий аудит у:
КУ «Комарівський дитячій будинок-інтернат» (за 2015 – 2017 роки);
КУ «Панютинський психоневрологічний інтернат» (за 2015 – 2017 роки);
КУ «Оскільський психоневрологічний інтернат» (за 2015 – 2017 роки);
КУ «Куп’янський психоневрологічний інтернат» (за 2017 рік – І півріччя
2018 року);
КУ «Шевченківський дитячий будинок-інтернат» (за 2016 – 2017 роки).
Вивчено стан здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми, молоддю та
моніторинг виконання державних стандартів надання соціальних послуг
районними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Проводилася робота інформаційно-консультаційного (ресурсного) центру
для демобілізованих із зони збройного конфлікту та членів їх сімей із
залученням кризових психологів, фахівців Асоціації спеціалістів з подолання
наслідків психотравмуючих подій.
Налагоджена співпраця з громадськими організаціями, міжнародними
благодійними фондами, волонтерськими організаціями з метою проведення
спільних заходів під час здійснення соціальної роботи із внутрішньо
переміщеними особами/сім’ями, учасниками АТО та членами їх сімей, сім’ями
загиблих у зоні АТО, демобілізованими із зони збройного конфлікту та членами
їх сімей.
На санаторно-курортне лікування для осіб з інвалідністю, ветеранів війни
та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських
переслідувань», у 2018 році з обласного бюджету місцевим бюджетам було
передбачено 16,6 млн. грн. Місцевими управліннями для забезпечення
санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю, ветеранів війни за
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рахунок коштів з обласного бюджету укладено договорів на загальну суму
16,5 млн. грн., що дало змогу оздоровити 2 398 осіб.
У 2018 році було розподілено 534 путівки підвідомчих Міністерству
соціальної політики України (сан. «Салют» м. Одеса, сан. «Слава»
м. Миргород, сан. «Батьківщина» м. Трускавець, сан. «Перемога» м. Київ).
За рахунок коштів державного бюджету у 2018 році оздоровлено 815 осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із них: 809 осіб –
І категорія, 6 – дітей з інвалідністю.
Пріоритетним завданням Служби у справах дітей Харківської обласної
державної адміністрації є реалізація державної політики з питань соціального
захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Питання навчання та працевлаштування, профілактики безпритульності та
бездоглядності, злочинності, захисту прав та інтересів дітей протягом звітного
періоду розглянуто на 166 координаційних радах у справах дітей.
Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото,
дані про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На даний час внесені
відомості до системи «Діти» стосовно 4 283 дитини, які мають статус дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 293 дитини, 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.
Щотижня здійснювався моніторинг стану наповнення електронної бази та
достовірності внесених відомостей. Продовжувалася робота із забезпечення
умов для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».
Соціальний захист дітей, що залишилися без піклування батьків, є одним із
пріоритетних напрямків роботи служб у справах дітей.
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 2018 року надали допомогу 540
дітям.
Із загальної кількості дітей, які перебували у закладах соціального захисту
дітей за віковими критеріями, це діти у віці: від 3 до 6 років – 156 дітей, від 7 до
14 років – 324 дитини, від 15 до 18 років – 60 дітей.
На кінець звітного періоду кількість вихованців у закладах соціального
захисту дітей становить 188 дітей.
До сімейних форм виховання протягом 2018 року влаштовано 162 дитини.
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У закладах соціального захисту створюються оптимальні психологопедагогічні умови для всебічного виховного впливу на вихованців з метою
розвитку позитивних життєвих навичок та успішної соціалізації. Практичні
психологи проводять поглиблене психолого-педагогічне вивчення дітей,
працюють над зниженням рівня агресії, стресових ситуацій, налагодженням
відносин з батьками та особами, що їх замінюють. Особлива увага приділяється
корекції агресивної та девіантної поведінки, ведеться робота щодо
впровадження проекту «Профілактика ризикової поведінки» у рамках програми
«Школа проти СНІДу серед підлітків уразливої групи».
Станом на 01.01.2019 на території Харківської області функціонує
105 дитячих будинки сімейного типу, у яких виховується 722 дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та 297 прийомних сімей,
у яких виховуються 554 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Протягом 2018 року на території області створено 14 дитячих будинків
сімейного типу, в які влаштовано 145 дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та 20 прийомних сімей (6 з яких переведені із статусу
дитячого будинку сімейного типу), в які влаштовано 63 дитини-сироти, дітей,
позбавлених батьківського піклування.
На базі тренінгового центру Харківського обласного центру для сім’ї, дітей
та молоді проводяться навчання кандидатів у прийомні батьки та батькивихователі. Протягом звітного періоду на базі тренінгового центру
Харківського обласного центру для сім’ї, дітей та молоді проведені курси
підготовки для 166 кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі,
опікуни/піклувальники.
Проведені курси навчання з метою підвищення виховного потенціалу для
312 прийомних батьків та батьків-вихователів.
З початку 2018 року з дитячих будинків сімейного типу та прийомних
сімей вибуло 120 дітей (причини вибуття: усиновлення, повернення в
біологічну сім'ю, досягнення повноліття, закінчення навчання та
працевлаштування, продовження навчання та повне державне утримання у
навчальних закладах, одруження).
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад
міст обласного значення проведено 1 358 заходів по захисту майнових та
житлових прав дітей, у т.ч. дітей облікових категорій: розглянуто 674 заяви та
звернень щодо захисту житлових та майнових прав дітей при продажу-купівлі
житла службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських
рад міст обласного значення, проведено 677 перевірок наявності житловопобутових умов для навчання та проживання дітей, попереджено незаконний
продаж майна, що належить неповнолітнім – 3 випадки. Службами у справах
дітей області було виявлено 89 дітей, які потребували захисту житлових та
майнових прав.
Станом на 01.01.2019 на квартирному обліку перебувають 146 осіб з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потребують
постановки на квартирний облік ще 706 дітей зазначеної категорії.
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Основним механізмом контролю за дотриманням житлових та майнових
прав дітей є надання органом опіки та піклування дозволів на здійснення
правочинів відносно нерухомого майна.
Станом на 01.01.2019 в області в установах культури охоплено різними
видами дозвілля 75 217 дітей, із них – 1 698 дітей облікових категорій;
у спортивних секціях, школах, клубах займаються 59 399 осіб, з числа дітей та
підлітків, облікових категорій – 1 430. Відвідувачів клубів за місцем
проживання – 15 724 дітей, облікових категорій – 470 дітей. В інших закладах
охоплено позашкільною роботою 57 797 дітей, облікових категорій – 1 660.
Всього в області позашкільною роботою охоплено 205 837 дітей, із них
облікових категорій – 5 178 дітей, що становить 92,86 % дітей, які перебувають
на обліку служб у справах дітей.
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 2018 року проведено 1 524 профілактичних заходи (рейди), під час
проведення яких виявлено 670 дітей (виявлено повторно 8 дітей).
Під час проведення профілактичних заходів 239 дітей вилучено з вулиці,
249 дітей виявлено у сім’ях, 1 дитину в розважальному закладі, 12 дітей
знайдено.
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад
міст обласного значення вжиті заходи щодо недопущення порушення прав та
законних інтересів дітей, гарантованих Законом України «Про охорону
дитинства» та Конвенцією ООН про права дитини (збереження соціальних
виплат, здобуття освіти, отримання медичної допомоги), в сім’ях опікунів
(піклувальників), прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, де
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які
перебувають на території Харківської області з Луганської та Донецької
областей.
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 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,
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
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навчання дитини, здійснення виплат державної соціальної допомоги,
працевлаштування батьків, опікунів.
Станом на 01.01.2019 на території області функціонують з тимчасово
окупованої території України та районів проведення операції об’єднаних сил:
4 прийомні сім’ї, у яких на вихованні перебуває 5 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування; 50 сімей опікунів, піклувальників, на
вихованні перебуває 61 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського
піклування.
В області забезпечені умови для соціального захисту кожної дитинисироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Для цього існує
розгалужена система державних закладів, які задовольняють потреби дітей не
лише в залежності від віку, але й від стану здоров’я.
Протягом останніх років в області зберігається постійна позитивна
динаміка щодо зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у зв’язку із зменшенням кількості фактів
позбавлення батьків батьківських прав, активізації усиновлення громадянами
України.
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації розроблені проекти розпоряджень та доручень голови обласної
державної адміністрації з питань функціонування та розвитку освітньої галузі
області.
Розроблено ряд проектів, серед яких: студентський соціальний проект
«Кампус», проект «Центр гендерної культури як платформа для розширення
прав і можливостей жінок та молоді», проект «Комплексний підхід до
вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні», молодіжний
соціальний проект «Бізнес-інкубатор «План «Б», проект «Ctrl+S закон на
захисті культурної спадщини», проект «Через рівність і порозуміння до захисту
та безпеки», проект «Соціальна компетенція та управління конфліктами. Шлях
до порозуміння».
Протягом 2018 року проводилися засідання ради директорів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, засідання ради ректорів вищих,
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського вузівського регіону
інших консультативних та дорадчих органів.
У 2018 році проведено ряд обласних заходів, у тому числі традиційні,
серед яких ІV обласний зліт студентів-волонтерів «Волонтер 21-го століття».
Найбільш помітними подіями стали:
зустріч голови обласної державної адміністрації Ю. Світличної з молодими
науковцями – Лауреатами премії Президента України;
засідання Асамблеї вчених рад Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна, присвячене 213-й річниці від дня заснування університету;
презентація проекту «Innovation Campus» НТУ ХПІ;
зустріч Міністра закордонних справ України П. Клімкіна зі студентами
Національного юридичного університету імені Я. Мудрого;
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зустріч голови обласної державної адміністрації Ю. Світличної з молодими
науковцями, яким призначено гранти Президента України для підтримки
наукових досліджень молодих вчених на 2018 рік.
Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної
державної адміністрації приділялась велика увага питанням реалізації
молодіжної політики, оскільки понад 30 % населення у Харківському регіоні
складає саме молодь.
Загальна кількість заходів щодо реалізації молодіжної політики,
проведених на території Харківській області за 2018 рік, становить 9 769.
Сума витрачених коштів з усіх джерел фінансування на заходи з реалізації
молодіжної політики у звітному періоді становить 10 541,51 тис. грн.
Для системної реалізації завдань Уряду з національно-патріотичного
виховання на Харківщині об’єднано зусилля громадського сектору, органів
державної та виконавчої влади з метою координації спільних дій у сфері
національно-патріотичного виховання, утвердження та популяризації в
суспільстві українських національних цінностей.
З метою створення умов для формування навичок здорового способу життя
у молодіжному середовищі систематично проводяться лекції, бесіди, тренінги,
семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії, діалоги, акції,
місячники, направлені на пропаганду здорового способу життя спільно з
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.).
В інформаційно-просвітницькій роботі щодо популяризації та утвердження
здорового і безпечного способу життя серед молоді проводиться Всеукраїнська
акція «Відповідальність починається з мене». У рамках акції протягом року
проведено багато різноманітних заходів направлених на популяризацію
здорового способу життя.
Одним з напрямків акції є залучення молоді до волонтерської діяльності,
участі у суспільному житті місцевих громад, зокрема заходів з благоустрою.
Силами волонтерів і громадських організацій в області проведено 792 таких
заходи. Також, у рамках проведення Всеукраїнської інформаційнопросвітницької акції «Відповідальність починається з мене» виявлено 124
факти порушень чинного законодавства щодо незаконного продажу
неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів. За продаж алкоголю
та тютюнових виробів неповнолітнім складено 124 адміністративних протоколи
щодо порушень законодавства.
З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр
праці» комунальної установи «Харківський обласний центр молоді»,
Молодіжний центр праці Красноградського центру молоді Красноградського
району, «Молодіжний центр праці» Лозівського міського центру молоді
Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради та 19 центрів
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працевлаштування, кар’єри, організації практики, які діють на базі закладів
вищої освіти Харківської області.
Представниками комунальної установи «Харківський обласний центр
молоді» у квітні проведені перші відбори слухачів на тренінгові програми
«Школа вожатого» 2018 року у вищих навчальних закладах області, метою якої
є надання теоретичних та практичних знань, навичок та вмінь для здійснення
професійної діяльності в якості вожатих в закладах оздоровлення та відпочинку
дітей в літній період 2018 року. У заходах прийняли участь представники
центрів працевлаштування відділів організації проходження практики вищих
навчальних закладів області. Під час заходу була презентована програма
«Можливості працевлаштування та проходження практики в літній період» та
налагоджена співпраця з 19 центрами та відділами працевлаштування
організації проходження практики вищих навчальних закладів м. Харкова.
За підсумковими даними послугами з оздоровлення та відпочинку
забезпечено 2453 99 дітей, що склало 96,2 відсотків від загальної чисельність
дітей 7-17 років (254 999 дітей).
За підсумками 2018 року комунальною установою «Харківський обласний
центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» було проведено понад
140 спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, у яких прийняло
участь близько 80 тисяч осіб.
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. Так, протягом 2016 – 2017 років збудовані фізкультурно-оздоровчі
комплекси у Первомайському та Вовчанському районах. У 2018 році відкрили
новий фізкультурно-оздоровчий комплекс на мікрорайоні «Мобіль» у селищі
Пісочин Харківського району. У фізкультурно-оздоровчому комплексі є
тренажерний зал, працюють секції футболу, волейболу, бадмінтону, боксу,
карате і самбо.
На даний час ведеться будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів у
смт Золочів та м. Красноград, відкриття яких заплановано у 2019 році.
У 2018 році за кошти державного, обласного, місцевих бюджетів та інших
джерел фінансування встановлено 38 спортивних майданчиків зі штучним
покриттям. У м. Харкові побудовано 7 таких майданчиків.
Після тривалої реконструкції у м. Зміїв було відкрито відновлений стадіон
«Авангард» на 2 059 місць. Стадіон відповідає європейським стандартам якості,
встановлено сучасне велике поле зі штучним покриттям, доріжка для занять
легкою атлетикою, велике табло, трибуни з пластиковими сидіннями, навіси
над трибунами, роздягальні для команд, приміщення для тренерів і лікаря,
коментаторська кабіна.
Після реконструкції було відкрито стадіон з натуральним полем у
смт Великий Бурлук. Стадіон чекав на капітальний ремонт більше ніж
півстоліття. З моменту будівництва у 1963 році споруду не ремонтували
жодного разу. На території стадіону провели реставрацію будівлі: у ній накрили
дах, замінили вікна на пластикові, привели до ладу фасад та закрили всередині
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стіни вологостійким гіпсокартоном, а стелю – пластиком, підлогу – плиткою.
Також обладнали душові кабінки для гравців.
Після капітального ремонту відкрився стадіон «Авангард» у м. Дергачі.
У 2018 році за кошти обласного бюджету встановлено 17 спортивних
майданчиків з гімнастичним та 17 з тренажерним обладнанням.
Водночас, у 2018 році у Лозівській дитячо-юнацькій спортивній школі
відкрили реконструйований басейн на 500 квадратних метрів з площею водної
поверхні 300 кв. м та шістьма доріжками. Також є роздягальні, душ та усе
необхідне для занять цим видом спорту. Спортивна споруда була повністю
зруйнована та не працювала останні п'ять років. У басейні тепер мають змогу
безоплатно займатися 120 юних вихованців. Також будівництво басейнів
триває у м. Балаклія та Харківському обласному вищому училищі фізичної
культури і спорту.
Завершено ремонтні роботи у Комунальному закладі «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради.
У Харківській області всіма видами фізкультурно-оздоровчої та
спортивної роботи охоплено 304,9 тис. осіб, із них 60 875 осіб охоплено
спортивною роботою та займаються обраним видом спорту.
З метою створення необхідних умов для гармонійного виховання,
фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і
дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу
життя, підготовки спортивного резерву на території Харківської області
функціонують 76 дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів і форм
власності, у яких займаються 44 680 дітей та молоді, із них віком від 6 до 18
років – 43 961 особи.
Спортсмени Харківської області на чемпіонатах, кубках світу та Європи,
міжнародних змаганнях вибороли 453 медалі різного ґатунку, а саме:
214 – з олімпійських видів спорту, 149 – з неолімпійських видів спорту,
90 – з видів спорту інвалідів з ураженням опоно-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 із 22. Віталій Лук’яненко завоював 2 золоті медалі у біатлоні; 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; Юрій Уткін отримав 1 бронзову медаль у біатлоні та золото в естафеті.
З метою вшанування та відзначення особистостей, які зробили вагомий
внесок у розвиток Харківської області та піднесення її авторитету на
державному й міжнародному рівнях, рішенням сесії обласної ради
від 06 грудня 2018 року № 815-VІI, Віталію Лук’яненку та Оксані Шишковій
присвоєно звання «Почесний громадянин Харківської області».
Протягом 2018 року спортсменам та тренерам Харківської області
присвоєно почесні спортивні звання:
«Майстер спорту України» – 249;
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«Майстер спорту України міжнародного класу» – 52;
«Заслужений майстер спорту України» – 10;
«Заслужений тренер України» – 8.
Протягом 2018 року у Харкові відбулися значні міжнародні спортивні
події.
Вперше у Харкові пройшов міжнародний жіночий хокейний турнір, участь
у якому приймали три українські команди: «Харківські пантери», «Дніпровські
Білки», «СМК», а також гості із США ХК «Ягуари» (штат Нью-Джерсі).
За підсумками турніру перемогу здобули гості з Америки. У фінальному матчі
вони мінімально обіграли «Харківських пантер». Під час турніру відбулися
майстер-класи для дітей від американських тренерів та спортсменок.
У м. Харкові пройшли чемпіонати Європи та світу з Козацького Двобою.
Вперше Харків приймав матчі групового етапу жіночої Ліги чемпіонів, на
якому господарем турніру був харківський ЖФК «Житлобуд-1». Завоювавши
золоті медалі чемпіонату України «Житлобуд-1» отримав право представляти
Україну на європейській арені. Господарем групи 6 УЄФА назвав харківський
клуб. Суперницями харків’янок були румунський клуб «Олімпія Клуж»,
«КардіффМет» з Уельсу та мальтійський клуб «Біркіркара». За підсумками ігор
ЖФК «Житлобуд-1» вийшов до 1/16 плей-офф жіночої Ліги чемпіонів, де
поступився за підсумками двох ігор шведському клубу «Лінчепінг».
Департаментом масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та
політичними партіями регіону. Здійснювалася робота щодо забезпечення
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, надано практичну допомогу у проведенні їх статутної
діяльності, проведені засідання у форматі «круглих столів» різноманітної
тематики.
Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної
державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх
районах області та м. Харкові, а також інших містах обласного значення.
На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації забезпечено
розміщення тез виступів, коментарів, доручень Президента України, Прем’єрміністра України на актуальні теми.
В області реалізується Програма сприяння розвитку інформаційної галузі
на 2016 – 2020 роки. Налагоджено співпрацю з представником Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення у вигляді обміну
інформацією та консультацій щодо розвитку телерадіопростору регіону,
дотримання умов ліцензій телерадіоорганізацій. Здійснювався постійний
моніторинг місцевих аудіовізуальних засобів масової інформації з метою
виявлення матеріалів, що закликають до насильницької зміни та повалення
конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну
цілісність, пропаганду війни, сепаратизму і тероризму. Реалізовувалися заходи
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щодо припинення здійснення ретрансляції заборонених російських телеканалів
на території області.
Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної
адміністрації. Організовано та проведено 134 брифінги за участю керівництва
обласної державної адміністрації, 57 прес-конференцій, 73 прес-тури.
З метою інформування населення про діяльність обласної державної
адміністрації забезпечена система прямих ефірів на радіо та телебаченні:
за участю представників вищих органів виконавчої влади в ході робочих
поїздок до Харківської області на каналах UA: Харків, Simon, АТН, «7 канал»;
за участю голови обласної державної адміністрації, заступників голови
обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної
державної адміністрації: прямі ефіри на каналах UA: Харків, Simon,
ТК «Україна»
прямі ефіри на каналі UA: Харків засідань колегії обласної державної
адміністрації, сесій обласної ради, прес-конференцій, суспільно значущих для
області подій за участю керівництва обласної державної адміністрації.
Протягом року за участю керівництва обласної державної адміністрації в
газеті «Слобідський край», газеті «Вечерний Харьков» організовано 12 прямих
ліній.
У рамках реалізації обласної цільової Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства на 2016 – 2020 роки разом з представниками ІГС
області та громадськими активістами було організовано та проведено ряд
заходів, серед яких конференцію «Моя рідна Харківщина», зустрічі з
представниками місцевих органів виконавчої влади та представниками
інститутів громадянського суспільства області у форматі «круглих столів».
22 вересня 2018 року на території електродепо «Салтівське»
КП «Харківський метрополітен» (м. Харків, вул. Академіка Барабашова, 9)
відбулося відкриття вагону – пам’яті «Герої Харківщини у неоголошеній війні
«Історія нескорених». Метою відкриття цієї постійно діючої експозиції є
донесення до мешканців Харківського регіону, що серед нас були герої, які
віддали свої життя за незалежність України. До участі у заході було запрошено
75 осіб.
Протягом 2018 року у взаємодії з експертними організаціями, діяльність
яких пов'язана з реформуванням місцевого самоврядування, та з
представниками органів місцевого самоврядування проводилася робота щодо
внесення можливих змін до Перспективного плану формування територій
громад Харківської області.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 69-р
схвалено зміни до перспективного плану формування територій громад
Харківської області (у частині Дергачівського, Ізюмського та Чугуївського
районів). На сесії обласної ради, що відбулася 01 березня 2018 року внесено
зміни до перспективного плану формування територій громад області щодо
Циркунівської сільської об’єднаної територіальної громади (Харківський
район). Відповідний пакет документів 17 березня 2018 року направлено до
Кабінету Міністрів України.
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У 2018 році на території Харківської області утворено 5 об’єднаних
територіальних громад:
Циркунівська сільська об’єднана територіальна громада Харківського
району (Циркунівська та Русько-Тишківська сільські ради);
Великобурлуцька
селищна
об’єднана
територіальна
громада
Великобурлуцького району (Великобурлуцька селищна та Гнилицька Перша
сільська ради);
Пісочинська селищна об’єднана територіальна громада Харківського
району (Пісочинська та Березівська селищні ради);
Лозівська міська об’єднана територіальна громада Лозівського району
(Лозівська міська, Панютинська селищна, Домаська, Катеринівська,
Кінненська, Миколаївська, Миролюбівська, Новоіванівська, Царедарівська,
Чернігівська,
Шатівська,
Артільна,
Бунаківська,
Єлизаветівська,
Павлівська Друга, Перемозька, Садівська, Тихопільська та Яковлівська сільські
ради);
Олексіївська сільська об’єднана територіальна громада Первомайського
району
(Берецька,
Верхньобишкинська,
Єфремівська,
Киселівська,
Михайлівська, Олексіївська та Слобідська сільські ради).
За звітний період проведені зустрічі, засідання у форматі «круглих столів»
з представниками етнічних спільнот з питань взаємодії органів виконавчої
влади та громадських організацій національних меншин області. Національнокультурним товариством області надавалася допомога щодо проведення днів
національних культур, пам’ятних дат та фестивалів.
Заходи обласної державної адміністрації анонсувалися та висвітлювалися
на офіційному веб-сайті в режимі роботи інформаційної агенції. Оперативно
розміщувалися коментарі відповідальних осіб щодо важливих подій в області.
Протягом 2018 року відділ у справах релігій Харківської обласної
державної адміністрації відповідно до Закону України «Про свободу совісті
та релігійні організації» забезпечував реалізацію державної політики щодо
релігії та церкви, сприяв реєстрації статутів релігійних громад, змін, доповнень,
реєстрації нових редакцій статутів релігійних громад тощо.
Станом на 01.01.2019 у Харківській області діє 817 релігійних громад, що
зареєстрували статути в обласній державній адміністрації.
Протягом 2018 року в обласній державній адміністрації зареєстровано
статути 13 релігійних громад, а також зареєстровано нові редакції статутів 26
релігійних громад.
Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації належна увага приділялася питанням готовності обласних служб
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні
ситуації.
За звітний період здійснено 8 перевірок стану створення місцевих,
об'єктових матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

30

Проводився збір даних про накопичення засобів радіаційного та хімічного
захисту для забезпечення населення і особового складу невоєнізованих
формувань.
Підготовлено та проведено 9 засідань регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області:
із них – 3 планових та 6 позачергових. Загалом розглянуто 24 питання.
Протягом 2018 року було проведено перевірку стану цивільного захисту,
організації підготовки, перепідготовки керівного, командно-начальницького
складу і формувань цивільного захисту та навчання з дисциплін цивільного
захисту і безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах, а саме у:
Харківському національному університеті міського господарства
імені О.М. Бекетова;
Харківському
національному
педагогічному
університеті
імені Г.С. Сковороди;
Харківській академії дизайну і мистецтв;
Українській інженерно-педагогічній академії.
Згідно з графіком перевірок у 2018 році були проведені перевірки
автоматизованої системи оповіщення «Сигнал-ВО». Система оповіщення
області працює у штатному режимі, готова до використання.
Розроблено та затверджено Комплексний план заходів попередження
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної
безпеки у Харківській області в зимовий період 2018/2019 років, План
організаційних і практичних заходів Харківської обласної державної
адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, структурних підрозділів, організацій та установ щодо
запобігання загибелі людей на водних об'єктах у зимовий період
2018/2019 років.
Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної
державної адміністрації проведено аналіз виконання регіональних
природоохоронних програм.
Протягом 2018 року підготовлено та направлено для розгляду на
пленарних засіданнях Харківської обласної ради такі проекти рішень:
про хід виконання у 2017 році комплексної Програми охорони
навколишнього природного середовища в Харківській області на
2009 – 2013 роки та на перспективу до 2020 року, затвердженої рішенням
обласної ради від 29 жовтня 2009 року № 1413-V (зі змінами) (рішення
Харківської обласної ради від 07 червня 2018 року № 739-VII);
про внесення змін до комплексної Програми охорони навколишнього
природного середовища в Харківській області на 2009 – 2013 роки та на
перспективу до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 29 жовтня
2009 року № 1413-V (зі змінами) (рішення Харківської обласної ради
від 07 червня 2018 року № 740-VII);
про створення ентомологічного заказника місцевого значення
«Малорогозянський» на території Золочівського району Харківської області
(рішення Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 886-VII);
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про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду на території
Балаклійського та Борівського районів Харківської області (рішення
Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 № 887-VII).
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 11.03.2016 № 75 у Харківській області з 21 березня по 30 травня 2018 року
проведено всеукраїнську акцію з благоустрою «За чисте довкілля». Акцію
проведено на території усіх населених пунктів, у заходах якої взяло участь
понад 525 тис. осіб.
Під час проведення акції в області було виконано значний обсяг робіт з
благоустрою територій, планові показники виконано в повному обсязі.
Упродовж березня-травня 2018 року було ліквідовано 1 750 несанкціонованих
сміттєзвалищ, загальним обсягом 68,996 тис. м3, висаджено понад 98 тис. дерев,
38 тис. кущів, очищено від сміття 693 тис. м2 берегів водойм, прибрано
прибудинкових територій площею понад 23,8 млн. м2, приведено до належного
стану 844 парки та сквери, упорядковано 2 078 кладовищ, 1 425 братських
могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998
№ 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів» забезпечено складання та ведення реєстру
об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів у Харківській області.
Протягом 2018 року разом з районними державними адміністраціями
розглядалися звернення та проводилася роз’яснювальна робота з питання
надання у користування мисливських угідь.
Упродовж 2018 року було розглянуто 1 416 декларацій про відходи,
із них: зареєстровано – 942, направлено на доопрацювання – 474.
Відповідно до вимог Земельного кодексу України протягом звітного
періоду розглянуто 90 проектів землеустрою щодо технічної рекультивації
земельних ділянок. За результатами розгляду було погоджено 75 проектів
рекультивації, 15 повернуто на доопрацювання.
З метою виконання Стратегії розвитку Харківської області на період до
2020 року з органами місцевого самоврядування проводиться робота щодо
погодження проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного
фонду, розроблених та запропонованих НДУ «Український науково-дослідний
інститут екологічних проблем».
Так, протягом 2018 року депутатським корпусом підтримано питання щодо
введення до природно-заповідного фонду Харківської області трьох заповідних
об’єктів, а саме: ентомологічного заказника місцевого значення
«Малорогозянський» у Золочівському районі, гідрологічного заказника
місцевого значення «Вітрівський» у Балаклійському районі, ентомологічного
заказника місцевого значення «Гаврилівський» у Борівському районі.
Крім цього, отримано попереднє погодження Державного підприємства
«Красноградське лісове господарство» щодо включення земельної ділянки
площею більше ніж 700 га до заповідних територій Харківської області, яка
опрацьовується науковцями щодо її природоохоронної цінності.
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Обласною державною адміністрацією постійно проводиться робота щодо
забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян.
Протягом звітного періоду Департаментом оборонної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної
державної адміністрації налагоджено дієву взаємодію з органами
прокуратури, іншими правоохоронними органами з питань забезпечення
виконання на території області Конституції України, Законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої
влади вищого рівня, а також забезпечення законності та правопорядку,
додержання прав, свобод та інтересів громадян.
Організовано виконання передбачених законодавством заходів щодо
призову громадян на строкову військову службу, навчальні та спеціальні збори
під час мобілізації, виконання завдань територіальної оборони тощо.
Протягом дії правового режиму воєнного стану (з 26 листопада
по 26 грудня 2018 року) організовано та проведено чотири засідання Ради
оборони Харківської області (30 листопада 2018 року, 04, 14 та 21 грудня
2018 року). За результатами проведення засідань складено протоколи, які
направлені усім членам Ради оборони Харківської області для подальшого
виконання заходів щодо забезпечення режиму воєнного стану в Харківській
області відповідно до Указу Президента України від 26.11.2018 № 393/2018
«Про введення воєнного стану в Україні».
З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок
особового складу Національної поліції України, Національної гвардії України,
Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної
прикордонної служби протягом звітного періоду проводилися навчальні збори з
управлінням та підрозділами бригади територіальної оборони, метою яких було
вивчення та визначення спроможності районних (міських) військових
комісаріатів області щодо формування бригади територіальної оборони та
підготовки її до виконання завдань за призначенням.
У звітному періоді належним чином забезпечено координацію заходів
щодо виконання в регіоні загальнодержавних та регіональних програм у
правоохоронній сфері.
Відповідно до Указу Президента України від 11.02.2016 № 44 «Про
шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної
гвардії України та Державної прикордонної служби України» (зі змінами)
здійснювались заходи з організації шефства над з’єднаннями, військовими
частинами, військовими навчальними закладами стосовно військовопатріотичного виховання молоді та культурно-виховної роботи з
військовослужбовцями, підготовки допризовної молоді до виконання
військового обов’язку із захисту держави, сприяння вирішенню питань,
пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців, надання
допомоги у забезпеченні з’єднань, військових частин та військових навчальних
закладів матеріально-технічними засобами.
З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері
боротьби з тероризмом шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів,
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спрямованих на виявлення та усунення причин і умов, що можуть призвести до
проявів тероризму, захисту людини і громадянина, суспільства і держави від
тероризму, зосередження основних зусиль на протидії терористичній
діяльності, мінімізації її наслідків 07 грудня 2017 року Харківською обласною
радою було затверджено регіональну Програму протидії терористичній
діяльності на території Харківської області на 2018 рік, яка була розроблена
обласною державною адміністрацією спільно з Управлінням Служби безпеки
України в області.
У рамках зазначеної Програми протягом 2018 року виділено 7 млн. грн. на
виготовлення, придбання, встановлення та введення в експлуатацію для
Управління Служби безпеки України в Харківській області та координаційної
групи Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в
Харківській області спеціалізованого та спеціального обладнання, засобів,
техніки та спорядження, спецавтотранспорту для використання під час
виконання заходів щодо виявлення, попередження та запобігання вчиненню
терористичних актів щодо уразливих об’єктів та публічних місць перебування
людей на території регіону, що дозволило підвищити рівень матеріальнотехнічного забезпечення підрозділів боротьби з тероризмом, з яких освоєно
6 941,986 тис. грн. (що складає 99,2 % виділених коштів), повернуто до
обласного бюджету 58,013 тис. грн.
06 грудня 2018 року рішенням ХVІІІ сесії Харківської обласної ради
VII скликання затверджено регіональну Програму протидії терористичній
діяльності на території Харківської області на 2019 – 2020 роки, яка розроблена
обласною державною адміністрацією спільно з Управлінням Служби безпеки
України у Харківській області. Орієнтовний обсяг фінансування заходів
Програми передбачено у розмірі 14 млн. грн.
01 березня 2018 року рішенням Харківської обласної ради затверджено
регіональну Програму забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії
злочинності на території Харківської області на 2018 – 2019 роки, яка була
розроблена обласною державною адміністрацією спільно з територіальними
правоохоронними
органами
та
вищими
навчальними
закладами
правоохоронного спрямування.
Обсяги фінансування на 2018 рік передбачені Програмою складають
20 055,0 тис. грн., фактично протягом 2018 року виконання заходів Програми
профінансовано у сумі 11 500,0 тис. грн. (57,3 % від загальних обсягів), з яких
освоєно 6 542,132 тис. грн. (що складає 56,9 % виділених коштів) та повернуто
до обласного бюджету 4 957, 868 тис. грн.
07 червня 2018 року рішенням Харківської обласної ради № 723-VІІ
затверджено комплексну регіональну Програму забезпечення безпеки
дорожнього руху на території Харківської області на 2018 – 2020 роки.
Основною метою Програми є зниження рівня смертності внаслідок
дорожньо-транспортних пригод на території Харківської області, ступеня
тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для учасників дорожнього
руху та зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного
травматизму, а також запровадження ефективної системи управління безпекою
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дорожнього руху на території регіону для забезпечення захисту життя та
здоров’я населення.
Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми на 2018 – 2020 роки
становить 119 020,427 тис. грн., у тому числі із державного бюджету –
22 869,00 тис. грн., із обласного бюджету – 89 851,427 тис. грн., із місцевих
бюджетів – 6 300,0 тис. грн.
У поточному році фінансування заходів Програми здійснено у сумі
700,0 тис. грн., які освоєні на 100 %.
За звітний період відділом забезпечення доступу до публічної інформації
Харківської обласної державної адміністрації здійснювалися заходи щодо
забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення
органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону
України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету
Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».
Забезпечено оприлюднення інформації, зазначеної у статті 15 Закону
України «Про доступ до публічної інформації». Своєчасно та оперативно
розміщувалися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації
проекти розпоряджень, що підлягають обговоренню, та проекти рішень
обласної ради, що вносяться на розгляд головою обласної державної
адміністрації.
Протягом 2018 року забезпечено своєчасне оприлюднення проектів
рішень, що підлягають обговоренню, актів нормативно-правового характеру.
Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної
державної адміністрації та її структурних підрозділів. Протягом звітного
періоду на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації
оприлюднено 2 156 документів, що містять публічну інформацію, із них на
виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 105 документів.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 15.05.2017 № 203 «Про затвердження Графіка передачі публічної інформації
структурними підрозділами обласної державної адміністрації до відділу
забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної
адміністрації» забезпечувалось ведення системи обліку (реєстру) публічної
інформації та контролю за дотриманням строків передачі інформації,
визначених у Графіку передачі публічної інформації структурними
підрозділами обласної державної адміністрації до відділу.
Станом на 01.01.2019 до системи обліку (реєстру) публічної інформації
Харківської обласної державної адміністрації внесено 28 760 документів, із них
3 081 документ внесено протягом 2018 року.
З метою виконання Закону України «Про відкритість використання
публічних коштів» у звітному періоді проводилась робота на Єдиному
веб-порталі використання публічних коштів E-DATA. Станом на 01.01.2019 на
зазначеному веб-порталі відділом розміщено 181 документ, із них протягом
поточного року – 55 документів.
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Протягом 2018 року щоденно здійснювався контроль за своєчасним
опрацюванням та виконанням запитів, систематичним розміщенням
статистичної інформації про стан роботи із запитами на офіційному веб-сайті
обласної державної адміністрації.
Протягом 2018 року надійшло 1 726 запитів на інформацію, з яких: 1 263 –
задоволено, на 28 – надіслано відмову, 404 – направлено за належністю, 15 –
надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк документів, 16 –
залишили без розгляду за проханням запитувача. Всі запити було своєчасно
розглянуто відділом, опрацьовано у терміни, передбачені чинним
законодавством.
Протягом звітного періоду Юридичним департаментом Харківської
обласної державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність
чинному законодавству України 292 проектів розпоряджень голови Харківської
обласної державної адміністрації, у тому числі 210 проектів розпоряджень
голови Харківської обласної державної адміністрації у сфері земельних та
лісових відносин.
Протягом 2018 року проведено 2 семінари для представників юридичних
служб та інших посадових осіб районних державних адміністрацій області, на
яких були висвітлені питання: «Про порядок державної реєстрації нормативноправових актів місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів
та основні проблемні моменти, під час державної реєстрації таких актів», «Про
основні положення стосовно актуальних питань щодо соціальної підтримки
окремих категорій громадян та питань соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» тощо.
Крім того, 18 жовтня 2018 року проведено засідання у форматі «круглого
столу» із представниками Юридичного департаменту Харківської обласної
державної адміністрації, юридичного сектору апарату обласної державної
адміністрації та юридичних служб районних державних адміністрацій області,
на якому були обговорені питання: «Про основні напрямки реалізації
правопросвітницького проекту «Я маю право!», «Про актуальні питання
антикорупційної політики держави», «Про право на заробітну плату та інші
виплати у сфері трудових правовідносин», «Про організацію роботи юридичної
служби та актуальні питання міжвідомчої координаційно-методичної ради з
правової освіти населення, як складової частини взаємодії у сфері правової
освіти населення».
Протягом 2018 року підготовлено:
22 апеляційні та 3 касаційні скарги;
внесено 136 відзивів на позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги і
316 заяв, клопотань та пояснень.
Інтереси голови Харківської обласної державної адміністрації, Харківської
обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових
осіб були представлені у судах у 142 справах.
На виконання Указу Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008
«Про Всеукраїнський тиждень права» та розпорядження Кабінету Міністрів
України 26.09.2018 № 681-р «Про затвердження плану заходів з проведення у
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2018 році Всеукраїнського тижня права» розпорядженням голови Харківської
обласної державної адміністрації від 11.10.2018 № 578 затверджено План
заходів щодо участі Харківської області у проведенні у 2018 році
Всеукраїнського тижня права.
Планом заходів передбачалось проведення структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації, територіальними органами
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами судової
влади, вищими навчальними закладами та іншими відповідальними
виконавцями близько 70 різноманітних заходів (лекцій, семінарів, «круглих
столів», правових дебатів, обговорень, виставок, брейн-рингів, тощо),
спрямованих на підвищення рівня правової свідомості та правових знань різних
категорій населення.
На офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації
розміщено банер з назвою «Я маю право!» з посиланням на інформацію, у якій
висвітлюються заходи з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю
право!» та значимі законодавчі зміни по правах громадян.
Крім того, розроблено та розповсюджено понад 2 400 примірників
інформаційних друкованих матеріалів (буклетів, брошур та пам’яток) на
правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії.
За звітний період Державним архівом Харківської області проводилися
засідання Експертно-перевірної комісії та засідання Науково-методичної ради
Державного архіву.
Відкрито ряд виставок архівних документів, частину із яких оприлюднено
у режимі оn-line.
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 постійно вживаються додаткові
заходи щодо покращення контролю за реалізацією прийнятих планів.
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