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ІНФОРМАЦІЯ
про виконання структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації плану роботи
Харківської обласної державної адміністрації
за ІІІ квартал 2019 року
Обласною державною адміністрацією протягом ІІІ кварталу 2019 року
вживалися заходи щодо виконання затверджених планів роботи, завдань,
визначених актами Президента України та Уряду, державними програмами
стосовно розвитку регіонів, реалізації повноважень згідно із Законом України
«Про місцеві державні адміністрації». Усі заплановані заходи, що були
передбачені планом роботи обласної державної адміністрації, виконані.
Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації протягом ІІІ кварталу 2019 року спільно із
структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації
підготовлено проект рішення Харківської обласної ради «Про внесення змін до
Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на
2019 рік».
У визначені терміни надавалася аналітична інформація з питань
економічного розвитку регіону до центральних органів виконавчої влади,
забезпечено перебування на території області офіційних іноземних делегацій.
На виконання доручення голови Харківської обласної державної
адміністрації з питання підготовки доповіді Президенту України щодо ситуації
в регіоні щомісяця здійснювалася підготовка та надання відповідної інформації
до Офісу Президента України.
Підготовлено інформацію на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 21.11.2018 № 944-р «Про затвердження плану заходів з реалізації
Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження
довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до
2020 року».
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06.06.2019
№ 18295/1/1-18 надано інформаційні матеріали про основні показники розвитку
малого і середнього підприємництва у регіоні та звіт про виконання
регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва,
підготовлено та надано відповідну інформацію до Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Оновлено дані для Інвестиційного порталу Харківської області та
інформації щодо підготовки буклету про напрямки перспективного розвитку
Харківської області на 2019 – 2021 роки.
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Підготовлено звіт щодо виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 29.04.2013 № 168 «Про підсумки
зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх зносин, аналіз залучення
іноземних інвестицій, прикордонного співробітництва Харківської області».
Протягом ІІІ кварталу 2019 року підготовлено і направлено до
Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
такі інформаційно-аналітичні матеріали:
щодо виконання Плану популяризації інвестиційних переваг України на
2016 – 2020 роки у І півріччі 2019 року;
щодо стану розбудови індустріальних парків у регіонах України;
щодо стану співробітництва Харківської області з Республікою Білорусь у
рамках підготовки до проведення 27-го засідання Міжурядової українськобілоруської
змішаної
комісії
з
питань
торговельно-економічного
співробітництва.
Проведено роботу щодо підготовки участі офіційної делегації Харківської
області у роботі Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь,
03-04 жовтня 2019 року у м. Житомир.
Підготовлено проект угоди про співпрацю Харківської обласної державної
адміністрації (України) з Мінським обласним виконавчим комітетом
(Республіки Білорусь) та погоджено з Міністерством закордонних справ
України.
Підготовлено звіт про результати проведення моніторингу виконання
Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської
області на період до 2020 року, який розміщено на офіційному сайті
Харківської обласної державної адміністрації.
Згідно із дорученнями голови Харківської обласної державної
адміністрації щотижня опрацьовувалась та надавалась інформація стосовно
здійснення електронних закупівель замовниками Харківської області за даними
модуля аналітики електронної системи Prozorro.
Здійснювалася спільна робота з Головним управлінням статистики в
Харківській області, Харківським науково-дослідним центром продуктивності
агропромислового комплексу щодо аналізу цін на основні продукти харчування
та окремі види нафтопродуктів на автозаправних станціях області.
У
звітному
періоді
робота
Департаменту
з
підвищення
конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної
адміністрації була зосереджена на розвитку сфери надання адміністративних
послуг, сприянні залученню міжнародної технічної допомоги, розвитку
співробітництва з міжнародними організаціями, програмами та проектами
Європейського Союзу.
За напрямком сприяння залученню ресурсів міжнародної технічної
допомоги (МТД) та розширення співробітництва з міжнародними
організаціями, організаціями – виконавцями програм та проектів міжнародної
технічної допомоги, Національними офісами та бюро програм Європейського
Союзу протягом ІІІ кварталу 2019 року в рамках співпраці з проектом «Голос
громади в місцевому самоврядуванні» програми USAID «Децентралізація
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приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) проведено стажування
представників об’єднаних територіальних громад області за напрямком
«Молодіжна робота в об’єднаних територіальних громадпх».
У рамках сприяння розширенню співпраці із іншими програмами МТД
30 липня 2019 року під час відкриття бек-офісу для суб’єктів надання
адміністративних послуг, проведено зустріч з представниками Німецького
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) пані Бербель Швайгер,
заступницею програми Ініціативи інфраструктурної програми для України,
директоркою проєкту «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі
збільшенням кількості ВПО», паном Бенйаміном Шедер-Бішин, менеджером
зазначеного проєкту та координаторами проєкту.
Проведено робочі консультації із Східним представництвом Українського
фонду соціальних інвестицій – виконавцем проєкту України «Сприяння
розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VІ», що фінансується Урядом
Німеччини через KfW, з питань закриття проєкту УФСІ V, стану реалізації
проєкту УФСІ VI та початку впровадження проєкту УФСІ VIІ.
Проведено перемовини із представниками програми «U-LEAD з Європою»
щодо громад області, проєктні заявки яких відповідають конкурсним умовам
програми та є переможцями конкурсного відбору 4 раунду (Золочівська та
Коломацька об’єднані територіальні громади);
Проведено низку обговорень з представниками Національного Еразмус+
офісу в Україні щодо проведення у м. Харкові ярмарку проєктів Програми ЄС
Еразмус+ та участі у міжнародному інформаційному тижні Еразмус+, який
відбудеться 04-08 листопада 2019 року у м. Києві за підтримки Представництва
Європейського Союзу в Україні та Виконавчого агентства з питань освіти,
аудіовізуальних засобів і культури.
За напрямком розвитку експортного потенціалу малих підприємств
протягом ІІІ кварталу 2019 року проведено вебінар «Галузева співпраця з ЄС.
Експорт одягу та взуття», під час якого учасники дізналися про:
перспективи експорту текстильних виробів та одягу до країн-членів ЄС;
можливості використання елементів одягу з країн-членів ЄС, інших країн
світу у рамках преференційних правил походження Регіональної Конвенції
ПанЄвроМед.
За напрямом розвитку експортного потенціалу малих і середніх
підприємств регіону у частині виходу їх продукції на зовнішні ринки протягом
2019 року реалізовується проєкт «Експорт. Ера-М».
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у
Харківській області функціонують 48 офісів ЦНАП у: 27 районах, 6 містах
обласного значення та 4 об’єднаних територіальних громадах, 11 офісів у
м. Харків (ЦНАП + 9 територіальних підрозділів центру у кожному районі +
Регіональний центр послуг м. Харків).
07 вересня 2019 року у Мереф’янській міській об’єднаній територіальній
громаді відкрився новий ЦНАП у форматі «Прозорий офіс», який надаватиме
25 тисячам мешканців громади більше 208 адміністративних і соціальних
послуг.
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У серпні поточного року ЦНАПи області розпочали підключення до
системи подачі електронної звітності про діяльність ЦНАП SMART Monitor,
впровадженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського
господарства України (тестова версія). Станом на 01 жовтня 2019 року до
системи підключені всі 47 офісів ЦНАП. Також, до системи SMART
моніторингу підключено Департамент (роль регіонального адміністратора),
який координує роботи із налаштування системи між розробниками та
адміністраторами ЦНАПів, надає консультації, методичну допомогу ЦНАПам
районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення,
об’єднаних територіальних громад (користувачам системи) з питань
підключення та заповнення розділів системи SMART моніторингу.
Представниками програми «Ініціативи інфраструктурної програми для
України» (IIPU)» Німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 30 липня 2019 року відкрито
оновлений бек-офіс ЦНАПу м. Куп’янська.
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
підготовлено проєкт розпорядження голови обласної державної адміністрації
«Про заходи щодо складання проектів обласного та інших місцевих бюджетів
області на 2020 рік».
Підготовлено матеріали на сесію обласної ради про внесення змін до
обласного бюджету на 2019 рік. Зміни до обласного бюджету у 2019 році
затверджені рішенням сесії обласної ради від 15.08.2019 № 1069-VІІ.
Проводився щомісячний моніторинг виконання обласного та зведеного
бюджетів області, надавалася відповідна інформація керівництву обласної
державної адміністрації та обласної ради.
Здійснювався моніторинг виконання місцевих бюджетів області та надання
області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій.
Протягом ІІІ кварталу здійснена перевірка правильності складання і
затвердження кошторисів бюджетних установ, які фінансуються з обласного
бюджету у 2019 році, та планів використання бюджетних коштів одержувачів,
які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету. За
результатами перевірки кошторисів підготовлена узагальнена інформація.
Здійснювалась перевірка відповідності змісту паспортів бюджетних
програм рішенню про обласний бюджет на 2019 рік, бюджетному розпису,
порядкам використання бюджетних коштів і змін до них.
З метою забезпечення надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів
області у запланованих обсягах управлінням доходів протягом ІІІ кварталу
2019 року щомісяця надавалася інформація Головному управлінню Державної
податкової служби у Харківській області про планові показники по доходах
місцевих бюджетів області у розрізі податків та зборів з урахуванням змін.
Постійно проводився моніторинг надходжень податків і зборів у розрізі
місцевих бюджетів та видів платежів. Підготовлено доповідні записки
керівництву обласної державної адміністрації про стан виконання місцевих
бюджетів області за відповідний період.
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Щомісяця надавалася інформація про виконання бюджету області за
попередніми даними (прес-реліз) голові обласної державної адміністрації.
Зазначена інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Харківської
обласної державної адміністрації.
Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної
адміністрації протягом ІІІ кварталу поточного року проводилася робота щодо
виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи
промислового комплексу Харківщини, здійснювався щомісячний моніторинг та
аналіз підсумків роботи промисловості, визначалися завдання подальшого
розвитку.
За підсумками січня-серпня 2019 року індекс промислової продукції
становив 99,6 %, (за аналогічний період 2018 року – 103,0 %). По Україні індекс
промислової продукції за січень-серпень 2019 року складає 100,1 %.
Серед регіонів України по показнику індекс промислової продукції
Харківська область посідає 14 місце (за аналогічний період 2018 року –
12 місце).
Із зростанням виробництва продукції в січні-серпні 2019 року у порівнянні
з січнем-серпнем 2018 року працювали: ДП «Чугуївський авіаційний
ремонтний завод», ДП «Харківський бронетанковий завод», ХДАВП,
ДП «Ізюмський приладобудівний завод», ДП «Харківський завод спеціальних
машин», АТ «ХМЗ «Світло шахтаря», ПАТ «Завод «Південкабель»,
АТ «Турбоатом», АТ ХТЗ, ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод» та інші.
За підсумками січня-серпня 2019 року зменшення виробництва у
порівнянні з січнем-серпнем 2018 року допустили: ДП «Завод
ім. В.О. Малишева, ПрАТ «Харківський електротехнічний завод
«Трансзв’язок», АТ «Харківський підшипниковий завод», ТОВ «ЛКМЗ»,
ПуАТ «Харверст», ДП «Балаклійський ремонтний завод», ДП завод
«Електроважмаш», ПАТ «Котельно-механічний завод», ДНВП «Об’єднання
Комунар», ТДВ «РОСС», ДП «ХМЗ «ФЕД», ТОВ «ХЗПТУ», ПрАТ «ФЕД» та
інші.
Одним із пріоритетних напрямів роботи Управління паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації є
робота з підвищення ефективності використання енергоресурсів в області.
Організовано щомісячне надання підприємствами енергетичного
комплексу інформації про стан підготовчих робіт до опалювального періоду
2019/2020 років та узагальнення її. Станом на 01 жовтня 2019 року усі
заплановані заходи на підприємствах виконані згідно з графіками виконання
підготовчих робіт, які затверджено наказами по підприємствах.
Підприємствами комплексу виконуються ремонтні роботи основного та
допоміжного обладнання, реконструкція та ремонт енергооб’єктів, електричних
та газових мереж тощо до наступного осінньо-зимового періоду. Здійснюється
накопичення основного та резервного палива.
На газорозподільних та газотранспортному підприємствах області
проводиться робота по забезпеченню сталого газопостачання споживачів
регіону та своєчасного вжиття заходів з технічного обслуговування газових
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мереж і обладнання під час підготовки до осінньо-зимового періоду
2019/2020 років, відповідно до затверджених графіків.
За рахунок різних рівнів бюджету Харківської області, на реалізацію
97 заходів з енергозбереження та енергоефективності використано
79 375,2 тис. грн, а саме з:
Державного бюджету – 1 351,5 тис. грн.;
обласного бюджету – 17 967,8 тис. грн.;
місцевих бюджетів – 49 808,3 тис. грн.;
власних коштів підприємств – 8 568,5 тис. грн.;
міжнародні інвестиції, гранти, кредити, позики – 1 679,1 тис. грн.
Найбільш поширені заходи з підвищення енергоефективності та
енергозбереження є заміна вікон та дверних блоків, заміна застарілого
обладнання,
модернізація
котельного
обладнання,
впровадження
світлодіодного освітлення, заміщення споживання природного газу твердим
паливом, утеплення фасадів та інші.
За 8 місяців 2019 року розрахунки усіх споживачів за постачання
електричної енергії ПрАТ «Харківенергозбут» склали 91 %, у тому числі:
промислові підприємства – 94,4 %; сільгоспспоживачі – 99,5 %; підприємства
житлово-комунального господарства – 72,8 %, у тому числі водоканали –
85,2 %; теплопостачальні підприємства – 95,9 %, установи, що фінансуються з
державного бюджету – 93,1 %, установи, що фінансуються з місцевих
бюджетів – 95,9 %, населення (з пільгами та субсидіями) – 82,3 %. Рівень
розрахунків споживачів області за газ, використаний протягом 8 місяців
2019 року (без промислових підприємств) склав 82,8 %, у тому числі:
підприємств теплоенергетики – 43,7 % (на 12.09.2019), організації та установи,
які фінансуються з бюджетів усіх рівнів – 100 %, населення – 139,3 %
(з пільгами та субсидіями).
Організовано щомісячний моніторинг виконання Інвестиційних програм.
За підсумками 8 місяців 2019 року АТ «Харківобленерго» спрямовано на
виконання заходів Інвестиційної програми 187,2 млн. грн., із них на: технічний
розвиток (переозброєння) модернізація та будівництво електричних мереж та
обладнання – 138,0 млн. грн. (73,7 %), заходи по зниженню та/або
недопущенню понаднормативних втрат електроенергії – 32,2 млн. грн. (17,2 %).
З початку 2019 року підприємствами ТКЕ сплачено НАК «Нафтогаз
України» за природний газ – 4 071,5 млн. грн., при цьому, основну частину
коштів спрямовано на погашення боргів попередніх періодів, рівень
розрахунків за 2018 рік піднято до 90 %. Оплата за споживання
у 2019 році склала 1 933 млн. грн., рівень розрахунків – 45 %, заборгованість за
2019 рік – 2 337,3 млн. грн. Загальний борг підприємств теплоенергетики –
4 027 млн. грн.
Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації з 11 червня
2019 року забезпечено роботу обласного штабу з організації підготовки
господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери районів і міст
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Харківської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2019/2020 років.
Станом на 30.09.2019 до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2019/2020 років підготовлено у житловому фонді – 12 988 житлових будинків
від загальної кількості 13 071 або 99,4 %.
Середньообласний рівень оснащеності житлового фонду вузлами обліку
теплової енергії станом на 30.09.2019 складає 94,8 %. У тепловому господарстві
підготовлено – 784 з 791 котельні або 99,1 %; 2 005,55 км від загальної кількості
2 033,1 км теплових мереж або 98,6 %; 304 центральних теплових пунктів або
100 %.
У водопровідно-каналізаційному господарстві підготовлено або замінено
57,07 км водопровідних (100 %) та 10,83 км каналізаційних мереж (100 %),
підготовлено 166 водопровідних насосних станцій (100 %); 170 каналізаційних
насосних станцій (100 %), 72 каналізаційних очисних споруд (100 %);
719 свердловин (100 %).
Обсяг передбачених коштів – 34,16 млн. грн., освоєно 100 %.
З початку 2019 року відповідними органами місцевого самоврядування
прийнято 47 рішень щодо встановлення тарифів: 23 – на послуги
водопостачання, водовідведення; 24 – на теплопостачання.
Протягом ІІІ кварталу 2019 року проводилася робота з реалізації Програми
розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на
2019 – 2021 роки, затвердженої
рішенням XVIII сесії VII скликання
Харківської обласної ради від 06.12.2018 № 816-VII.
Наразі на стадії завершення реалізація І етапу – поточний ремонт мереж
електропостачання вхідних груп багатоквартирних житлових будинків у
Харківській області: проведено монтаж у 3 344 під’їздах (93 % від запланованої
кількості) на суму 8 990,729 тис. грн.
Проходить також робота щодо реалізації ІІ етапу на затверджених
22 об’єктах з будівництва, реконструкції та капітального ремонту вуличного
освітлення на загальну суму 9 907,464 тис. грн.
Загальна кількість мешканців гуртожитків, які проживають більше 5 років
у гуртожитках та згідно із Законом України «Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків» від 04.09.2008 № 500-VI (далі – Закон)
мають право на приватизацію своїх помешкань, складає 10 687 чол. Протягом
дії Закону приватизували свої кімнати 3 946 мешканців гуртожитків або 37 %
від загальної кількості. Станом на 01.10.2019 кількість приватизованих квартир
складає 2 698 одиниці або 27 % від загальної кількості 9 924 одиниць.
На теперішній час вживаються заходи щодо передачі у власність
мешканцям гуртожитків займаного житла, в яких вони проживають на законних
підставах не менш 5 років. Кількість гуртожитків державної та комунальної
власності, в яких може бути приватизовано житлові приміщення, складає
117 будівель, з них у місті Харкові – 50 будівель.
Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної
державної адміністрації продовжувалася реалізація заходів із впровадження
інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих умов для
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стабільного і динамічного розвитку підприємств агропромислового комплексу,
підвищення рівня їх конкурентоспроможності та залучення інвестицій в
сільське господарство.
На виконання державної програми КПКВК 2801030 «Фінансова підтримка
заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» області
виділено 7,5 млн. грн., які повністю розподілені між сільськогосподарськими
підприємствами, що залучили кредити і були визнані переможцями конкурсу.
За дев’ять місяців поточного року фактично перераховано та отримано
бюджетних коштів позичальникам у сумі 5,0 млн. грн.
За Обласною програмою індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім» на 2019 рік рішенням сесії обласної ради передбачено
384,6 тис. грн., з яких 353,4 тис. грн. вже перераховано на рахунок
КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі».
На виконання листа Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 21.06.2013 № 37-18-2-12/12225 здійснювався моніторинг діяльності
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Підприємства агропромислового комплексу області готові до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2019/2020 років. Аварійних ситуацій
під час проходження опалювального сезону 2018/2019 років не було.
У поточному році виробництво цукру здійснюватимуть 2 цукрові заводи
області:
ТДВ «Новоіванівський ц/з» Коломацький район (2,6 тис. тонн/за добу);
ПАТ «Первухінський ц/з» Богодухівський район (2,5 тис. тонн/за добу);
Загальна виробнича потужність цих цукрових заводів складає 5,1 тис. тонн
цукросировини за добу.
Станом на 26.09.2019 із 2 цукрових заводів розпочав приймання
цукросировини ТДВ «Новоіванівський цукровий завод». Від початку
виробництва поступило 3,1 тис. тонн цукрових буряків.
За програмою форвардних закупівель укладено договори з
сільгосптоваровиробниками області на реалізацію 3 450 тонн зерна урожаю
2019 року (у т.ч. пшениці – 3 050 тонн, кукурудзи – 400 тонн), переоформлено в
повному обсязі.
Щотижня здійснювався моніторинг закупівельних цін на молоко у розрізі
сільськогосподарських та молокопереробних підприємств області. Інформація
надавалася до обласної державної адміністрації.
За ІІІ квартал 2019 року у м. Харкові та в районах області проведено 2 456
продовольчих ярмарків за участю сільгоспвиробників Харківської області.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 25.03.2019 № 93 «Про створення презентаційної експозиції Харківської
області на Національному Сорочинському ярмарку в 2019 році» протягом
липня-серпня 2019 року проводилась робота з підприємствами харчової та
переробної промисловості та науковими установами щодо їх участі у
Національному Сорочинському ярмарку. Свою продукцію на ярмарку
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представляли м'ясокомбінати, хлібозаводи, овочепереробні підприємства,
виробники круп, кондитерських виробів та інші підприємства.
З метою забезпечення реалізації державної політики у будівельній галузі
Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної
державної адміністрації проведена організаційна робота з вирішення
нагальних питань.
Здійснено аналіз інформації, наданої районними державними
адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного
значення, про введення житлових об’єктів в експлуатацію протягом звітного
періоду та визначено заходи, які сприяли виконанню плану, для врахування у
подальшій роботі.
За результатами проведеної роботи на території Харківської області
(за попередніми даними) станом на 27.09.2019 введено в експлуатацію
292,4 тис. м2 житла (нове будівництво).
Рішенням Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 825-VІІ
затверджена
обласна
«Програма
надання
підтримки
учасникам
антитерористичної операції та операції об’єднаних сил для будівництва житла в
Харківській області на 2019 – 2021 роки». Для реалізації Програми у 2019 році
заплановано виділення 15,0 млн. грн., за рахунок цих коштів планується
забезпечити житлом 60 сімей.
Рішенням Харківської обласної ради від 28 лютого 2019 року № 959-VІІ
затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету з метою
надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції
Об’єднаних сил для будівництва житла в Харківській області.
У рамках її реалізації:
погоджено 14 житлових об’єктів, у яких кандидати можуть вибрати житло
з 1 616 квартир, вільних від зобов’язань перед третіми особами;
затверджено список кандидатів та черговість їх участі у Програмі,
відібрано 74 кандидати на 2019 рік;
Постійно проводилася робота з підготовки технічних, дозвільних та інших
документів при передачі в оренду, виконанні ремонтних робіт, перевірка
належності експлуатації пам’яток архітектури, а саме:
укладено 24 охоронних договорів (додаткових угод до них);
складено 18 актів огляду технічного стану будівель пам’яток архітектури
та містобудування (приміщень у них), виконана їх фотофіксація;
погоджено проектної документації по будівлям – пам’яткам архітектури –
7, паспортів та облікових карток – 6;
опрацьовано 117 відповідей організаціям, підприємствам і фізичним
особам на їх звернення стосовно пам’яткоохоронної сфери.
З органами місцевого самоврядування на постійній основі ведеться робота
щодо порядку розробки містобудівної документації, а саме: схем районного
планування, генеральних планів населених пунктів та забезпечення територій
новостворених громад містобудівною документацією.
Рішенням Харківської обласної ради затверджена «Програма розроблення
містобудівної документації у Харківській області на 2016 – 2020 роки» (далі –

10
Програма).
Програма
є
комплексним
рішенням
при
створенні
повнофункціональної геоінформаційної системи Харківської області
регіонального рівня. У ній напрацьовані механізми подальшого ведення
кадастру шляхом придбання сучасних технічних засобів, визначення
методології ведення кадастру, проходження навчання суб'єктів, які
відповідають у межах своїх повноважень за постачання інформаційних ресурсів
для системи містобудівного кадастру, наповнення сучасними інформаційними
ресурсами
систему
містобудівного
кадастру.
Для
розгортання
повнофункціональної геоінформаційної системи містобудівного кадастру
Харківської області обласним бюджетом на 2019 рік передбачено кошти на
фінансування заходів Програми у сумі – 1,2 млн. грн.
Проводилася робота по веденню містобудівного кадастру населених
пунктів шляхом перевірки та занесення в електронну базу даних кадастру, а
саме:
технічних звітів з виконаних топографо-геодезичних робіт – 37;
виконавчих зйомок по об’єктах завершених будівництвом –18.
Проводилась робота з інвентаризації містобудівних і топографогеодезичних документів, які містять геодезичні та картографічні дані.
Департаментом капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації протягом IІІ кварталу 2019 року забезпечувалося
виконання робіт, пов’язаних із здійсненням функцій замовника будівництва,
реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального та
соціального призначення за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів у
відповідності до Програми економічного і соціального розвитку Харківської
області на 2019 рік.
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.
Хід реформування сфери охорони здоров’я у Харківській області, у т.ч.
шляхи вирішення проблемних питань, що виникають у процесі реформування
розглянуто під час розширеної наради Харківської обласної державної
адміністрації за участю керівництва профільних Департаментів Харківської
обласної державної адміністрації та Харківської міської ради, місцевих
районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення,
закладів та підприємств охорони здоров’я усіх рівнів.
Актуальні питання реформування вторинної ланки медичної допомоги,
автономізації закладів охорони здоров’я, розвиток реабілітаційної і хоспісної
допомоги, захворюваність на кір та стан щеплення проти кору дитячого
населення, стан підписання декларацій з лікарями первинної ланки у рамках
Національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї», розглянуто на Днях головного
лікаря.
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У регіоні первинну медичну допомогу у регіоні надають 72 заклади –
37 закладів та 1 підрозділ первинної медичної допомоги в районах області та
34 центри первинної медичної допомоги, що входять до складу поліклінік та
поліклінічних відділень м. Харкова. По Харківській області вже завершився
перехід первинної ланки у комунальні некомерційні підприємства (комунальні
підприємства).
За даними офіційного сайту Національної служби здоров’я України усі
72 комунальних підприємства, що надають первинну медичну допомогу та
12 приватних підписали договір з НСЗУ; підписані декларації 1 489 лікарями
комунальних закладів/установ, у рамках впровадження кампанії «Лікар для
кожної сім’ї» між лікарями та пацієнтами укладено 1,99 млн. декларацій,
охоплено 75,06 % населення.
У рамках плану будівництва та реконструкції 50 медичних амбулаторій,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 30.05.2018 № 402 визначена першочерговість та розпочато будівництво
30 амбулаторій у 18 районах та 8 об’єднаних територіальних громадах. На
теперішній час введено в експлуатацію 3 новозбудовані АЗПСМ у с. Мала
Рогань Харківського району, с. Колонтаїв Краснокутського району та
с. Малинівка Чугуївського району; закінчено будівництво та підготовлено
відповідну документацію для отримання декларації на введення в експлуатацію
ще 3 АЗПСМ у с. Курилівка Куп’янського, с. Бердянка Зачепилівського та
с. Веселе Балаклійського районів.
У напрямку впровадження реформ на вторинному та третинному рівнях
медичної допомоги проведено автономізацію 48 закладів обласного
підпорядкування (73,9 %), 67 закладів м. Харкова (95,7 %), 61 закладу районів
області (91,0 %) шляхом зміни їх організаційно-правової форми та
перетворення у комунальні некомерційні підприємства. Ще 2 обласних заклади
охорони здоров’я за рішенням XХІ сесії Харківської обласної ради
від 15 серпня 2019 року знаходяться у стадії перетворення в комунальні
некомерційні підприємства.
Всього у комунальні некомерційні підприємства перетворено 176 закладів
охорони здоров’я (87,1 %).
Харківська область одна з 5 регіонів країни, де на сьогодні впроваджено
тестування послуги телемедицини для закладів сільської місцевості. Пілотний
проект проводиться у шести районах області, на базі яких проводяться тренінги
для медичних працівників з інших районів області.
З метою технічної реалізації проєкту створено регіональну службу
телемедичних послуг, на сьогодні всі заклади первинної ланки та їх амбулаторії
загальної практики – сімейної медицини мають доступ до єдиної телемедичної
платформи. У реалізації проєкту беруть участь 33 заклади вторинного рівня
медичної допомоги та 8 закладів третинного рівня.
Визначено кандидатури майже 200 лікарів-спеціалістів закладів вторинної
та третинної ланки медичної допомоги переважно вищої та першої категорії, які
на сьогодні надають телемедичні консультації сімейним лікарям, що працюють
у сільській місцевості, за 9-ма спеціальностями: кардіологія, ендокринологія,
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пульмонологія, дерматологія, онкологія, туберкульоз, інфекційні хвороби,
дитячі інфекційні хвороби, педіатрія.
За час впровадження проекту з лютого поточного року надано понад
2 200 телемедичних консультацій, за результатами яких пацієнти отримали
доступ до медичного консультативного висновку фахівців закладів вищого
рівня, а лікарі первинної ланки – допомогу колег у вирішенні складних
лікувально-діагностичних питань на користь пацієнтів.
Близько 80 сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів Харківської області
пройшли навчання у Літній школі лікаря первинної ланки, під час якого
медпрацівники первинної ланки разом з тренерами Академії Cімейної
медицини України навчалися вибудовувати ефективні комунікації з пацієнтами
та організовувати роботу з профілактики захворювань, обстеження та надання
первинної медичної та медико-психологічної допомоги.
Загалом, на теперішній час у рамках проєкту пройшли навчання 96 лікарів
з 19 центрів ПМСД 12 районів області, 2 міст обласного значення та
Нововодолазької об’єднаної територіальної громади; проведено 6 тренінгів для
лікарів 10 районів області, що планують розпочати автономну медичну
практику.
14 серпня поточного року КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф» отримав 10 нових одиниць спеціалізованого
автотранспорту, які закуплені за кошти обласного бюджету та укомплектовані
сучасним обладнанням.
Станом на 01.09.2019 за рахунок різних джерел фінансування закладами
охорони здоров’я регіону придбано 2 404 одиниці медичного обладнання на
суму 100,95 млн. грн. та 34 одиниці автотранспорту на суму 26,7 млн. грн.
За оперативними даними станом на 26.09.2019 відповідно до реєстру, який
ведеться в Департаменті охорони здоров’я Харківської обласної державної
адміністрації з травня 2014 року, за весь період реєстрації звернулось за
медичною допомогою 216 679 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово
окупованих
територій
та
районів
проведення
антитерористичної
операції/операції об’єднаних сил, з них 71 115 дітей, стаціонарну допомогу
надано 64 041 особі, у т.ч. 22 383 дітям, із них 1 683 новонародженим.
Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації проведена консультаційна робота з представниками туристичної
галузі Харківщини. Організовувалися «круглі столи» з питань вирішення
нагальних проблем у сфері туризму. Проводилися презентації діяльності
туристсько-інформаційного центру та туристсько-інформаційних пунктів
Харківської області для широких верств населення.
У сфері культури протягом ІІІ кварталу 2019 року були проведені
виставки, презентації та інші урочисті заходи.
Складено 130 комплектів облікової документації на 130 пам’яток історії
(10 – Дергачівського району, 28 – Великобурлуцького району, 71 –
Балаклійського району, 20 – Борівского району, 1 – м. Харкова), 130 паспортів
на 130 пам’яток історії (10 – Дергачівського району, 28 – Великобурлуцького
району, 71 – Балаклійського району, 20 – Борівского району, 1 – м. Харкова).
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Завершено роботу зі складання, упорядкування та комплектування
облікової документації на об’єкти археологічної спадщини, які розташовані на
території Шевченківського, Великобурлуцького, Дергачівського, Борівського
районів у кількості 1 536 од.
Розглянуто проєкти відведення земельних ділянок юридичним та фізичним
особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова та Харківської
області – 43.
Розглянуто 29 пакетів містобудівної документації (27 детальних планів
території, 2 генеральні плани населених пунктів) на території м. Харкова та
Харківської області.
Здійснюється освітня, виховна, організаційна та фінансова діяльність у
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах області
відповідно до вимог закону. Збережено 78 шкіл естетичного виховання, у яких
навчається більше 16 тис. учнів. 02 вересня 2019 року відкрито
КЗ «Пісочинська школа мистецтв «АРТ НОВА». Протягом III кварталу
підвищило фаховий рівень при Обласному навчально-методичному центрі
72 працівника клубних та бібліотечних закладів.
Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації протягом звітного періоду організовано роботу
консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації, серед яких
проведено засідання:
Обласного комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури;
комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям
Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації;
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;
регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за
роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках;
Робочої групи з питань визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян;
Робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій осіб з інвалідністю;
Обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі
людьми;
Обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної
орієнтації населення;
робочої групи з питань підвищення мінімальної заробітної плати, рівня
оплати праці та легалізації зайнятості;
Робочої групи з питань соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
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Комісії з реалізації у Харківській області пілотного проєкту із залучення до
роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб;
Робочої групи з питань гуманітарної допомоги;
Регіональної комісії із соціальної реабілітації осіб, які постраждали від
терористичного акту.
Також, постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам
антитерористичної операції.
Протягом звітного періоду здійснено виїзди до:
управління соціального захисту населення Харківської районної державної
адміністрації з метою вивчення стилю та методів роботи;
інтернатних установ системи соціального захисту населення області з
метою перевірки стану дотримання прав підопічних:
КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці Харківської
обласної ради з метою перевірки стану дотримання прав підопічних;
КУ Хорошевський геріатричний пансіонат;
КУ Вовчанський спеціальний будинок-інтернат;
КУ Вовчанський геріатричний пансіонат;
КУ Комарівський психоневрологічний інтернат;
КУ Зміївський геріатричний пансіонат;
КУ Оскільський психоневрологічний інтернат;
КУ Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат;
КУ Ржавецький психоневрологічний інтернат;
КУ Куп’янський психоневрологічний інтернат;
КУ Малиженський психоневрологічний інтернат;
КУ Липецький психоневрологічний інтернат.
Здійснено плановий фінансовий аудит за 2017 – 2018 роки:
КУ Вовчанський спеціальний будинок-інтернат;
КУ Вовчанський геріатричний пансіонат.
Продовжувалася робота щодо забезпечення на території Харківської
області оздоровлення та відпочинку дітей на базі державного підприємства
України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і державного підприємства
«Український дитячий центр «Молода гвардія». Протягом липня-вересня
поточного року до оздоровчих таборів направлено 738 дітей. У липні 12 дітей з
2 супроводжуючими особами були направлені на оздоровлення до Австрії
(м. Іббс).
Розпочато роботу щодо формування ХІ тематичної зміни на відпочинок до
ДПУ «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія».
Здійснювалися моніторинги стану погашення заборгованості із заробітної
плати у розрізі підприємств, установ і організацій, районів і міст області, стану
призначення усіх видів державних соціальних допомог і житлових субсидій
тощо.
Пріоритетним завданням Служби у справах дітей Харківської обласної
державної адміністрації залишалося реалізація державної політики з питань
соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
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Протягом 9 місяців 2019 року на 117 засіданнях координаційних рад служб
у справах дітей було розглянуто 363 питання, а саме: 55 питань з профілактики
дитячої злочинності, 196 питань соціального захисту прав та інтересів дітей,
23 питання щодо навчання та працевлаштування неповнолітніх, 89 питань –
інші питання, пов'язані із захистом прав дітей (розгляд та подання пропозицій
до індивідуальних планів соціального захисту дітей, підтвердження місця
проживання дитини для тимчасового виїзду з дитиною за межі України,
перегляд та затвердження звітів про утримання і виховання дітей у сім'ях
опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу
та виконання покладених на них обов'язків та інше).
Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото,
дані про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На даний час внесені
відомості до системи «Діти» стосовно 4 337 дітей, які мають статус дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 337 дітей, які перебувають
у складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей.
Між службами у справах дітей та районними центрами зайнятості
здійснюється обмін інформацією щодо неповнолітніх, які потребують
працевлаштування, на 2019 рік розроблені та затверджені плани спільних
заходів щодо забезпечення працевлаштування неповнолітніх та укладені угоди
про співпрацю. Протягом 9 місяців 2019 року не було залучено до громадських
робіт жодного неповнолітнього.
Службами у справах дітей місцевих органів влади відстежується питання
щодо працевлаштування тих дітей, які в силу певних життєвих обставин та
неможливості продовження навчання потребують надання послуги з
працевлаштування та допомоги шляхом направлення за клопотаннями служб у
справах дітей місцевих органів влади до районних центрів зайнятості.
Постійно зі спеціалістами служб у справах дітей місцевих органів влади
разом з працівниками районних центрів зайнятості, центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді проводиться робота щодо надання дітям
профорієнтаційних та інформаційних послуг, орієнтування на отримання
професійної підготовки, допомоги у визначенні з професією.
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 9 місяців 2019 року надали
допомогу 442 дітям.
Станом на 01.10.2019 в області функціонує 102 дитячих будинків
сімейного типу (на вихованні перебуває 714 дітей) та 276 прийомних сімей (на
вихованні перебуває 545 дітей). Протягом 9 місяців 2019 року влаштовано до
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 108 дітей з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього у прийомних
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 1 249 дітей.
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З початку 2019 року з дитячих будинків сімейного типу та прийомних
сімей вибуло 147 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).
Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які перебувають на обліку служб у справах дітей Харківської
області (4 337 осіб), мають закріплене житло (право користування або право
власності) 3 286 дітей або 75,7 %. За іншими дітьми зазначеної категорії –
1 051, що складає 24,23 %, житло не закріплено. На квартирному обліку
перебуває 152 дитини, проте потребують постановки на квартирний облік ще
706 дітей зазначеної категорії.
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій
направляються клопотання до органів місцевого самоврядування про
постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
досягають 16-річного віку, на облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов. Ведеться графік постановки дітей зазначених категорій на
квартирний облік.
Основним механізмом контролю за дотриманням житлових та майнових
прав дітей є надання органом опіки та піклування дозволів на здійснення
правочинів відносно нерухомого майна.
На виконання Комплексного плану спільних заходів щодо попередження
негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень та профілактики
дитячої злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності,
попередження пияцтва та наркоманії) відповідно до розроблених графіків
протягом 9 місяців 2019 року проведено 1 628 профілактичних заходів (рейдів),
під час проведення яких виявлено 444 дитини (виявлено повторно 36 дитини).
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), у 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 антитерористична операція, на охорону життя і здоров’я, освіту,
опіку, піклування та соціальний захист.
Станом на 01.10.2019 на території області функціонують з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції: 5 прийомні сім’ї, у яких на вихованні перебуває 7 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування та особа з числа дітей-сиріт; 49 сімей
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опікунів, піклувальників, на вихованні перебуває 58 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
В області здійснюється соціальне супроводження 100 % прийомних сімей
та дитячих будинків сімейного типу через відвідування сім’ї та проведення
роботи з прийомною дитиною, дитиною-вихованцем та прийомними батьками,
батьками-вихователями, іншим членами сім’ї шляхом надання комплексу
соціальних послуг. Форми та методи здійснення соціального супроводження
визначаються фахівцем центру індивідуально щодо кожної прийомної сім’ї,
дитячого будинку сімейного типу з урахуванням їх потреб. Соціальними
працівниками надаються правові, психологічні, соціально-педагогічні,
соціально-економічні, соціально-медичні, інформаційні послуги.
Станом на 01.10.2019 на території Харківської області функціонує
102 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 710 дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та 286 прийомних
сімей, у яких виховуються 546 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації протягом звітного періоду вивчено діяльність відділу освіти
Печенізької районної державної адміністрації з реалізації державної політики у
сфері освіти.
Проведено низку заходів обласного рівня, серед яких основними стали:
День знань;
III Харківський міжнародний юридичний форум (НЮУ ім. Ярослава
Мудрого);
музичний фестиваль «Харківські асамблеї» ІІ тур обласного конкурсу
«Кращий вихователь Харківщини»;
ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України;
ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів;
ІІ (обласний) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
Питання реалізації молодіжної політики є одним із пріоритетів діяльності
обласної державної адміністрації.
Сума витрачених коштів з усіх джерел фінансування на заходи з реалізації
молодіжної політики у звітному періоді становить 11 986,7 тис. грн.
З метою інтеграції та залучення молоді до суспільства, реалізації
державної політики в молодіжній та національно-патріотичній сферах
Управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації діє в
рамках соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних
ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області
на 2019 – 2023 роки та регіональної Програми національно-патріотичного
виховання молоді на 2019 – 2023 роки.
Протягом звітного періоду проведено 7 засідань координаційної ради з
питань національно-патріотичного виховання при Харківській обласній
державній адміністрації. Розглянуті питання національно-патріотичного
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виховання в освітній, медичній, фізично-спортивній, культурній та інших
сферах, заслухані звіти районних державних адміністрацій, об’єднаних
територіальних громад, міських рад міст обласного значення.
З метою активізації роботи з національно-патріотичного виховання на
місцях, фахівцями Управління у справах молоді та спорту проведено методичну
роботу з представниками районних державних адміністрацій, об’єднаних
територіальних громад, представниками громадських об’єднань тощо.
Серед основних заходів:
обласний форум «Сучасний аспект. Лесь Курбас»;
обласний вишкіл для підготовки тренерів-вихователів з організації
національно-патріотичних ігор для молоді із числа громадських активістів, які
залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
форум «Моя майбутня Україна» за участі ГО «Спілка ветеранів АТО».
Захід проведено з метою привернення уваги до подій на Сході України та
формування активної громадянської позиції у підростаючого покоління.
Протягом звітного періоду проведено 1 419 заходів з формування
здорового способу життя, що складає 31,6 % від загальної кількості заходів.
Цими заходами охоплено 72 261 особи, сума витрачених коштів з усіх джерел
фінансування складає 1 553,61 тис. грн.
Серед основних заходів:
заходи щодо попередження туберкульозу, присвячені Всесвітньому дню
боротьби проти раку, Всесвітньому та Всеукраїнському дню боротьби з
туберкульозом (17 акцій, 44 групових занять, 4 «круглі столи» та 97
індивідуальних та групових консультацій);
семінар-тренінг «Скаутинг та краєзнавство. Маркери Харківщини»;
семінар-тренінг «Оздоровчий фітнес для початківців»;
молодіжний форум з розробки соціальних проектів «Долаючи рубежі».
З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді в області діє молодіжний центр праці: відділ «Молодіжний центр праці»
КУ «Харківський обласний центр молоді» та 23 центри працевлаштування,
кар’єри, організації практики, які діють на базі закладів вищої освіти області.
У районах області та містах обласного значення проведені заходи,
спрямовані на самовдосконалення, творчого розвитку особистості та
забезпечення змістовного дозвілля молоді. Всього проведено 370 таких заходів,
кількість охоплених якими більше 61 010 осіб, сума витрачених коштів на
проведення цих заходів 6 217,7 тис. грн.
Значна увага приділяється оздоровленню дітей.
За оперативними даними, за підсумками 9 місяців 2019 року
оздоровленням та відпочинком охоплено 245 512 дітей або 102 % від
запланованої кількості (240 732 дітей) та 93,6 % від загальної чисельності дітей
віком 7 – 17 років включно (262 228 дітей, статистичні дані оновлені,
збільшення кількості дітей порівняно з 2018 роком складає 2,8 %).
Із загальної кількості оздоровленням та відпочинком за соціально
незахищеними категоріями охоплено 160 750 дітей, що складає 100,4 % до
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плану (160 194 дитини) та 95,1 % від їх загальної кількості (169 090 дітей, дані
уточнені).
Спорт і фізична культура є невід'ємною частиною виховного процесу
дітей, підлітків, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої
держави. Основне призначення сфери – зміцнення здоров'я, підвищення
фізичних і функціональних можливостей людського організму, забезпечення
збільшення обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу.
Станом на 01.10.2019 на території Харківської області відкрито 33 ЦФЗН
«Спорт для всіх», але впродовж 2013 – 2017 років за відсутності фінансування
ліквідовано 1 міський та 3 районних ЦФЗН «Спорт для всіх», 1 МЦФЗН
утворений, але не працює, 14 РЦФЗН утворені, але не працюють за відсутності
фінансування. Фактично працює 14 ЦФЗН «Спорт для всіх» (5 міських,
8 районних центрів та обласний).
КУ «Харківський обласний центр фізичного здоров’я населення» «Спорт
для всіх» протягом ІІІ кварталу 2019 року було проведено 109 заходів, у яких
прийняло участь понад 60 тисяч осіб.
Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і
спортом у Харківській області функціонують 6 915 спортивних споруд.
У 2019 році завершено роботи та здано до експлуатації фізкультурнооздоровчі комплекси у сел. Золочів та м. Краснограді, збудовано та відкрито
майданчики зі штучним покриттям у населених пунктах області.
Станом на сьогоднішній день в області усіма видами фізкультурнооздоровчої 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 ДЮСШ усіх типів та форм власності, у яких займаються
44 680 дітей та молоді.
Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та
політичними партіями регіону, здійснювалася робота щодо методичної та
практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам
місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськими організаціями і
політичними партіями, продовжено співпрацю з обласним об’єднанням
профспілок. Надана практична допомога у проведенні їх статутної діяльності,
проведенні засідань, «круглих столів» різноманітної тематики.
Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної
державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх
районах області та містах обласного значення.
Забезпечено висвітлення на офіційному веб-сайті обласної державної
адміністрації пленарних засідань сесій Харківської обласної ради, селекторних
нарад з керівниками районів щодо підготовки Харківщини до осінньо-зимового
періоду 2019/2020 років; селекторних нарад стосовно посилення заходів
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контролю за використанням та охороною лісів та передачі лісових земель з
державної форми власності у комунальну; хід здачі ЗНО та вступної компанії
2019 року тощо.
Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної
адміністрації. Організовано та проведено 20 брифінгів.
Організовано інтерв’ю голови обласної державної адміністрації Інтернетпорталам «Медиа группа Объектив», «Status quo», телеканалу «Simon».
Протягом кварталу щотижня Департаментом створювався власний проєкт
«Без коментарів», у якому висвітлено діяльність обласної державної
адміністрації, хід реформування області тощо.
У звітному періоді організовано за участю керівництва обласної державної
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації 10 прес-конференцій, 7 прес-турів. Організовано участь
керівництва центральних органів виконавчої влади, обласної державної
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації у програмах «Суспільний інтерес» на каналі «Simon», у виданнях
«Вечерний Харьков», «Слобідський край».
Протягом липня-вересня 2019 року було організовано 10 заходів у рамках
проведення консультацій з громадськістю, ініційованих обласною державною
адміністрацією. Це в першу чергу круглі столи, зустрічі з громадськістю,
опитування на офіційному веб-сайті.
Члени громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації
активно долучались до організації та проведення різноманітних заходів,
семінарів, тренінгів, форумів, акцій та конференцій за напрямками,
передбаченими планом роботи ради на 2019 рік.
У III кварталі 2019 року у рамках виконання обласної цільової Програми
сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016 – 2020 роки (далі –
Програма) здійснювалися консультації та зустрічі з представниками
громадських організацій щодо підготовки заходів у рамках Програми, а саме –
продовження проєкту «Історія нескорених: спадкоємність поколінь» та
проведення щорічного зльоту волонтерів Харківської області з обміну
досвідом.
Протягом ІІІ кварталу 2019 року сектор у справах релігій Харківської
обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації» забезпечував реалізацію державної політики
щодо релігії та церкви, сприяв реєстрації статутів релігійних громад, змін,
доповнень, реєстрації нових редакцій статутів релігійних громад тощо. Станом
на 01.10.2019 у Харківській області діє 813 релігійних громад, що
зареєстрували статути в обласній державній адміністрації.
Протягом ІІІ кварталу 2019 року в обласній державній адміністрації
зареєстровано 5 нових редакцій статутів релігійних громад та 2 статути
релігійних громад.
Протягом звітного періоду надавалися консультації та методична допомога
з питань реєстрації статутів релігійних громад, реєстрації нових редакцій
статутів релігійних громад у зв’язку зі змінами у Податковому кодексі України
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з питань оформлення згідно з чинним законодавством перебування в Україні
іноземних місіонерів та їх діяльності у релігійних громадах тощо.
Представники релігійних організацій різних конфесій брали участь у
заходах обласної державної адміністрації, присвячених відзначенню державних
свят та урочистих подій.
Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні
ситуації.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775
«Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» розроблена та
затверджена номенклатура регіонального матеріального резерву Харківської
області на суму 2 797,11 тис. грн. Станом на 01.10.2019 до регіонального
матеріального резерву Харківської області фактично закладено матеріальних
цінностей на суму 1 162,66 тис. грн., що складає 41,6 % від потреби.
На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної
адміністрації від 02.02.2015 № 52 «Про організацію навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях» вживаються заходи щодо своєчасного навчання
працюючого населення за програмами підготовки працівників до дій у
надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціалізованих
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
На підприємствах, в установах та організаціях розробляються та
погоджуються з ДСНС програми підготовки працівників до дій у надзвичайних
ситуаціях.
Організовано роботу консультаційних пунктів для оволодіння
громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту
і надання першої само- та взаємодопомоги, а також проводиться інформаційнопросвітницька робота з питань поведінки населення в умовах надзвичайних
ситуацій.
Протягом 2019 року навчання з питань цивільного захисту в Навчальнометодичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської
області пройшла 1 901 особа керівного складу та фахівці, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту з
1 838 запланованих у Плані комплектування або 103 %.
З метою здійснення організаційних та практичних заходів із запобігання
виникнення лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2019 року,
розпорядження голови обласної державної адміністрації затверджений «План
організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню лісових
пожеж у пожежонебезпечний період 2019 року».
Було підготовлено засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області.
Проведена технічна перевірка автоматизованої системи централізованого
оповіщення Харківської області «Сигнал-ВО» з включеними (виключеними)
електросиренами.
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Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної
державної адміністрації протягом ІІІ кварталу 2019 року підготовлено та
надано керівництву обласної державної адміністрації та Харківської обласної
ради інформацію про хід виконання у І півріччі 2019 року комплексної
Програми охорони навколишнього природного середовища в Харківській
області на 2009 – 2013 роки та на перспективу до 2020 року, затвердженої
рішенням Харківської обласної ради від 29 жовтня 2009 року № 1413-V
(зі змінами).
За результатами аналізу інформації, отриманої від районних державних
адміністрацій та міських рад міст обласного значення, стосовно виявлених
суб’єктів, які працюють без дозвільно-погоджувальної документації, з метою
вжиття відповідних заходів реагування інформується Державна екологічна
інспекція у Харківській області.
Крім того, відповідно до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 09.06.2016 № 387 «Про організацію контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів
виконавчої влади» Департаментом у межах компетенції здійснюється вивчення
та аналіз актів, прийнятих органами місцевого самоврядування, з питань
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Під час розгляду сповіщень про виявлені смітники на території
Харківської області, які вносяться громадянами до сторінок електронного
сервісу
«Інтерактивна
мапа»
(«Ecomapa.gov.ua»),
Департаментом
направляються листи до районних державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування щодо вжиття відповідних заходів з ліквідації
несанкціонованих сміттєзвалищ на підвідомчих територіях.
Упродовж ІІІ кварталу 2019 року Департаментом було розглянуто
51 сповіщення про виявлені смітники.
З метою забезпечення можливості для участі громадськості у стратегічній
екологічній оцінці проекту документу державного планування згідно з
вимогами Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» на веб-сторінці
Департаменту сайту Харківської обласної державної адміністрації створено
папку «Стратегічна екологічна оцінка», де розміщуються повідомлення про
оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну
екологічну оцінку.
На виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»
за ІІІ квартал 2019 року розміщено п’ять повідомлень про оприлюднення
документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.
За результатами розгляду Департаментом подано сім зауважень і пропозицій до
проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну
оцінку.
Протягом ІІІ кварталу розглянуто проєкт ліміту на спеціальне
використання природних ресурсів (заготівля деревини) у межах територій
природно-заповідного фонду місцевого значення по ДП «Чугуєво-Бабчанське
лісове господарство» на 2019 рік. За відсутністю повного пакету документів у
затвердженні відмовлено.
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Разом з цим, розглянуто проєкт ліміту на використання природних
ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення у науково-дослідних цілях на 2020 рік, зокрема –
у межах територій національних природних парків «Дворічанський» та
«Слобожанський». Відповідно до діючого законодавства адміністраціям парків
запропоновано направити зазначені проекти лімітів на затвердження до
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує
державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
На виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року та Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, з
метою збільшення площі природно-заповідного фонду області, на розгляд
чергової сесії Харківської обласної ради надано проєкт рішення обласної ради
«Про оголошення орнітологічного заказника місцевого значення «Петрівський»
на території Красноградського району Харківської області». Загальна площа
зазначеного заказника становить 758,0 га. На теперішній час проводиться
доопрацювання зазначеного проекту рішення.
Протягом III кварталу 2019 року до розглянуто 64 матеріали стосовно
погодження пропозицій користувачів мисливських угідь.
За результатами розгляду погоджено:
норми добування, строки та порядок здійснення полювання у
мисливському сезоні 2019/2020 років, визначених у наказах користувачів
мисливських угідь – 34 мисливським господарствам;
пропускну спроможність мисливських угідь – 30 мисливським
господарствам.
Протягом звітного періоду Департаментом оборонної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної
державної адміністрації підготовлено матеріали до селекторних та службових
нарад з питань оборонної та мобілізаційної роботи, з питань посилення охорони
публічного порядку та забезпечення безпеки громадян, об’єктів критичної
інфраструктури з метою запобігання підготовці та скоєнню злочинів
терористичного та диверсійного характеру, загострення криміногенної ситуації
у Харківській області.
За дорученням керівництва обласної державної адміністрації були
підготовлені проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації,
зокрема:
«Про стан розроблення мобілізаційного плану Харківської обласної
державної адміністрації та заходи щодо вдосконалення мобілізаційної
підготовки»;
«Про затвердження переліку важливих об’єктів і комунікацій
регіонального та місцевого значення 22 зони територіальної оборони, що
підлягають охороні і обороні в особливий період».
Протягом ІІІ кварталу 2019 року була забезпечена робота наступних
консультативно-дорадчих органів, а саме:
Харківської обласної спостережної комісії;
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Регіональної робочої групи з питань інтеграції біженців та осіб, які
потребують додаткового захисту, в українське суспільство;
Регіональної робочої групи з питань протидії протиправному поглинанню
та захопленню підприємств;
Координаційної ради з питань здійснення шефства над військовими
частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної
прикордонної служби України;
Координаційної робочої групи для вирішення питань, пов’язаних з
державною реєстрацією земельних ділянок, що належать до земель оборони.
Штабу територіальної оборони;
Оперативного штабу Харківської області.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 24.03.2017
№ 9676/1/1-17 до доповідної записки Міністра оборони України від 13.03.2017
№ 220/2131 підготовлена доповідь Міністерству оборони України про
результати роботи координаційних робочих груп для вирішення питань, що
належать до земель оборони за III квартал поточного року.
На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України від 30.09.2014
№ 30137/72/1-14 щодо проведених заходів, пов’язаних із героїзацією осіб, які
віддали життя за Україну, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання та
консолідації Українського народу зібрано матеріали та надіслано звіт про
організацію вжитих заходів за участю органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з урахуванням рекомендацій Українського інституту
національної пам’яті.
На виконання Плану заходів, розробленого Радою національної безпеки і
оборони України, за відповідними дорученнями Президента України та
Кабінету Міністрів України підготовлено та надіслано до Кабінету Міністрів
України звіт за ІІІ квартал 2019 року стосовно виконання Концепції проведення
інформаційної кампанії щодо посилення військової дисципліни.
Проводився збір та узагальнення інформації про виконання планового
завдання з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у серпніжовтні 2019 року.
З метою забезпечення належного функціонування системи військового
обліку згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 28.01.2019 № 13 проведені перевірки в органах виконавчої влади, місцевого
самоврядування, інших державних органах, на підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних закладах Харківської області.
Протягом звітного періоду організовувалась взаємодія між військовими
частинами (органами, підрозділами) суб’єктами територіальної оборони, які
плануються до виконання завдань територіальної оборони в особливий період,
а також у межах повноважень здійснювався контроль за готовністю сил та
засобів, що залучені до виконання завдань територіальної оборони у зоні
територіальної оборони.
Протягом ІІІ кварталу 2019 року у межах повноважень забезпечено
виконання заходів регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і
порядку та протидії злочинності на території Харківської області на
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2018 – 2019 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради
від 01 березня 2018 року № 656-VIІ.
Забезпечено виконання заходів регіональної Програми протидії
терористичній діяльності на території Харківської області на 2019 – 2020 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 823-VII.
Узагальнена та надана інформація до Харківської обласної ради щодо
виконання у ІІ кварталі 2019 року заходів комплексної регіональної Програми
забезпечення безпеки дорожнього руху на території Харківської області на
2018 – 2020 роки.
За звітний період відділом забезпечення доступу до публічної інформації
Харківської обласної державної адміністрації здійснювались заходи щодо
забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної
державної адміністрації та її структурних підрозділів. Протягом IІІ кварталу
поточного року на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної
адміністрації оприлюднено:
125 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної
діяльності;
13 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з особового
складу;
2 проекти актів нормативно-правового характеру.
Оприлюднено 402 документів, що містять публічну інформацію, із них на
виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 6 документів.
Станом на 01.07.2019 до системи обліку (реєстру) публічної інформації
Харківської обласної державної адміністрації внесено 31 203 документи, із них
673 документи внесено протягом ІІІ кварталу 2019 року.
Протягом кварталу на офіційному веб-сайті обласної державної
адміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
DATA.GOV.UА оприлюднювались набори даних згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»
(зі змінами). Всього на оновленому Єдиному державному веб-порталі відкритих
даних DATA.GOV.UА опубліковано 29 наборів даних. Оновлення наборів
даних відбувалось 32 рази.
Протягом ІIІ кварталу 2019 року надійшло 349 запитів на інформацію, з
яких: 262 – задоволено, на 6 – надіслано відмову, 78 – направлено за
належністю, 2 – надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк
документів, 1 – залишити без розгляду за проханням запитувача. Усі запити
було своєчасно розглянуто відділом, опрацьовано у терміни, передбачені
чинним законодавством.
Юридичним департаментом Харківської обласної державної
адміністрації протягом звітного періоду здійснено перевірку на відповідність
чинному законодавству України:
2 587 проєктів наказів керівників структурних підрозділів Харківської
обласної державної адміністрації;

26
319 проєктів договорів (угод), однією стороною яких є структурні
підрозділи Харківської обласної державної адміністрації.
Крім того, на виконання окремих доручень керівництва Харківської
обласної державної адміністрації, здійснено перевірку на відповідність
чинному законодавству України 79 проєктів розпоряджень голови Харківської
обласної державної адміністрації, у тому числі: 58 проєктів розпоряджень
голови Харківської обласної державної адміністрації у сфері земельних та
лісових відносин, за результатами якої підготовлені зауваження про виявлену
невідповідність чинному законодавству України 53 проєктів розпоряджень
голови Харківської обласної державної адміністрації.
Також, Юридичним департаментом підготовлені висновки щодо
відповідності Конституції та законам України проєктів рішень місцевих рад
щодо добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади, які
затверджені розпорядженнями голови Харківської обласної державної
адміністрації: від 03.09.2019 № 468, від 03.09.2019 № 469, від 10.09.2019 № 471,
від 10.09.2019 № 472.
Працівниками Юридичного департаменту у рамках проведення особистого
прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з
питань, що належать до компетенції Харківської обласної державної
адміністрації, проведено 13 прийомів, на яких 27 громадянам надано усні
роз’яснення.
У рамках виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13.09.2017 № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького проєкту «Я маю
право!» у 2017 – 2019 роках», відповідно до Плану заходів з реалізації у
Харківській області правопросвітницького проєкту «Я маю право!» у 2018 році,
затвердженого розпорядженням голови Харківської обласної державної
адміністрації від 15 лютого 2019 року № 43 (зі змінами) у ІІІ кварталі 2019 року
Юридичним департаментом здійснено аналіз виконання заходів з реалізації у
Харківській області правопросвітницького проекту «Я маю право!» у
ІІ кварталі 2019 року та підготовлено відповідну інформацію, яку направлено
до Міністерства юстиції України.
Крім того, розроблено та розповсюджено понад 300 примірників
інформаційних друкованих матеріалів на правову тематику, а саме: буклет
«Порядок звернення стягнення на предмет іпотеки», буклет «Що робити у разі
виявлення безхазяйних відходів?», буклет «За які правопорушення
нараховуються штрафні бали?».
З метою організації та забезпечення в установленому порядку
представництва інтересів голови Харківської обласної державної адміністрації,
Харківської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх
посадових осіб у судах Юридичним департаментом у ІІІ кварталі 2019 року
представлено інтереси голови Харківської обласної державної адміністрації,
Харківської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх
посадових осіб у судах у 88 справах.
Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.
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Підготовлено та відкрито 2 виставки архівних документів, які працювали у
читальному залі Державного архіву по пр. Московському, 7: «До Дня
Державного Прапору України та Дня незалежності України», «До 155-річчя від
дня народження П.А. Грабовського – українського поета, публіциста».
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 Офісу Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів
України, виконувалися їх доручення. Щодня узагальнювалася та надавалася
інформація про основні заходи на наступний день.
Обласною державною адміністрацією вживаються додаткові заходи щодо
покращення контролю за реалізацією прийнятих планів.
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