Голові обласної державної
адміністрації
Олексію КУЧЕРУ
ЗВІТ
про виконання структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації
Перспективного плану (основних напрямів) діяльності
Харківської обласної державної адміністрації на 2019 рік
Обласною державною адміністрацією протягом 2019 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 2019 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 Офісу Президента України.
За звітний період підготовлено такі проєкти рішень Харківської обласної
ради:
Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківської
області на 2018 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 07 грудня
2017 року № 575-VIІ (зі змінами);
Про затвердження моніторингового звіту за 2018 рік про стан реалізації
Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів
на 2018 – 2020 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
2018 рік;
Про розроблення Стратегії розвитку Харківської області на період
2021 – 2027 років та Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії
розвитку Харківської області на період 2021 – 2027 років;
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2019 рік, затвердженої рішенням обласної ради
від 06 грудня 2018 року № 832-VIІ (зі змінами);
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в
обласному бюджеті на виконання заходів Програми сприяння розвитку малого
та середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки,
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затвердженого рішенням обласної ради від 31 серпня 2017 року № 503-VII
(зі змінами);
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 внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2019 рік, затвердженої рішенням обласної ради
від 06 грудня 2018 року № 832-VIІ (зі змінами);
Про хід виконання у 2018 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 внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2019 рік, затвердженої рішенням обласної ради
від 06 грудня 2018 року № 832-VIІ (зі змінами);
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2019 рік, затвердженої рішенням обласної ради
від 06 грудня 2018 року № 832-VIІ (зі змінами);
Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2020 рік».
Також підготовлено інформацію та надано пропозиції щодо оптимізації
діючих обласних програм, затверджених Харківською обласною радою.
Протягом звітного періоду надавалась інформаційно-аналітична звітність.
На виконання доручення Президента України від 04.02.2014 № 1-1/227
щодо встановлення нових, активізації та розширення існуючих зв’язків між
містами та областями України і містами, провінціями (автономними районами)
Китайської Народної Республіки підготовлено відповідну інформацію до Офісу
Президента України.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 344
до Міністерства закордонних справ України підготовлено та надано
інформацію про виконання Державної програми співпраці із закордонними
українцями на період до 2020 року.
Підготовлено інформацію про виконання плану заходів щодо реалізації
положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.
До Міністерства розвитку громад та територій 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 проблемні питання разом з пропозиціями щодо їх розв’язання.
Проводився моніторинг звітів щодо здійснення регуляторної діяльності
структурними підрозділами обласної державної адміністрації та районними
державними адміністраціями.
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Підготовлено та надіслано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України інформацію про 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.
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».
Надано до Міністерства розвитку громад та територій України звіт за
2018 рік, за І півріччя 2019 року про виконання завдань Державної стратегії
регіонального розвитку 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 стратегій і плану заходів».
Щотижня складалась та надавалась інформація щодо моніторингу та
контролю за реалізацією інвестиційних програм і проєктів регіонального
розвитку, що фінансувалися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку.
Здійснено моніторинг виконання частини V «Капітальні вкладення на
об’єкти соціально-економічного значення у 2019 році» Програми економічного
і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік, затвердженої рішенням
обласної ради від 06 грудня 2018 року № 832-VIІ (зі змінами).
Підготовлено інформацію про стан виконання Програми сприяння
розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на
2016 – 2020 роки.
Постійно тривала робота з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України. Підготовлено ряд звітів, пропозицій, довідок,
серед яких інформація:
про виконання пункту 25 Плану заходів з реалізації домовленостей,
досягнутих під час шостого засідання Міжурядової українсько-латвійської
комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного
співробітництва, відповідно до доручення Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України від 02.02.2017 № 36960/5/116, за І – ІV квартали 2019 року;
про виконання пунктів 9, 15 Плану заходів з реалізації домовленостей,
досягнутих у ході третього засідання Підкомісії зі співробітництва з питань
торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між
Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки, відповідно до
доручення Віце-прем’єр-міністра України від 16.12.2015 № 45038/9/1-15,
за І – ІV квартали 2019 року;
про виконання Плану завдань і заходів з реалізації Експортної
стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на
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2017 – 2021 роки, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27.12.2017 № 1017-р, за І – ІV квартали 2019 року.
Підготовлено матеріали до проведення 14 березня 2019 року розширеного
засідання Харківської Ради регіонального розвитку за участю Прем’єр-міністра
України.
Організовано засідання Регіональної ради підприємців Харківської області
з метою розгляду питання щодо взаємодії бізнесу та державних органів у
зв'язку із закінченням дії мораторію на проведення органами державного
нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності.
Проводилася
робота
з
питань
розвитку
інвестиційної,
зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва.
До Міністерства закордонних справ України надано інформацію про
виконання пункту 4 Плану заходів із реалізації домовленостей, досягнутих у
ході офіційного візиту Президента Турецької Республіки Р.Т. Ердогана до
України з метою проведення шостого засідання Стратегічної ради високого
рівня між Україною і Турецькою Республікою.
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».
Організовано та взято участь у проведенні спільно з експертами
проєктного офісу Програми Федерального міністерства економіки і енергетики
«Fit for Partnership with Germany» в Україні бізнес-майстерні «Співпраця з
Німеччиною. Міфи та реальність» на базі Харківської торгово-промислової
палати.
Організовано розширену робочу нараду спільно з Німецько-Українським
фондом з метою обговорення шляхів впровадження механізму часткового
відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків у Харківській області на
виконання вимог 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,
затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року
№ 835-VII.
Підготовлено звіт Міністерству закордонних справ України про
виконання Плану заходів з відзначення в Харківській області Дня Європи в
Україні у 2019 році на регіональному рівні на виконання доручення голови
обласної державної адміністрації від 27.06.2019 № 8320/2 та доручення
Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
України І. Климпуш-Цинцадзе.
Погоджено з Міністерством закордонних справ України проєкт Рамкової
угоди про співпрацю між Харківською обласною державною адміністрацією
(Україна) та Могилівським обласним виконавчим комітетом (Республіка
Білорусь).
Підготовлено відповідь, у межах компетенції, до Міністерства
закордонних справ України, Офісу Президента України, Міністерства розвитку
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громад та територій України, Надзвичайному і Повноважному Послу
Республіки Білорусь в Україні, голові Житомирської обласної державної
адміністрації в рамках підготовки до Другого форуму регіонів України та
Республіки Білорусь.
Питання транспортного обслуговування населення відпрацьовано з
автоперевізниками області. Вжито заходів щодо збільшення перевізних
можливостей маршрутів для забезпечення перевезень у весняно-літній сезон
2019 року. Підписано договори з автоперевізниками за результатами конкурсів
з визначення автомобільних перевізників на маршрутах загального
користування, що не виходять за межі області.
Здійснювався моніторинг розвитку споживчого ринку. Проведено спільну
роботу з Головним управлінням статистики в Харківській області, Харківським
науково-дослідним центром продуктивності АПК щодо аналізу цін на основні
продукти харчування та окремі види нафтопродуктів на АЗС області.
Здійснено збір, аналіз та узагальнення інформації районних державних
адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення,
Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської
міської ради щодо визначення можливостей виконання покладених функцій
спеціалізованих служб цивільного захисту торгівлі та харчування районів і міст
обласного значення.
На постійному контролі знаходиться питання впровадження системи
електронних закупівель «ProZorro». Підготовлено інформацію на виконання
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.04.2018 № 305
«Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг з використанням
електронної системи закупівель у 2018 році».
Протягом 2019 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 розширення співпраці суб’єктів Харківщини з міжнародними
організаціями, Національними бюро та контактними пунктами програм
Європейського Союзу, представництвами, організаціями-виконавцями та
експертами програм та проєктів МТД були проведені брифінги, робочі зустрічі,
серед яких:
з представником Міжнародної організації права розвитку (IDLO) паном
Серго Кавтарадзе щодо результатів проєкту «Підтримка реформи кримінальної
юстиції в Україні» для ЦНАПів міст Ізюм, Лозова, Старосалтівської об’єднаної
територіальної громади та Вовчанської районної державної адміністрації,
відкриття нового приміщення ЦНАПу у м. Ізюм;
з представниками Харківського обласного центру зайнятості обговорено
результати впровадження проєкту «Створення інклюзивного коворкінгу
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«Доступна зайнятість», який реалізовано в межах спільної Програми ПРООН,
ВООЗ та МОП «Сприяння інтеграційній політиці та послугам людей з
інвалідністю в Україні» та розширення співпраці щодо участі у грантових
конкурсах;
з представниками Харківського офісу Управління Верховного комісара
ООН у справах біженців (УВКБ ООН) з питань можливостей залучення
допомоги громадам регіону у 2019 році.
Проведені виїзні консультації та тренінги у громадах області з питань
можливостей залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги та участі
ОТГ у конкурсах проєктів розвитку, у т.ч. у конкурсі Програми ЄС «U–LEAD з
Європою», зі створення та модернізації центрів надання адміністративних
послуг.
Здійснювалась робота щодо залучення громад області до конкурсів 3 та 4
раундів Програми ЄС «U-LEAD з Європою» за напрямом створення та
модернізації центрів надання адміністративних послуг, правил та процедур
взаємодії з програмою на етапі подачі заявок (подано 29 заявок, 12 заявок було
відібрано до участі, 8 громад стали учасниками Програми).
Підготовлено
інформаційно-аналітичні
матеріали
щодо
стану
співробітництва організацій та органів місцевого самоврядування області із
МОМ (Міжнародна організація з міграції), ПРООН (Програма розвитку ООН),
УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, ЮНФПА.
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в
Харківській області мережа ЦНАПів області налічує 49 офісів: 26 районних,
12 міських, селищних та сільських (у т.ч. в ОТГ), 11 офісів у м. Харкові.
За 2019 рік через ЦНАПи області надано 1,85 млн адміністративних
послуг. Для роботи в ЦНАПах області задіяно 338 адміністраторів.
У 2019 році в області тривала робота з розвитку та модернізації мережі
будівель (приміщень) ЦНАПів.
30 січня 2019 року введено в експлуатацію нове приміщення ЦНАПу
у м. Ізюм, яке розташоване за адресою: м. Ізюм, вул. Соборна, 50, та займає
площу 195,9 м2. У рамках проєкту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI),
який фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)
ЦНАПом у м. Ізюм отримано: комп’ютерну та офісну техніку,
телекомунікаційне обладнання (робоча станція) для надання адміністративних
послуг з оформлення й видачі біометричних паспортних документів
громадянина України, встановлено систему керування «Електронна черга»,
кондиціонери, меблі для робочих місць адміністраторів та працівників архіву,
підготовлено кімнати для персоналу та рецепції.
07 лютого 2019 року у Старосалтівській об’єднаній територіальній громаді
Вовчанського району відкрито нове приміщення ЦНАПу.
ЦНАП займає площу 54 м2 та облаштований новими меблями й
необхідним обладнанням. Зокрема, Уряд Німеччини через Німецьке товариство
міжнародного співробітництва (GIZ) передав ЦНАПу комплекти меблів для
адміністраторів, дитячий куточок та мобільний кейс.
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07 вересня 2019 року у Мереф’янській міській об’єднаній територіальній
громаді відкрився новий ЦНАП у форматі «Прозорий офіс». Центр знаходиться
за адресою: м. Мерефа, вул. Культури, 2б, та займає площу 228 м2. ЦНАП надає
25 тисячам мешканців громади більше 208 адміністративних і соціальних
послуг. Роботи з реконструкції проведено за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і
забезпеченням функціонування ЦНАПу в форматі «Прозорий офіс», обласного
та місцевого бюджетів.
01 жовтня 2019 року у Коломацькій об’єднаній територіальній громаді
відкрито нове приміщення ЦНАПу. Центр розміщено в реконструйованій
будівлі колишньої аптеки за адресою: смт Коломак, вул. Корольова, 28. ЦНАП
займає площу 110 м2 та надає 7 тисячам мешканців громади 66 послуг. Роботи з
реконструкції проведено за рахунок коштів місцевого бюджету Коломацької
селищної ради. Коломацька селищна рада є учасником 4 раунду Фази
Впровадження Програми «U-LEAD з Європою» у частині створення ЦНАПу.
31 жовтня 2019 року у Старовірівській об’єднаній територіальній громаді
Нововодолазького району відкрився новий ЦНАП. ЦНАП розміщено в
центральній частині села на першому поверсі адміністративної будівлі сільської
ради за адресою: с. Старовірівка, вул. Центральна, 60. ЦНАП займає площу
94,5 м2 та облаштований новими меблями й необхідним обладнанням. Центр
надає 6 тисячам мешканців громади 109 послуг.
Роботи з капітального ремонту проведено за рахунок коштів місцевого
бюджету сільської ради. Старовірівська сільська рада була учасником 1 раунду
Фази Впровадження Програми «U-LEAD з Європою» у частині створення
ЦНАПу. За підтримки Програми ЦНАП отримав меблі, комп’ютерну техніку,
електронну чергу, ознакування, дитячий куточок, обладнання для архіву,
забезпечено інсталяцію програмного комплексу автоматизації роботи ЦНАПу
«Вулик».
Тривають роботи з ремонту приміщень під ЦНАП, які планується
завершити у 2020 році в Зачепилівській об’єднаній територіальній громаді
(кошти селищної ради), Вовчанській районній державній адміністрації (кошти
ДФРР).
У рамках проєкту «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі
збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб» компоненту «Ініціативи
інфраструктурної програми для України» (IIPU)» 18 квітня 2019 року в
м. Дніпро GIZ для забезпечення надання адміністративних послуг
маломобільним групам населення передала 3 мобільні кейси ЦНАП: 2 кейси
були вручені Харківській міській раді для ЦНАПів у м. Харкові, 1 – для
ЦНАПу Балаклійської районної державної адміністрації отримав один кейс.
Таким чином 9 ЦНАПів області та 3 управління праці та соціального захисту
населення (міст Барвінкове, Дергачі, Чугуїв) забезпечено мобільними кейсами.
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
постійно проводився аналіз забезпечення своєчасної виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ та соціальних виплат.
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Підготовлені матеріали щодо виконання обласного бюджету за 2018 рік та
подані до обласної ради листами від 28.01.2019 № 01-73/701 та від 22.02.2019
№ 01-73/1552. Звіт про виконання обласного бюджету за 2018 рік затверджено
рішенням обласної ради від 28.02.2019 №913-VІІ.
На виконання вимог Бюджетного кодексу України Департаментом
фінансів Харківської обласної державної адміністрації проведено перевірку
показників затверджених районних, міських (міст обласного значення)
бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад на 2019 рік щодо
відповідності бюджетному законодавству. Інформація про результати перевірки
надана Міністерству фінансів України листом від 06.02.2019 № 01-25/63. Також
підготовлена доповідна записка першому заступнику голови обласної
державної адміністрації «Про дотримання бюджетного законодавства при
затвердженні місцевих бюджетів на 2019 рік».
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. В результаті цієї роботи
попереджені порушення щодо планування необґрунтованих бюджетних
асигнувань розпорядниками коштів на суму 788,6 тис. грн.
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, на підставі рішень
Харківської обласної ради вносилися зміни до обласного бюджету на 2019 рік.
Проводився щомісячний моніторинг виконання місцевих бюджетів області
та перерахування з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій.
Впродовж 2019 року в межах повноважень здійснювалась підготовка
розпоряджень голови обласної державної адміністрації про виділення коштів по
головних розпорядниках коштів обласного бюджету соціально-культурної
сфери по кодах програмної класифікації видатків бюджету в розрізі кодів
економічної класифікації видатків, згідно з розписом обласного бюджету, а
також проводилось фінансування місцевих бюджетів за рахунок субвенцій з
державного бюджету.
Протягом року проводилась фінансова експертиза проєктів регіональних
програм, розроблених головними розпорядниками коштів обласного бюджету,
в частині реальності та доцільності заходів і їх фінансового забезпечення,
розміщувалися тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних
(депозитних) рахунках в установах банків.
До Міністерства фінансів України надано інформацію щодо прогнозу
надходжень на 2020 – 2022 роки у розрізі платежів, що надходять до місцевих
бюджетів, у цілому по регіону.
Відповідно до вимог статті 75 Бюджетного кодексу України проведено
аналіз бюджетних запитів головних розпорядників коштів на предмет
відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних
коштів, дотримання вимог Інструкції з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів обласного бюджету. Ураховуючи
інформацію, подану головними розпорядниками коштів обласного бюджету за
формами бюджетних запитів, підготовлено узагальнені пропозиції по видатках
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соціально-культурної сфери і соціального захисту населення до проєкту
обласного бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021 – 2022 роки з урахуванням
фінансового ресурсу обласного бюджету.
Підготовлено проєкт обласного бюджету на 2020 рік та прогноз обласного
бюджету на 2021 – 2022 роки, які затверджені розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 03.12.2019 № 609 та подано до обласної ради
листом від 03.12.2019 № 01-73/9116. Обласний бюджет на 2020 рік
затверджений рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1130-VІІ.
Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної
адміністрації щомісяця проводився моніторинг та аналіз підсумків роботи
підприємств промисловості, визначалися завдання подальшого розвитку.
З метою аналізу стану справ на конкретних підприємствах, вивчення
проблемних питань їх діяльності та визначення оптимальних шляхів їх
вирішення проводилися відвідування промислових підприємств області та
установ галузевої науки. Під час відвідувань проводилися наради з керівним
складом промислових підприємств області та установ галузевої науки з питання
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 2019 рік; готувались пропозиції до Програми економічного і
соціального розвитку Харківської області на 2020 рік.
У межах компетенції проводилася активна робота з центральними
органами виконавчої влади щодо вирішення нагальних питань роботи
промислових підприємств та установ галузевої науки, а також робота з
промисловими підприємствами та установами галузевої науки з питань
передачі відомчого житла та об’єктів соціальної сфери на баланс місцевих
органів виконавчої влади.
За підсумками січня-листопада 2019 року індекс промислової продукції
становив 97,5 % (за аналогічний період 2018 року – 103,2 %). По Україні індекс
промислової продукції за січень-листопад 2019 року складає 98,8 %.
Серед регіонів України за показником індекс промислової продукції
Харківська область посідає 14 місце (за аналогічний період 2018 року –
10 місце).
Із зростанням виробництва продукції в січні-листопаді 2019 року в
порівнянні з січнем-листопадом 2018 року працювали: ДП «Чугуївський
авіаційний ремонтний завод», ДП «Ізюмський приладобудівний завод»,
ДП «Харківський завод спеціальних машин», ПАТ «Завод «Південкабель»,
АТ «ХМЗ «Світло шахтаря», ХДАВП, ТОВ «ХЗПТУ», АТ «Турбоатом»,
АТ ХТЗ та інші.
Підготовлено матеріали та взято участь у нараді під головуванням
Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з провідними
промисловими підприємствами Харківської області з питання перспектив
постачання літаків АН-74, виготовлених на ХДАВП, для потреб авіапідрозділів
МВС.
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Підготовлено матеріали та забезпечено проведення засідання робочої
групи з питань промислового співробітництва за напрямом енергетичного
машинобудування у рамках діалогу Україна-ЄС високого рівня щодо
горизонтальних питань та окремих секторів промисловості. Захід відбувався на
базі провідних підприємств енергетичного машинобудування за участю
Інституцій ЄС, Мінекономіки, Офісу з просування експорту та ін.
(АТ «Турбоатом», ДП «Завод «Електроважмаш»).
У рамках масштабного проєкту «Другий український індустріальний
тиждень» (ДУІТ), організований Міністерством розвитку економіки, торгівлі і
сільського господарства України, та за підтримки Організації Об’єднаних Націй
з індустріального розвитку (ЮНІДО) організовано та проведено засідання
«круглого столу» за участю представників органів місцевого самоврядування,
місцевих органів влади, бізнесу, науковців, громадськості тощо (всього близько
150 учасників).
Провідні промислові підприємства Харківської області були залучені до
участі у Другому форумі регіонів України та Республіки Білорусь.
Підготовлено матеріали та взято участь у Першому інвестиційному
форумі, організованому за ініціативи Президента України, в рамках якого було
презентовано ряд ключових інвестиційних ініціатив від провідних виробників
Харківської області.
Одним із пріоритетних напрямів роботи Управління паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
є робота з підвищення рівня енергетичної безпеки області, газифікації
населених пунктів.
Впродовж 2019 року здійснювалася координація робіт з реконструкції
систем газопостачання з метою переведення мешканців багатоквартирних
житлових будинків смт Донець Балаклійського району, м. Дергачі
Дергачівського району та смт Мала Данилівка Дергачівського району на
індивідуальне газове опалення.
Також здійснювалася координація заходів, спрямованих на підсилення
систем електропостачання багатоквартирних житлових будинків у м. Вовчанськ
у разі можливого обмеження/припинення постачання природного газу на
територію Вовчанського району. Було розроблено «Антикризовий план дій у
разі обмеження/припинення постачання природного газу на територію
Вовчанського району Харківської області».
Загальний фонд свердловин ГПУ «Шебелинкагазвидобування», які
знаходяться на території Харківської області, становить 1462 свердловини,
експлуатаційний фонд – 1373 свердловини.
У межах Харківської області ГПУ «Шебелинкагазвидобування» за
оперативними даними за рахунок проведених заходів зі стабілізації та
нарощування видобутку природного газу та рідких вуглеводнів було додатково
видобуто 781,325 млн м3 природного газу та 12,965 тис. тонн рідких
вуглеводнів. Вартість виконання цих заходів за 9 місяців 2019 року склала
647,795 млн грн.
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Для нарощування ресурсної бази в межах Харківської області
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» за 9 місяців 2019 року виконано пошуковорозвідувальне буріння на суму 2261,1 млн грн та сейсморозвідувальні роботи на
суму 384,3 млн грн.
За даними АТ «Харківгаз» рівень газифікації області складає 71,6 %, у
тому числі міст та селищ міського типу 84,1 %, сіл – 54,5 %.
Станом на 01.10.2019 кошти з обласного бюджету на газифікацію об’єктів
Харківської області не виділялися.
У Харківській області із 1761 населених пунктів газифіковано 801.
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 176 839,97 тис. грн.
У реалізації заходів 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 2019 році взяла
участь 1331 фізична особа, які отримали відповідне відшкодування з обласного
бюджету по кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів. Загальна
сума відшкодування з початку 2019 року складає 1 587,874 тис. грн.
За оперативними даними протягом 2019 року генеруючими
підприємствами паливно-енергетичного комплексу вироблено 4,2 млрд кВт/г
електроенергії, що на 26,6 % більше ніж за аналогічний період 2018 року. За
звітний рік на території Харківської області видобуто 8,9 млрд м3 природного
газу та 227,0 тис. т газового конденсату, 97,5 % та 102,2 % відповідно до
показників 2018 року.
Питання енергозабезпечення споживачів області, рівня сплати за
електричну енергію і природний газ та вжиття заходів щодо їх покращання
були другою складовою підготовчих робіт до опалювального періоду.
Розрахунки усіх споживачів за постачання електричної енергії
ПрАТ «Харківенергозбут» склали 92 %, у тому числі: промислові
підприємства – 95 %; сільгоспспоживачі – 99,5 %; підприємства житловокомунального господарства – 75,1 %, у тому числі водоканали – 93,7 %;
теплопостачальні підприємства – 92,1 %, установи, що фінансуються з
державного бюджету – 89,3 %, установи, що фінансуються з місцевих
бюджетів – 90,7 %, населення (з пільгами та субсидіями) – 86,2 %. Середній
рівень розрахунків за електричну енергію по районах області склав 93,8 %, по
містах обласного значення – 91,7 %, по м. Харкову – 91,0 %.
Станом на 01.01.2020 залишаються борги за постачання електроенергії
АТ «Харківобленерго»: КП «Харківводоканал» – 984,3 млн грн, КП «Харківські
теплові мережі» – 362,0 млн грн, КП «Міськелектро-транссервіс» – 5,6 млн грн.
Рівень розрахунків споживачів області за газ, використаний протягом
11 місяців 2019 року (без промислових підприємств), склав 79 %, у тому числі:
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підприємств теплоенергетики – 47,6 % (станом на 18.12.2019), організацій та
установ, які фінансуються з бюджетів всіх рівнів – 91,3 %, населення – 123,1 %
(з пільгами та субсидіями).
Середній рівень розрахунків за природний газ по районах області
(населення, бюджет) склав 155,2 %, по містах обласного значення – 146,7 %, по
м. Харкову – 79,1 %.
Вживалися заходи з контролю за найбільш важливими питаннями роботи
паливно-енергетичного комплексу, а саме:
технічне оновлення паливно-енергетичного комплексу: за 2019 рік
АТ «Харківобленерго» на реалізацію інвестиційної програми, направленої на
забезпечення надійної роботи електричної системи міста та області і
безперебійного електрозабезпечення споживачів, спрямовано 246 млн грн без
НДС. Зазначені дані майже у 10 разів вище ніж показники минулого року;
роботи АТ «Харківобленерго» зі зниження втрат електроенергії в 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 2019 року втрати електричної енергії склали
15,25 %, при встановлених нормативах втрат у 16 %, що на – 0,75 % нижче ніж
нормативні.
Для підвищення надійності систем газопостачання при проходженні
опалювального періоду проводиться системна робота з обстеження газових
мереж і визначення їх технічного стану, у тому числі комплексне приладове
обстеження за допомогою сучасних приладів і технологій. Це дозволяє
оперативно та своєчасно визначати порушення щільності і 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 11 червня по 18 липня 2019 року проведено 9 засідань обласного штабу з
організації підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери
районів та міст Харківської області до сталого функціонування в осінньозимовий період 2019/2020 років, склад якого затверджений розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 31.05.2019 № 323 «Про
організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів
соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2019/2020 років». З 29 серпня по 19 вересня 2019 року на засіданнях штабу
підведені підсумки проведеної в районах (містах) області роботи.
По тепловому господарству місцевих рад та відомств підготовлено до
роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років 787 котелень та здійснено
капітальний ремонт або реконструкцію 19 котелень.
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Підготовлено 2015,55 км теплових мереж, замінено у двотрубному
обчисленні 16,35 км теплових мереж, у тому числі прокладено 3,07 км мереж у
пінополіуретановій ізоляції.
Підготовлено 304 одиниці центральних теплових пунктів. На підготовку
теплового господарства витрачено 82,7 млн грн.
У рамках підготовки водопровідно-каналізаційного господарства до
роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років підготовлено або замінено
57,07 км водопровідних та 10,83 км каналізаційних мереж. Підготовлено
166 водопровідних та 170 каналізаційних насосних станцій, 9 водопровідних та
72 каналізаційні очисні споруди, 719 свердловин. На підготовку водопровідноканалізаційного господарства витрачено 34,16 млн грн.
По області комплексно підготовлено до зими 13003 житлових будинків з
підписаними паспортами готовності. У рамках підготовки житлового фонду
проведені такі роботи:
ремонт покрівель у 949 житлових будинках;
ремонт (заміна) 5774 опалювальних систем і 4740 опалювальних печей;
промивання 692 опалювальних систем;
ремонт 2918 систем гарячого водопостачання і 7115 систем холодного
водопостачання;
ремонт 5400 одиниць електрощитових.
На комплексну підготовку житлового фонду фактично використано
220,45 млн грн.
Середньо-обласний рівень оснащеності житлового фонду вузлами обліку
теплової енергії станом на 01.01.2020 складає 94,8 %.
Для
забезпечення
стабільної
експлуатації
дорожньо-мостового
господарства
комунальної
власності
протягом
зимового
періоду
2019/2020 років виконано:
капітальний та поточний ремонти вулиць і доріг загальною площею
1202,2 тис. м2;
підготовлено 390 од. спеціалізованої техніки;
укладено договори на залучення 209 од. додаткової спецтехніки у
сторонніх організацій;
підготовлено 2,01 тис. од. шанцевих механізмів;
заготовлено 68,01 тис. т протиожеледних матеріалів та реагентів.
Здійснювався моніторинг стану впровадження економічно обґрунтованих
тарифів на житлово-комунальні послуги згідно з рішеннями уповноважених
органів влади та органів місцевого самоврядування.
У 2019 році відповідними органами місцевого самоврядування прийнято
61 рішення щодо встановлення тарифів: 31 – на послуги водопостачання,
водовідведення; 30 – на теплопостачання.
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, становить 10687 осіб. Протягом
дії Закону приватизували свої кімнати 3946 мешканців гуртожитків або 37 %
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від загальної кількості. Станом на 01.10.2019 кількість приватизованих квартир
складає 2698 од. або 27 % від загальної кількості 9924 од.
На теперішній час вживаються заходи щодо передачі у власність
мешканцям гуртожитків займаного житла, у яких вони проживають на
законних підставах не менш 5 років. Кількість гуртожитків державної та
комунальної власності, у яких може бути приватизовано житлові приміщення,
складає 117 будівель, із них у місті Харкові – 50 будівель.
Департаментом капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації протягом 2019 року в області здійснювалося
проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на
близько 165 об’єктах, із них на 48 об’єктах головним розпорядником коштів
було визначено Департамент, на інших об’єктах – районні державні
адміністрації, міські ради міст обласного значення, об’єднані територіальні
громади та їх відповідні структурні підрозділи.
Загальний обсяг фінансування, передбачений Департаменту на проведення
зазначених робіт у 2019 році, становив – 428 391,084 тис грн, із яких
199 236,384 тис. грн у вигляді субвенції з обласного бюджету місцевим
бюджетам області.
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 у 2019 році укладено договори із
сільгосптоваровиробниками області на реалізацію всього 3450 тонн зерна
урожаю 2019 року (у т.ч. пшениці – 3050 тонн, кукурудзи – 400 тонн),
переоформлено в повному обсязі, у тому числі:
ПАТ «Аграрний фонд» – 680 тонн зерна;
ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» –
2770 тонн зерна.
За оперативними даними на хлібоприймальні підприємства та елеватори
області надійшло всього – 1709,8 тис. тонн зернових, зернобобових та олійних
культур урожаю 2019 року, у тому числі: пшениці – 897,2 тис. тонн (з якої
50,6 % продовольчої); жита – 0,8 тис. тонн; проса – 10,0 тис. тонн; гречки –
2,0 тис. тонн; вівса – 0,2 тис. тонн; ячменю – 92,0 тис. тонн; гороху –
5,3 тис. тонн; кукурудзи – 302,7 тис. тонн; сорго – 4,7 тис. тонн; соняшнику –
361,6 тис. тонн; ріпаку – 14,8 тис. тонн; сої – 18,5 тис. тонн.
Щомісяця здійснювався оперативний збір інформації по основних
підприємствах хлібопекарської галузі щодо оптово-відпускних цін на хліб,
у тому числі на соціальні сорти хліба, та хлібобулочні вироби.
За даними структурних підрозділів районних державних адміністрацій за
січень-листопад 2019 року аграріями придбано 905 од. техніки на суму близько
1227,5 млн грн. У 2018 році придбано за аналогічний період понад 191 од. на
суму 1524,6 млн грн.
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За програмою часткової компенсації за придбану техніку аграрії
Харківської області придбали 721 од. техніки та обладнання на суму
138,5 млн грн. (з ПДВ). Отримали компенсацію 262 сільгосптоваровиробників
на суму 28,8 млн грн, із них 42 фермерських господарства на суму 2,4 млн грн.
За державною програмою «Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» області виділено
15,3 млн грн, які були розподілені між сільськогосподарськими
підприємствами, що залучили кредити і були визнані переможцями конкурсу.
За державною програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства,
закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» до
сільськогосподарських підприємств області спрямовано 4,5 млн грн.
За державною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва»
спрямовано фізичним особам спеціальну бюджетну дотацію за вирощування
молодняка великої рогатої худоби у сумі 21,7 млн грн.
За обласною програмою індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім» на 2019 рік рішенням обласної ради передбачено
484,6 тис. грн, із яких 461,2 тис. грн було перераховано на рахунок
КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі».
У 2019 році виробництво зернових та зернобобових культур у заліковій
вазі складає 4414,8 тис. тонн, що на 585,6 тис. тонн більше ніж у 2018 році
(115,3 % до показника 2018 року), при середній врожайності 42,2 ц/га
(у 2018 році – 37,7 ц/га).
Під урожай 2020 року засипано насіння ярих зернових та зернобобових
культур – 24,6 тис. тонн або 81,4 % від прогнозованої потреби – 30,2 тис. тонн,
у тому числі насіння високих категорій – 19,6 тис. тонн або 84 % від
засипаного. Підготовка насіння ярих зернових та зернобобових культур для
посіву під урожай 2020 року триває.
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
рекомендацій аграріям області щодо оптимального визначення стратегії
проведення весняно-польових робіт (зокрема розроблення заходів щодо
збереження посівів та догляду за ними).
Організовано експозицію Харківської області на XXХІ Міжнародній
агропромисловій виставці «АГРО-2019» та проведено урочистий захід за
підсумками її проведення.
Проведено XII Міжнародну агропромислову виставку і форум з розвитку
фермерства AGROPORT East Kharkiv 2019. У рамках заходу відбулася
стратегічна сесія на тему: «Впровадження цілей сталого розвитку на
регіональному рівні». Взято учать у науково-практичній конференції «Здоров’я
ґрунтів і продовольча безпека в умовах сучасних кліматичних змін», семінарах:
«Технології органічного виробництва», «Аграрний сектор економіки України:
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сучасні тренди пореформеного розвитку», «Виробництво якісного молока для
виготовлення сирів і дитячого харчування» та інші заходи.
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 (за
попередніми даними) станом на 28.12.2019, введено в експлуатацію
431,9 тис. м2 житла (нове будівництво).
З метою забезпечення належної соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, створення умов для
будівництва житла в Харківській області, 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.
Проводилася робота з підготовки технічних, дозвільних та інших
документів при передачі в оренду, виконанні ремонтних робіт, перевірки
належності експлуатації пам’яток архітектури, а саме:
укладено 95 охоронних договорів (додаткових угод до них);
складено 94 акти огляду технічного стану будівель пам’яток архітектури та
містобудування (приміщень в них), виконана їх фотофіксація;
погоджено проєктної документації по будівлях – пам’ятках архітектури –
37, паспортів та облікових карток – 26;
опрацьовано 344 відповіді організаціям, підприємствам та фізичним
особам на їх звернення стосовно пам’яткоохоронної сфери.
У 2019 році розпочато роботи з розроблення нової містобудівної
документації – Схеми планування територій громад. Нормативна документація,
відповідно до якої вони розробляються та затверджується, впроваджена
Мінрегіоном.
У Харківській області розпочато роботу із забезпечення 16 населених
пунктів області, які занесені до Списку історичних населених місць України,
містобудівною документацією, а саме історико-архітектурними опорними
планами (ІАОП). На сьогодні вже розроблені ІАОП міст Харків, Чугуїв,
Люботин, Ізюм, смт Шарівка Богодухівського району, у стадії розроблення
ІАОП міст Балаклія, Вовчанськ, Куп’янськ, Валки, Мерефа, смт Золочів та
Краснокутськ.
На сьогодні у стадії розроблення і затвердження знаходяться понад
220 проєктів містобудівної документації – Схеми планування території районів
та міст, генеральні плани та плани зонування на населені пункти області,
детальні плани територій районів.
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 вебсайтах
районних державних адміністрацій.
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Одним із пріоритетних питань діяльності місцевих органів влади є
реформування та оптимізація у сфері охорони здоров’я. Департаментом
охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації 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.
У регіоні первинну медичну допомогу 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 і поліклінічних
відділень м. Харкова. По області вже завершився перехід первинної ланки у
комунальні некомерційні підприємства (комунальні підприємства).
За даними офіційного вебсайту НСЗУ всі 72 комунальні підприємства, що
надають первинну медичну допомогу, та 16 приватних установ підписали
договір з НСЗУ. У рамках реалізації кампанії «Лікар для кожної сім’ї» між
лікарями та пацієнтами укладено понад 2,0 млн декларацій, охоплено 76,71 %
населення області.
У напрямі впровадження реформ на вторинному та третинному рівнях
медичної допомоги в області визначено для автономізації 134 заклади
спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.
За рішенням місцевих органів влади вже автономізовано 128 закладів або
95,5 %, у тому числі – 35 закладів обласного підпорядкування (92,1 %),
26 – районів області (89,7 %) та 67 – м. Харкова (100,0 %).
Інші 6 закладів (по 3 – обласного підпорядкування та районів області)
перебувають у стані проведення необхідних юридичних процедур для
завершення процесу автономізації.
16 жовтня 2019 року у м. Харкові розпочав роботу Північний
міжрегіональний департамент Національної служби здоров’я України, робота
якого зосередиться на втіленні стратегії подальшої трансформації медичної
допомоги населенню, зокрема діяльності автономізованих закладів другого та
третього рівнів надання медичної допомоги, які вже уклали та планують
укладати договори з НСЗУ в Полтавській, Сумській, Харківській та
Чернігівській областях.
У контексті подальшого реформування сфери охорони здоров’я відповідно
до протоколу № 7 засідання робочої групи Міністерства охорони здоров’я
України з питань розгляду проєктів мережі опорних закладів охорони здоров’я
від 29.11.2019 для Харківської області погоджено 15 опорних закладів надання
спеціалізованої медичної допомоги.
За поданням керівництва обласної державної адміністрації Міністерством
охорони здоров’я України розглядається пропозиція щодо включення до мережі
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опорних закладів госпітального округу Харківської області КЗОЗ «Обласна
дитяча клінічна лікарня № 1», яка перебуває у стадії автономізації.
На виконання заходів комплексної обласної програми «Здоров’я
Слобожанщини» на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 06 грудня 2018 року № 828-VІІ (зі змінами), за 11 місяців 2019 року за
рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, а також інших джерел, не заборонених
законодавством, спрямовано 148,3 млн грн.
На особистому контролі керівництва обласної державної адміністрації
перебуває питання щодо покращення матеріально-технічного стану закладів.
Організовано зустріч керівництва області з головою представництва
Європейського інвестиційного банку в Україні Жаном-Еріком Де Загоном та
заступником голови представництва Європейського Союзу в Україні Аннікою
Вайдеман; відвідування делегацією ЄІБ та представництва ЄС обласної
клінічної лікарні. Під час заходів обговорені питання реалізації спільних
проєктів у рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення
України» за підтримки Європейського інвестиційного банку відновлення та
реконструкції 13 медичних об’єктів, серед яких КНП ХОР «Обласна клінічна
травматологічна лікарня», КНП ХОР «Обласний клінічний спеціалізований
диспансер радіаційного захисту населення», КНП ХОР «Обласна клінічна
лікарня», КНП ХОР «Обласний клінічний перинатальний центр», КНП ХОР
«Обласна дитяча клінічна лікарня», КЗОЗ Обласна дитяча клінічна лікарня № 1,
КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», КНП ХОР «Обласна
інфекційна клінічна лікарня» тощо.
Ураховуючи високий показник захворюваності та поширеність
онкологічних захворювань у регіоні, незадовільний матеріально-технічний стан
провідного онкологічного закладу, за підтримки місцевих органів влади
проводиться робота з реалізації масштабного проєкту створення сучасного
онкоцентру. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
27.09.2019 № 482 затверджено проєкт будівництва другої черги комплексу
комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології».
Для кардіологічного центру КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня»
придбано новий сучасний ангіограф для надання своєчасної ендоваскулярної
допомоги на рівні світових стандартів 3 тисячам профільних пацієнтів на рік,
24 години на добу, 7 днів на тиждень.
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 01.12.2019 за рахунок різних джерел фінансування закладами
охорони здоров’я придбано 3462 одиниці медичного обладнання на загальну
суму 126,3 млн грн. та 51 одиницю автотранспорту вартістю 46,2 млн грн.
Харківська область одна із 5 регіонів країни, де забезпечено тестування
послуги телемедицини для закладів сільської місцевості. З метою технічної
реалізації проєкту протягом звітного періоду створено регіональну службу
телемедичних послуг. На сьогодні всі заклади первинної ланки та їх
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини мають доступ до єдиної
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телемедичної платформи. За час впровадження проєкту з лютого 2019 року
надано майже 2500 телемедичних консультацій.
У рамках реалізації першого етапу проєкту «Ефективна первинна
медицина в громаді» програми ЄС «Підтримка громадянського суспільства,
місцевих влад та прав людини», який діє з метою розбудови ефективної
первинної медико-санітарної допомоги у громадах Харківської області в рамках
програми ЄС «Підтримка громадянського суспільства, місцевих влад та прав
людини» та фінансується Європейським Союзом, проведено низку заходів.
Завдяки проєкту на Харківщині реалізовано 12 міні-грантів для
впровадження стратегічних планів розвитку закладів первинної ланки медичної
допомоги на загальну суму 3,5 млн грн.
Питання організації соціального захисту, у т.ч. медичного забезпечення
учасників АТО, ООС та осіб, які тимчасово переміщені з Донецької та
Луганської областей, знаходиться на постійному контролі місцевих органів
влади, розглянуто та обговорено у ході низки заходів.
Відповідно до реєстру, який ведеться у Департаменті охорони здоров’я
Харківської обласної державної адміністрації з травня 2014 року, за весь період
реєстрації звернулось за медичною допомогою понад 222,0 тис. осіб. Витрати
коштів місцевих бюджетів на організацію медичної допомоги внутрішньо
переміщеним особам за 11 місяців поточного року склали 59,8 млн грн.
Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації протягом 2019 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 – 362;
вистав – 1377; прем’єр – 16; виставок художніх робіт, квестів, презентацій – 76;
обласних, міжнародних, всеукраїнських фестивалів-конкурсів – 22; майстеркласів, семінарських занять, тренінгів – 295; тематично-виховних заходів – 199;
культурно-мистецьких заходів – 202; книжкових виставок, конференцій,
фестивалів, акцій – 186; конференцій – 3; звітних концертів учнів, студентів,
викладачів закладів мистецької освіти – 33.
Розглянуто проєкти відведення земельних ділянок юридичним та фізичним
особам для будівельних та інших робіт на території м. Харкова та Харківської
області – 212.
Розглянуто 118 пакетів містобудівної документації (92 детальних планів
території, 26 генеральних планів населених пунктів) на території м. Харкова та
Харківської області.
Обласними бібліотечними закладами за звітний період проведено: 145
заходів до державних свят, пам’ятних подій та вшанування митців України та
зарубіжжя; 6 виїзних заходів з підвищення кваліфікації; майстер-класів,
семінарських занять, тренінгів – 125; книжкових виставок, конференцій, акцій –
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89; надавались консультації представникам публічних бібліотек 10 об’єднаним
територіальним громадам.
Протягом звітного періоду здійснювалася освітня, виховна, організаційна
та фінансова діяльність в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладах області. Збережено 78 шкіл естетичного виховання, у яких навчається
більше 16 тис. учнів. 02 вересня 2019 року відкрито КЗ «Пісочинська школа
мистецтв «АРТ НОВА». Протягом 2019 року підвищили фаховий рівень при
Обласному навчально-методичному центрі 522 працівника клубних і
бібліотечних закладів.
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 України: Харківська область. м. Чугуїв
і Чугуївський район». Здійснюється підготовка збірки «Звід пам’яток історії та
культури України: Харківська область. м. Люботин, м. Первомайський,
Первомайський район».
З метою популяризації туристичного і мистецького потенціалу регіону
Харківщину було представлено у 10 різноманітних спеціалізованих
туристичних заходах, зокрема:
XXV туристичній виставці «NA STYKU KULTUR» (м. Лодзь, Республіка
Польща);
конференції «Туризм як інструмент міжкультурної взаємодії»
Міжнародного туристичного тижня (м. Одеса);
Всеукраїнській туристичній виставці «ZT – EXPO» (м. Житомир);
XIII Міжрегіональній виставці-турсалоні «Відпочивайте на Полтавщині!»
(м. Полтава);
ХI Міжнародному туристичному форумі «Харків: партнерство в туризмі»
(м. Харків);
Міжнародній туристичній виставці «International Travel TT Warsaw»
(м. Варшава, Польща).
У 2019 році проведено інвентаризацію об’єктів археологічної спадщини
Борівського району та пам’яток історії Балаклійського району (візуально
обстежено, зафіксовано, обміряно, встановлено координати): 342 об’єкта
археології Борівського району (кургани); 206 пам’ятки археології Борівського
району (205 курганів та 1 городище). Окремо встановлено, що 3 пам’ятки
(кургани) зруйновано внаслідок антропогенного впливу. Не вдалося оглянути 6
пам’яток (поселень) внаслідок їх затоплення Оскільським водосховищем
(5 поселень) та нечіткої прив’язки до місцевості, а також надмірної рослинності
(1 поселення); 95 пам’яток історії (75 пам’яток історії у Балаклійському районі,
20 пам’яток історії у Борівському районі).
Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації приділялася постійна увага вирішенню питань
соціальної політики.
У 2019 році організовано проведення засідань консультативно-дорадчих
органів, що діють при обласній державній адміністрації, а саме:
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4 засідання Обласного комітету із забезпечення доступності осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури;
14 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;
14 засідань Робочої групи з питань визначення статусу осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій
громадян;
4 засідання Робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій осіб з інвалідністю;
4 засідання Обласної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної
рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії
торгівлі людьми;
4 засідання Обласного координаційного комітету сприяння зайнятості та
професійної орієнтації населення;
6 засідань Робочої групи з питань підвищення мінімальної заробітної
плати, рівня оплати праці та легалізації зайнятості;
4 засідання Робочої групи з питань соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
12 засідань Комісії з реалізації у Харківській області пілотного проєкту із
залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо
переміщених осіб;
7 засідань Робочої групи з питань гуманітарної допомоги;
7 засідань Регіональної комісії із соціальної реабілітації осіб, які
постраждали від терористичного акту.
Постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам
антитерористичної операції.
У звітний період здійснено виїзди до:
управління соціального захисту населення Дергачівської районної
державної адміністрації з метою проведення комплексної перевірки з
призначення субсидії;
управлінь соціального захисту населення з метою вивчення стилю та
методів роботи:
Балаклійської районної державної адміністрації;
Вовчанської районної державної адміністрації;
Харківської районної державної адміністрації.
Крім того, з метою перевірки стану дотримання прав підопічних, вивчення
стану роботи з питань охорони та умов праці та організації пожежної безпеки
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здійснено перевірки інтернатних установ системи соціального захисту
населення області.
У 2019 році здійснено плановий фінансовий аудит за 2017 – 2018 роки:
КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат;
КУ Богодухівський геріатричний інтернат;
КУ Ржавецький психоневрологічний інтернат;
КУ Вовчанський спеціальний будинок-інтернат;
КУ Вовчанський геріатричний пансіонат;
КУ Зміївський геріатричний пансіонат.
Проводилася 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 2019 року до
ДПУ «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія» було направлено на
відпочинок 1404 дитини (І-XІІІ тематичні зміни). Також у липні 2019 року до
Австрії (м. Іббс) були направлені на оздоровлення 12 дітей з 2
супроводжуючими особами.
Продовжувалася 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 при здійсненні соціальної роботи з внутрішньо переміщеними
особами/сім’ями, учасниками АТО та членами їх сімей, сім’ями загиблих у зоні
АТО, демобілізованими із зони збройного конфлікту та членами їх сімей.
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 4356 дітей, які мають статус дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1329 дітей, які перебувають
у складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей.
Адміністратором безпеки регіонального рівня проводилася постійна
робота зі скасування та оформлення флеш-ключів доступу до системи для
користувачів та адміністраторів безпеки у зв’язку із закінченням терміну їх дії,
з урахуванням рівнів доступу до системи. Робота з оформлення флеш-ключів
доступу до ЄІАС «Діти» для нових користувачів та адміністраторів безпеки
проводиться згідно з графіком.
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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 напрямів 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 12 місяців 2019 року надали
допомогу 535 дітям.
Із загальної кількості дітей, які перебували у закладах соціального захисту
дітей за віковими критеріями, це діти у віці: від 3 до 6 років – 157 дітей, від 7 до
14 років – 324 дитини, від 15 до 18 років – 54 дитини.
На кінець звітного періоду кількість вихованців у закладах соціального
захисту дітей становить 188 дітей.
До сімейних форм виховання протягом 2019 року влаштовано 195 дітей.
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 проєкту «Профілактика ризикової поведінки» в рамках програми
«Школа проти СНІДу серед підлітків уразливої групи».
Станом на 01 січня 2020 року в області функціонує 109 дитячих будинків
сімейного типу (на вихованні перебуває 805 дітей) та 272 прийомних сімей (на
вихованні перебуває 525 дітей). Протягом 2019 року влаштовано до дитячих
будинків сімейного типу та прийомних сімей 209 дітей із числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього у прийомних сім’ях та
дитячих будинках сімейного типу виховуються 1330 дітей.
З початку 2019 року з дитячих будинків сімейного типу та прийомних
сімей вибуло 164 дитини (причини вибуття: усиновлення, повернення в
біологічну сім'ю, досягнення повноліття, закінчення навчання та
працевлаштування, продовження навчання та повне державне утримання у
навчальних закладах, одруження).
Станом на 01 січня 2020 року в області в установах культури охоплено
різними видами дозвілля 82836 дітей, із них – 1605 дітей облікових категорій;
у спортивних секціях, школах, клубах займаються 56548 осіб, із числа дітей та
підлітків облікових категорій – 1271. Відвідувачів клубів за місцем
проживання – 16675 дітей, облікових категорій – 519 дітей. В інших закладах
охоплено позашкільною роботою 57280 дітей, облікових категорій – 1845.
Всього в області позашкільною роботою охоплено 213339 дітей, із них
облікових категорій – 5240 дітей, що становить 92,17 % дітей, які перебувають
на обліку служб у справах дітей.
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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, що потребують поліпшення
житлових умов. Складається графік постановки дітей зазначених категорій на
квартирний облік.
Станом на 01 січня 2020 року на квартирному обліку перебувають 162
особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
потребують постановки на квартирний облік ще 716 дітей зазначеної категорії.
Основним механізмом контролю за дотриманням житлових та майнових
прав дітей є надання органом опіки та піклування дозволів на здійснення
правочинів відносно нерухомого майна.
На виконання Комплексного плану спільних заходів щодо попередження
негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень та профілактики
дитячої злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності,
попередження пияцтва та наркоманії) відповідно до розроблених графіків
проведено протягом 2019 року 2256 профілактичних заходів (рейдів), під час
проведення яких виявлено 740 дітей (виявлено повторно 36 дітей).
Станом на 01 січня 2020 року на території області функціонують з
тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції: 4 прийомні сім’ї, у яких на вихованні перебуває
7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 46 сімей опікунів,
піклувальників, на вихованні перебуває 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
На території Харківської області функціонує 109 дитячих будинків
сімейного типу, у яких виховується 805 дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа та 272 прийомних сімей, у яких
виховуються 525 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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.
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.
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації розроблені проєкти розпоряджень та доручень голови обласної
державної адміністрації з питань функціонування та розвитку освітньої галузі
області.
Підготовлені проєкти рішень Харківської обласної ради:
Про затвердження порядків використання коштів обласного бюджету для
компенсації 50 % вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів та
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учнів окремих закладів освіти та про визнання такими, що втратили чинність,
деяких рішень обласної ради;
Про внесення змін до обласної програми розвитку освіти «Новий освітній
простір Харківщини» на 2019 – 2023 роки, затвердженої рішенням Харківської
обласної ради від 06.12.2018 № 817-VІІ.
Проведено вивчення умов провадження освітньої діяльності у
Харківському приватному дошкільному навчальному закладі (центр розвитку
дитини) «Дивосвіт» Харківської області та у Харківському приватному
дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «ДАДА»
Харківської області (участь у складі комісії органу ліцензування).
Проведено комплексне вивчення діяльності відділу освіти Печенізької
районної державної адміністрації з реалізації державної політики у сфері
освіти, відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації,
Управління освіти адміністрації Основ’янського району Харківської міської
ради з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти.
Найбільш помітними подіями стали:
урочисте відкриття навчально-практичного центру з професій: «Слюсарремонтник», «Слюсар механоскладальних робіт», «Слюсар-інструментальник»,
«Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів», «Слюсар з
ремонту
колісних
транспортних
засобів»,
«Слюсар
з
ремонту
сільськогосподарських машин та устаткування»;
урочисте відкриття виробничих майстерень за професією: «Маляр,
реставратор декоративно-художніх фарбувань» у рамках співпраці з фондом
ім. Шьока, GIZ, генеральним консульством Німеччини, а також: KNAUF,
CAPAROL;
відкриття навчально-практичного центру з професії: «Маляр»;
відкриття навчально-практичного центру з професії: «Монтажник систем
утеплення будівель» у рамках реалізації державної програми створення
навчально-практичних центрів у закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та за підтримки національної компанії ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ
ПОЛІМІН» у Державному професійно-технічному навчальному закладі
«Харківське вище професійне училище будівництва»;
урочисті збори наукової громадськості Харківщини, присвячені Дню
науки, вручення 20-ти науковцям обласних відзнак, дипломів 40 обласним
стипендіатам в галузі науки у 2019 – 2020 роках, відзнак Національної академії
наук України, дипломів 12 студентам-переможцям XІІІ Харківського
регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних
та гуманітарних наук;
урочисте
відкриття
Інноваційного
бізнес-інкубатора
«Еō
BusinessIncubator»;
урочисте відкриття наукового парку «Синергія» на базі Харківського
національного університету радіоелектроніки.
Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної
державної адміністрації приділялась велика увага питанням реалізації
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молодіжної політики, оскільки майже 30 % населення у Харківському регіоні
складає саме молодь.
Загальна кількість заходів щодо реалізації молодіжної політики,
проведених на території Харківській області за 2019 рік, становить
8066 заходів, якими охоплено 493995 осіб.
Проведено 3263 заходи з національно-патріотичного виховання, що
складає 40,5 % від загальної кількості заходів. Цими заходами охоплено 174779
осіб, сума витрачених коштів з усіх джерел фінансування складає
3451,05 тис. грн.
Протягом звітного періоду проведено 2370 заходів з формування
здорового способу життя, що складає 29,4 % від загальної кількості заходів.
Цими заходами охоплено 119106 осіб, сума витрачених коштів з усіх джерел
фінансування складає 2 125,20 тис. грн.
Для 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 23 центри
працевлаштування, кар’єри, організації практики, які діють на базі закладів
вищої освіти Харківської області.
З метою створення умов для формування навичок здорового способу життя
в молодіжному середовищі систематично проводяться лекції, бесіди, тренінги,
семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії, діалоги, акції,
місячники, направлені на пропаганду здорового способу життя. Серед
громадських організацій найактивніші: Харківське обласне відділення
Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які
живуть з ВІЛ/СНІД», «Мережа 100 % життя», молодіжна громадська
організація «Харківський обласний центр волонтерів», Благодійний Фонд
«ХБО «Благо», БО БФ «Харків з тобою», БФ «ХБО «Надія є», ГО «Здорова
нація – здорова Україна», ГО «Мир», БО БФ «Золотий Пегас» та інші.
Протягом 2019 року проведено 951 захід з даного напряму, що складає
11,8 % від загальної кількості заходів, якими охоплено 54266 осіб, сума
витрачених коштів на проведення цих заходів становить 817,7 тис. грн.
Окрім цього, у районах області та містах обласного значення проведені
заходи, спрямовані на самовдосконалення, творчий розвиток особистості та
забезпечення змістовного дозвілля молоді. Всього проведено 760 таких заходів,
якими охоплено більше 85246 осіб, сума витрачених коштів на проведення цих
заходів складає 6317,4 тис. грн.
За оперативними даними оздоровленням та відпочинком охоплено 246573
дітей, що склало 102,4 % від запланованої кількості (240732 дітей) та 94 % від
загальної чисельності дітей віком 7-17 років включно (262228 дітей).
Із загальної кількості оздоровленням та відпочинком за соціально
незахищеними категоріями охоплено 160750 дітей, що складає 100,4 % від
плану (160194 дитини) та 95,1 % від їх загальної кількості (169090 дітей).
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На території області здійснювали роботу 732 заклади, якими охоплено
97613 дітей.
На фінансування оздоровчої кампанії витрачено 595181,6 тис. грн,
що складає 138 % від запланованої суми (431437,85 тис. грн), у т.ч.
115217,95 тис. грн з бюджетів різних рівнів, що склало 112 % від запланованого
(102862,08 тис. грн).
За рахунок коштів обласного бюджету для оздоровлення дітей соціально
незахищених категорій придбано 7420 путівок до санаторіїв та таборів
Харківської, Одеської, Запорізької та Львівської областей. Використання
путівок складає 100 %.
За останні кілька років зусилля держави та обласної державної
адміністрації у сфері розвитку фізкультури і спорту принесли певні успіхи.
На території Харківської області функціонують 13 центрів «Спорт для
всіх», із яких 1 обласний, 7 районних та 5 міських.
За підсумками 2019 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 взяли
участь близько 80 тис. осіб.
Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і
спортом у Харківській області функціонують 6938 спортивних споруд.
У 2019 році завершено роботи та здано в експлуатацію фізкультурнооздоровчі комплекси у с-щі Золочів та м. Красноград, розпочато будівництво
таких комплексів у с-щі Краснокутськ та м. Дергачі. Окрім того, у 2019 році
збудовано та відкрито 16 майданчиків зі штучним покриттям і 18 майданчиків з
гімнастичним та тренажерним обладнанням.
З метою реалізації проєкту Президента України щодо спорудження шкіл,
садочків та стадіонів в області у 2020 році планується будівництво
фізкультурно-оздоровчого комплексу у с-щі Новопокровка Чугуївського
району та м. Ізюм з плавальним басейном, заплановано будівництво 3 стадіонів
з легкоатлетичними доріжками у містах Чугуїв і Балаклія та с-щі Пісочин
Харківського району.
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.
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 області функціонують:
76 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, із низ 18 належать обласним
організаціям фізкультурно-спортивних товариств (12 – ХОО ФСТ «Україна»,
4 – ХОО ФСТ «Колос», 1 – ХОО ФСТ «Динамо» України, 1 – ХОО ФСТ
«Спартак»), 39 належать закладам освіти та 19 закладам фізичної культури і
спорту;
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3 навчальних заклади спортивного профілю;
2 школи вищої спортивної майстерності;
Центр олімпійської підготовки зимових видів спорту;
Комунальна установа «Харківський регіональний центр з фізичної
культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Харківської обласної ради;
15 центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;
4 спортивні бази олімпійської і паралімпійської підготовки, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 871.
У спортивних школах всіма видами спорту займаються 44680 осіб, що
становить 16,7 % від загальної кількості дітей в області віком від 6 до 18 років.
Підготовка провідних спортсменів області відбувається на 4 спортивних
базах олімпійської і паралімпійської підготовки. Усі бази утримуються у
належному стані, працюють відповідно до календарного плану міжнародних та
всеукраїнських змагань, здійснюють навчально-тренувальний процес з
підготовки спортсменів.
Для функціонування відділень з видів спорту дитячо-юнацькі спортивні
школи використовують як власні, так і орендовані спортивні споруди.
Департаментом масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та
політичними партіями регіону. Здійснювалася робота щодо надання 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 вебсайті 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, метою якої є:
забезпечення розвитку інформаційного простору, що включає в себе
підвищення якості інформації, її повноти та об’єктивності, а також збільшення
можливостей доступу населення до інформації;
розвиток інформаційного простору в сільській місцевості, особливо там, де
районна газета та місцеве радіо є єдиними доступними каналами інформації;
забезпечення можливості громадян області на отримання права доступу до
якісної, об’єктивної інформації;
створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури;
розширення кола споживачів інформації, засновниками яких є органи
державної влади та місцевого самоврядування;
реалізація заходів щодо соціального захисту журналістів;
поліпшення діяльності видавничо-поліграфічної сфери;
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здійснення якісного висвітлення діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування, широке висвітлення подій місцевого, обласного,
загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в області та за
її межами.
Департаментом масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації налагоджено співпрацю з Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення з питань аналізу програмного наповнення ефірних
теле- і радіокомпаній, дотримання місцевими телерадіоорганізаціями вимог
чинного законодавства, сприяння подальшої розбудові цифрового
телерадіомовлення. Здійснювався обмін інформацією та проводилися
консультації 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 щодо припинення здійснення ретрансляції
заборонених російських телеканалів на території області.
Протягом звітного періоду здійснювалося висвітлення діяльності
керівництва обласної державної адміністрації. Організовано та проведено 95
брифінгів за участю керівництва обласної державної адміністрації, 44 пресконференції, 34 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;
за участю голови обласної державної адміністрації, заступників голови
обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної
державної адміністрації на каналах UA: Харків, Simon, ТК «Україна»;
засідання колегії обласної державної адміністрації, сесій обласної ради,
прес-конференцій, суспільно значущих для області подій на каналі UA: Харків.
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».
У першій половині 2019 року в Золочівському та Дергачівському районах
успішно завершився проєкт «Центр моніторингу та медіаторства для інтеграції
ромів Харківської області», який виконувало національно-культурне
товариство циган «Ромен» за сприяння обласної державної адміністрації та
районних державних адміністрацій. Також згадане товариство у співпраці з
Харківським обласним центром зайнятості провело влітку 2019 року низку
заходів для полегшення профорієнтації ромської молоді: семінари, навчальні
екскурсії на промислові підприємства Харкова.
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Протягом 2019 року здійснювалася взаємодія з експертними організаціями,
діяльність яких пов'язана з реформуванням місцевого самоврядування. З
представниками органів місцевого самоврядування продовжувалась робота
щодо внесення можливих змін до Перспективного плану формування територій
громад Харківської області.
Заходи обласної державної адміністрації анонсувалися та висвітлювалися
на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації у режимі роботи
інформаційної агенції. Оперативно розміщувалися коментарі відповідальних
осіб щодо важливих подій в області.
Протягом 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 січня 2020 року у Харківській області діє 806 релігійних
громад, що зареєстрували статути в обласній державній адміністрації.
Протягом 2019 року в обласній державній адміністрації зареєстровано
статути 7 релігійних громад, а також зареєстровано нові редакції статутів
5 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.
Розроблено та затверджено Комплексний план заходів попередження
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної
безпеки у Харківській області в зимовий період 2019 – 2020 років.
Затверджено План організаційних і практичних заходів щодо
запобігання загибелі людей на водних об’єктах області у зимовому періоді
2019 – 2020 років.
Виконані завдання, передбачені Порядком створення, утримання фонду
захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 «Деякі питання
використання захисних споруд цивільного захисту», надано відповідні
доручення районним державним адміністраціям та виконавчим комітетам
міських рад міст обласного значення.
Проведено
12
технічних
перевірок
апаратури
територіальної
автоматизованої системи централізованого оповіщення Харківської області
«Сигнал ВО», із яких 4 комплексних – з включенням електросирен.
Територіальна автоматизована система централізованого оповіщення готова до
використання за призначенням.
Протягом 2019 року було проведено перевірку стану готовності цивільного
захисту, організації підготовки, перепідготовки керівного, командноначальницького складу і формувань цивільного захисту, навчання з дисциплін
цивільного захисту і безпеки життєдіяльності та евакуаційних заходів у вищих
навчальних закладах, а саме:
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Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради;
Національному фармацевтичному університеті;
Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті;
Харківському
торговельно-економічному
інституті
Київського
національного торговельно-економічного університету;
Харківській державній академії фізичної культури;
Харківському національному університеті будівництва та архітектури.
Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної
державної адміністрації проведено аналіз виконання регіональних
природоохоронних програм.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 11.03.2016 № 75 в області з 21 березня по 30 травня 2019 року проводилася
всеукраїнська акція з благоустрою «За чисте довкілля».
З метою належної організації та проведення заходів указаної акції, було
підготовлено проєкти листів до структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, районних державних адміністрацій, Харківської міської ради,
міських рад міст обласного значення, установ, організацій.
Акцію проведено на території усіх населених пунктів, у заходах якої взяли
участь понад 525 тис. осіб. У рамках проведення всеукраїнської акції в області
20 квітня 2019 року проведено день благоустрою територій населених пунктів.
Під час проведення акції, упродовж березня-травня 2019 року було
ліквідовано 1835 несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним обсягом
38,159 тис. м3, висаджено понад 143 тис. дерев, 41 тис. кущів, приведено до
належного стану 9,769 млн м2 газонів, 254,277 тис. м2 квітників, очищено від
сміття 712 тис. м2 берегів водойм, прибрано прибудинкових територій площею
понад 23 млн м2.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.04.2010
№ 22265/2/1-10 в області організовано (з червня по жовтень 2019 року) та
проведено безстрокову всеукраїнську кампанію із забезпечення чистоти і
порядку в населених пунктах. Згідно з отриманими та опрацьованими
оперативними даними під час проведення цієї кампанії на території Харківської
області було ліквідовано 1029 несанкціонованих сміттєзвалищ загальним
обсягом 112,354 тис. м3, приведено до належного санітарного стану 321 парк,
458 скверів, 3564 дитячих та 1845 спортивних майданчиків, очищено від сміття
1358,92 тис. м2 берегів водойм.
З метою забезпечення збереження біорізноманіття в регіоні в області
проводиться робота з розширення мережі територій та об’єктів природнозаповідного фонду місцевого значення.
У рамках виконання Стратегії розвитку Харківської області на період до
2020 року, на виконання доручення голови обласної державної адміністрації
від 16.01.2018 № 01-28/535 районними державними адміністраціями у 2019 році
проводилась робота щодо погодження проєктів створення територій і об’єктів
природно-заповідного фонду, розроблених та запропонованих НДУ
«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».
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У 2019 році на розгляд Харківської обласної ради надано проєкт рішення
«Про оголошення орнітологічного заказника місцевого значення «Петрівський»
на території Красноградського району Харківської області». Загальна площа
запроєктованого заказника становить 758,0 га. На теперішній час проводиться
доопрацювання зазначеного проєкту рішення.
Організовано роботу щодо створення ландшафтного заказника
загальнодержавного значення «Кам’янський Ізюмський» на території
Ізюмського району, яка на цей час триває.
Відповідно до вимог пункту 10 статті 186 Земельного кодексу України
протягом 2019 року розглянуто 48 проєктів землеустрою щодо технічної
рекультивації земельних ділянок. За результатами розгляду було погоджено
40 проєктів рекультивації, 8 – повернуто на доопрацювання.
У 2019 році Департаментом розглянуто матеріали та надано пропозиції
керівництву обласної державної адміністрації щодо погодження в
установленому порядку надання в користування мисливських угідь Харківській
обласній організації УТМР на території Золочівського району.
Протягом звітного року разом з районними державними адміністраціями
розглядалися звернення та проводилася роз’яснювальна робота з питання
надання у користування мисливських угідь.
За допомогою створеного Мінприроди електронного сервісу «Інтерактивна
мапа» («Ecomapa.gov.ua») Департаментом розглянуто 291 звернення щодо
утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території області. Вказані
звернення було опрацьовано у встановленому законодавством порядку.
З метою ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, виявлених
громадянами та внесеними до сторінок електронного сервісу «Інтерактивна
мапа», Департаментом направлялися відповідні листи до районних державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Крім того, про можливі
порушення вимог природоохоронного та санітарного законодавства
повідомлялись Державна екологічна інспекція у Харківській області та Головне
управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
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.
Спільно з Харківським національним університетом внутрішніх справ
розроблено проєкт Стратегічних напрямів забезпечення публічної безпеки і
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порядку на території Харківської області на 2020 – 2021 роки, який було
надіслано листом від 31.10.2019 № 05-08/1563 до регіонального представництва
Консультативної місії Європейського Союзу у Харкові для опрацювання,
обговорення на черговому засіданні робочої групи № 1 «Забезпечення
громадського порядку та протидія злочинності в громадських місцях» і інших
робочих груп, діючих на базі регіонального представництва Консультативної
місії Європейського Союзу у Харкові та прийняття остаточної редакції
вказаного документа, який в подальшому має бути запропонований для
розгляду й затвердження Харківською обласною радою.
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 належного функціонування системи військового
обліку згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 28.01.2019 № 13 проведені у взаємодії з Харківським обласним військовим
комісаріатом перевірки підприємств, установ, організацій, навчальних закладів
області та м. Харкова.
З метою підготовки держави до оборони в області у звітному періоді
організовувалися і виконувалися завдання територіальної оборони як системи
загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в
особливий період поза смугами (зонами, районами) бойових дій.
На виконання Указу Президента України від 23.09.2016 № 406, яким
затверджено Положення про територіальну оборону України, Департаментом
протягом звітного періоду у межах компетенції здійснювалась організація
забезпечення виконання законодавства з питань територіальної оборони, а
також організація здійснення заходів та виконання завдань з територіальної
оборони у Харківській області.
Протягом звітного періоду організовувалась взаємодія між військовими
частинами (органами, підрозділами) суб’єктами територіальної оборони, які
плануються до виконання завдань з територіальної оборони в особливий період.
У межах повноважень здійснювався контроль за готовністю сил та засобів, що
залучені до виконання завдань територіальної оборони у зоні територіальної
оборони.
У 2019 році вживалися вичерпні заходи щодо виконання:
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регіональної Програми протидії терористичній діяльності на території
Харківської області на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням Харківської
обласної ради від 06 грудня 2018 року № 823-VІІ;
регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та
протидії злочинності на території Харківської області на 2018 – 2019 роки,
затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року
№ 656-VІІ;
комплексної регіональної Програми забезпечення безпеки дорожнього
руху на території Харківської області на 2018 – 2020 роки, затвердженої
рішенням Харківської обласної ради від 07 червня 2018 року № 723-VІІ;
Програми територіальної оборони Харківської області на період
2018 – 2019 років, затвердженої рішенням Харківської обласної ради
від 07 грудня 2017 року № 554-VII.
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»,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.05.2011 № 246
«Про організацію виконання Указу Президента України від 05.05.2011
№ 547/2011».
Забезпечено оприлюднення інформації, зазначеної у статті 15 Закону
України «Про доступ до публічної інформації». Своєчасно та оперативно
розміщувалися на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації
проєкти розпоряджень, що підлягають обговоренню, та проєкти рішень
обласної ради, що вносяться на розгляд головою обласної державної
адміністрації.
Протягом 2019 року забезпечено своєчасне оприлюднення проєктів
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 вебсайті Харківської обласної державної адміністрації
оприлюднено 2367 документів, що містять публічну інформацію, із них на
виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 65 документів.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 16.05.2019 № 281 «Про затвердження Графіка передачі публічної інформації
структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апаратом 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 цьому розпорядженні.
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Станом на 01 січня 2020 року до системи обліку (реєстру) публічної
інформації Харківської обласної державної адміністрації внесено 31985
документів, із них 3246 документів внесено протягом 2019 року.
З метою виконання Закону України «Про відкритість використання
публічних коштів» у звітному періоді проводилась робота на Єдиному
вебпорталі використання публічних коштів E-DATA. Станом на 01 січня 2020
року на зазначеному вебпорталі відділом розміщено 240 документів, із них
протягом звітного періоду – 59 документів.
Протягом 2019 року надійшло 1363 запити на інформацію, із яких: 988 –
задоволено, на 24 – надіслано відмову, 336 – направлено за належністю, 13 –
надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк документів, 2 – залишено
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 382 проєктів розпоряджень голови обласної
державної адміністрації, у тому числі 264 проєкти розпоряджень голови
обласної державної адміністрації у сфері земельних та лісових відносин.
Також підготовлені висновки щодо відповідності Конституції та законам
України проєктів рішень місцевих рад щодо добровільного приєднання до
об’єднаної територіальної громади, які затверджені розпорядженнями голови
обласної державної адміністрації від 15.03.2019 № 77, від 31.05.2019 № 320,
від 03.09.2019 № 468, від 03.09.2019 № 469, від 10.09.2019 № 471, від 10.09.2019
№ 472, від 05.12.2019 № 614.
Систематично надавалася правова допомога (в усній, письмовій формах та
в електронному вигляді) структурним підрозділам Харківської обласної
державної адміністрації на стадії розроблення проєктів наказів, проєктів
договорів (угод), а також під час проведення їх правової експертизи.
Протягом 2019 року здійснено перевірку на відповідність чинному
законодавству України 1295 проєктів договорів (угод), однією стороною яких є
структурні підрозділи Харківської обласної державної адміністрації.
З метою організації та забезпечення в установленому порядку
представництва інтересів Харківської обласної державної адміністрації, її
структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах Юридичним
департаментом представлено їх інтереси у судах у 140 справах, із них:
51 справа розглядалася в порядку адміністративного судочинства; 43 справи – в
порядку цивільного судочинства; 46 справ – в порядку господарського
судочинства.
У рамках Всеукраїнського тижня права з 09 по 13 грудня 2019 року
проведено 9 лекцій, у тому числі для студентів Державного навчального
закладу «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних
медіатехнологій та машинобудування», Регіонального центру професійної
освіти електротехнічних, машинобудівних і сервісних технологій Харківської
області, Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське
вище професійне училище сфери послуг», Національного юридичного
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університету імені Ярослава Мудрого. Лекції проведено за темами: «Права
людини», «Право на безпечне життя та здоров’я довкілля», «Протидія торгівлі
людьми», «Сімейне право. Сім’я і шлюб», «Працевлаштування молоді на перше
робоче місце».
13 грудня 2019 року проведено «День відкритих дверей» в Харківській
обласній державній адміністрації для слухачів Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.
На офіційному вебсайті Харківської обласної державної адміністрації
розміщено банер з назвою «Я маю право!» з посиланням на інформацію, у якій
висвітлюються заходи з реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю
право!» та значимі законодавчі зміни по правах громадян.
Розроблено та розповсюджено понад 300 примірників інформаційних
друкованих матеріалів на правову тематику, а саме: буклети «Порядок
звернення стягнення на предмет іпотеки», «Що робити у разі виявлення
безхазяйних відходів?», «За які правопорушення нараховуються штрафні
бали?», «Використання нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і
земельних часток (паїв)», а також пам’ятка «Підстави проведення поліцейським
перевірки документів особи та поверхневої перевірки».
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 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 постійно вживаються додаткові
заходи щодо покращення контролю за реалізацією прийнятих планів.
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