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за І квартал 2020 року 

 

Обласною державною адміністрацією протягом І кварталу 2020 року 

вживалися заходи щодо виконання затверджених планів роботи, завдань, 

визначених актами Президента України та Уряду, державними програмами 

стосовно розвитку регіонів, реалізації повноважень згідно із Законом України 

«Про місцеві державні адміністрації». Всі заплановані заходи, що були 

передбачені планом роботи обласної державної адміністрації, виконані. 

Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської 

обласної державної адміністрації протягом І кварталу 2020 року спільно із 

структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації 

підготовлені проекти рішень Харківської обласної ради, серед яких: 

«Про схвалення Стратегії розвитку Харківської області на                              

2021 – 2027 роки та Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії 

розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки»; 

«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2019 рік, затвердженої рішенням обласної ради                    

від 06 грудня 2018 року № 832-VII (зі змінами)»; 

«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради                       

від 05 грудня 2019 року № 1129-VIІ». 

У визначені терміни надавалася аналітична інформація з питань 

економічного розвитку регіону до центральних органів виконавчої влади, 

забезпечено перебування на території області офіційних іноземних делегацій. 

На виконання доручення голови Харківської обласної державної 

адміністрації з питання підготовки доповіді Президенту України щодо ситуації 

в регіоні щомісяця здійснювалася підготовка та надання відповідної інформації 

до Офісу Президента України. 

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» підготовлено та надано інформацію до Міністерства розвитку громад 

та територій України звіт за 2019 рік про виконання завдань Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. 
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На виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів України                           

від 03.02.2020 № 3144/0/2-20 надано інформацію щодо показників діяльності 

голови обласної державної адміністрації у ІІІ та ІV кварталах 2019 року 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 35              

«Про реалізацію експериментального проєкту щодо проведення щокварталу 

моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій». 

До Міністерства закордонних справ України надано інформацію про 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 344 

стосовно затвердження Державної програми співпраці із закордонними 

українцями на період до 2020 року. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2011                

№ 1130 «Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього 

виробництва» підготовлена та надана до Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України інформація про стан виконання 

Державної програми у частині виконання плану заходів щодо створення умов 

для реалізації Державної програми розвитку внутрішнього виробництва. 

Підготовлено та надано Міністерству розвитку громад та територій 

України інформацію про хід виконання Плану заходів на 2018 – 2020 роки з 

реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 733 «Деякі 

питання реалізації у 2018 – 2020 роках Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року». 

Здійснено заходи з формування узагальненого переліку інвестиційних 

програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 

«Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 24.04.2015 № 80 (зі змінами). 

Підготовлено та надано інформацію до Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України щодо виконання Плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 

період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 10.05.2018 № 292-р. 

До Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України надано інформацію про виконання Плану завдань і заходів з реалізації 

Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку 

торгівлі) на 2017 – 2021 роки. 

На виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів України                            

від 05.03.2018 № 8775/0/1-18 Секретаріату Кабінету Міністрів України                            

надано узагальнену інформацію про найбільш актуальні проблемні питання 

розвитку регіонів.  

Підготовлено інформацію про використання коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
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соціально-економічного розвитку окремих територій по Харківській області             

на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 13.07.2017                                 

№ 21935/169/1-16 до доповідної записки Державного секретаря Кабінету 

Міністрів України від 21.06.2017 щодо здійснення моніторингу процесу 

децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування та листа 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 27.07.2017 № 7/13-7992. 

Підготовлено інформацію щодо пріоритетів та актуальних проблемних 

питань Харківської області для Офісу Президента України. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 987 

«Про щорічні звіти голів обласних, Київської і Севастопольської міських 

державних адміністрацій» надано інформацію до звіту голови Харківської 

обласної державної адміністрації. 

Підготовлено та надано Міністерству розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України інформацію на виконання Плану організації 

виконання Указу Президента України від 20.09.2019 № 713 «Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку 

регіонів та запобігання корупції». 

Підготовлено Паспорт Харківської області за 2019 рік та інформацію про 

актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіону на виконання 

листа Харківської обласної ради від 21.01.2020 № 01-30/187. 

Підготовлено проєкт моніторингового звіту за 2019 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 та подано на розгляд та затвердження Харківською обласною 

радою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015                 

№ 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій 

розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів 

заходів». 

Підготовлено та надано Офісу Президента України інформацію на 

виконання листа Генерального директора Директорату з питань регіональної 

політики та децентралізації від 04.03.2020 № 09-07/113 щодо надання уточненої 

інформації про перелік об’єктів «Великого будівництва» та робочої поїздки 

Президента України в область. 

Підготовлено та надано Апарату Ради національної безпеки і оборони 

України інформацію на виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів 

України щодо забезпечення виконання рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби                   

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

Здійснено моніторинг соціально-економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад Харківської області за 2019 рік на запит Міністерства 

розвитку громад та територій України. 
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Приділялася відповідна увага питанням розвитку малого та середнього 

підприємництва в Харківській області.  

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» (дистанційно, 

засобами телекомунікаційного зв’язку). 

Організовано проведення зустрічі з представниками бізнесу Харківського 

регіону з метою презентації Програми фінансової державної підтримки мікро та 

малого підприємництва: «Доступні кредити: 5-7-9 %» на виконання доручення 

Кабінету Міністрів України від 13.01.2020 № 40306/98/1-19. 

Організовано проведення спільно з Харківським регіональним фондом 

підтримки підприємництва відкритого інформаційного семінару для 

підприємців на тему: «Перевірки контролюючими органами у 2020 році. Ваші 

права та обов’язки» 

Пріоритетними питаннями керівництва Харківської області були розвиток 

інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності та міжнародне 

співробітництво. Підготовлено та надано інформацію центральним органам 

виконавчої влади щодо: 

співробітництва Харківської області з Чеською Республікою в рамках 

підготовки до проведення Дев’ятого засідання Українсько-чеської змішаної 

комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного 

співробітництва; 

стану роботи із зверненнями інвесторів у Харківській області у ІІ півріччі 

2019 року, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України                       

від 18.12.2003 № 779-р «Деякі питання оцінювання роботи центральних і 

місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення 

заходів з поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов 

інвестиційної діяльності та стану роботи зі зверненнями інвесторів»; 

стану співробітництва Харківської області з Республікою Болгарія в 

рамках підготовки візиту Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції до Болгарії. 

Проведено роботу спільно з органами місцевої виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування Харківської області щодо надання 

переліку земельних ділянок (потенційних об’єктів інвестування) для 

наповнення «Інвестиційного паспорту Харківської області», відповідно до 

доручення голови Харківської обласної державної адміністрації від 04.09.2019 

№ 11150/2 щодо виконання пункту 9 Плану заходів з реалізації                        

стратегії популяризації інвестиційного потенціалу України у світі на період до 

2025 року. 

Проведено роботу щодо підготовки проведення першого засідання Робочої 

групи з розробки проєкту Програми розвитку інвестиційної діяльності 

Харківської області на 2020 – 2023 роки. 

Підготовлено інформацію на виконання розпорядження голови 

Харківської обласної державної адміністрації від 24.04.2018 № 645 «Про 
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здійснення закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної 

системи закупівель у 2019 році». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»  

(зі змінами), з 18.03.2020 зупинено рух пасажирського транспорту на території 

Харківської області. У зв’язку з цим, проведена робота з розробки схем 

маршрутів, які орієнтовані на підвезення працівників підприємств критичної 

інфраструктури до громадського транспорту м. Харкова. Розроблено 20 

маршрутів, а саме з: м. Зміїв, м. Дергачі, м. Валки, м. Богодухів, м. Нова 

Водолага, м. Балаклія, м. Чугуїв, м. Вовчанськ, м. Красноград, м. Ізюм, 

м. Лозова, сел. Золочів, а також прилеглих до міста Харкова населених пунктів. 

Здійснювалася спільна робота з Головним управлінням статистики в 

Харківській області, Харківським науково-дослідним центром продуктивності 

агропромислового комплексу щодо аналізу цін на основні продукти харчування 

та окремі види нафтопродуктів на автозаправних станціях області. 

У звітному періоді робота Департаменту з підвищення 

конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної 

адміністрації була зосереджена на розвитку сфери надання адміністративних 

послуг, сприянні залученню міжнародної технічної допомоги, розвитку 

співробітництва з міжнародними організаціями, програмами та проектами 

Європейського Союзу. 

З метою поглиблення міжнародного співробітництва, залучення 

додаткових ресурсів міжнародної технічної допомоги, підвищення 

ефективності її використання та координації роботи у цьому напрямі в області 

протягом I кварталу 2020 року проводилася така робота: 

проведено консультації із представником Центру психосоматичної 

реабілітації учасників бойових дій та членів їх родин щодо можливостей участі 

у проектах та програмах МТД та представниками ГО «Фундація Схід-Захід» 

щодо участі у конкурсі програми Посольства США в Україні Small Democracy 

Grants: Education, Culture and Youth; 

проведено робочу зустріч із головою Новопокровської селищної ради 

Чугуївського району з питань можливостей громади у залученні додаткових 

ресурсів МТД на проекту розвитку; 

проведено робочу зустріч з регіональним представником NIRAS Sweden 

AB/ULEAD щодо початку імплементації 3 раунду Програми та участі громад-

переможців раунду з підписання меморандумів про співпрацю. За результатами 

всі громади (сім), які пройшли конкурсний відбір заявок у 3 раунді Програми, 

взяли участь у всеукраїнській конференції «Наближаючи послуги» та отримали 

Меморандуми про співробітництво із NIRAS Sweden AB; 

проведено робочу зустріч із координатором проектів Харківського 

представництва GIZ щодо впровадження нового проекту GIZ «Зміцнення 

ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України» за 

напрямком розвитку та зміцнення сфер надання медичних та соціальних 

послуг. 
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Протягом січня-березня 2020 року, в т.ч. у форматі дистанційних 

комунікацій, проводилась співпраця із представниками організацій-виконавців 

програмам/проектів МТД та громадами області з питань етапів 

залучення/відбору/реалізації проєктів за підтримки країн-донорів:  

GIZ – з питань початку реалізації проекту «Зміцнення ресурсів для сталого 

розвитку приймаючих громад на сході України» за напрямком розвитку та 

зміцнення сфер надання медичних та соціальних послуг, за результатами 

відбору якого стали партнерами проєкту 7 громад області, 

ULEAD/SALAR SKL – з питань формату роботи та співпраці з 

Великобурлуцькою громадою у процесі будівництва нової будівлі ЦНАП; 

ULEAD/NIRAS Sweden AB – з питань імплементації 3 раунду програми за 

напрямком покращення надання адміністративних послуг для 7 громад-

учасниць;  

УФСІ – з питань поточного стану реалізації проекту УФСІ VI з підтримки 

ВПО та щодо результатів відбору громад для участі у проекті УФСІ VIІ з 

підтримки закладів первинної медико-санітарної допомоги);  

КМЕС – щодо можливостей та сприяння реалізації проєкту за напрямком 

співпраці поліції з громадами;  

NEFCO – з питань підтримки реалізації проектів, направлених на 

підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження в навчальних 

закладах міста Первомайський. 

З метою використання у повному обсязі наявного експортного потенціалу 

суб’єктів господарювання регіону в рамках реалізації завдань Програми 

економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік 

впроваджується освітній проєкт «Експорт. Ера-М», в рамках якого 

підготовлено та проведено опитування представників малого та середнього 

бізнесу Харківської області щодо потреб в інформаційній підтримці, 

визначення бар’єрів під час реалізації експортних стратегій розвитку. Загальна 

кількість отриманих анкет від респондентів – 62. Серед основних проблем, що 

заважають активізації експортної діяльності респонденти зазначили: труднощі в 

пошуку потенційних партнерів – 58,6 % (17), брак коштів на модернізацію 

виробництва – 34,5 % (10). Результати опитування будуть використані при 

підготовці вебінарів, інших освітніх заходів проекту. 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в 

Харківській області функціонують 49 офісів ЦНАП у: 25 районах, 13 сільських, 

селищних, міських радах, 11 офісів у м. Харкові. 

З метою якості надання електронних та адмінпослуг, що надаються через 

ЦНАП Міністерством цифрової трансформації України з 01.04.2020 

запроваджено модуль звітності «Статистичний моніторинг функціонування 

центрів надання адміністративних послуг» Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг «Портал Дія». Моніторинг здійснюється шляхом 

отримання та обробки даних за показниками якості за формами та за 

результатом верифікації інформації від ЦНАПів. 

Відповідно до Указу Президента України від 13.03.2020 № 87/2020, 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, Протоколів 
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засідань КТЕБ Харківської області, листа Міністерства цифрової трансформації 

від 16.03.2020 № 1/06-3-1176 для запобігання виникненню та поширенню 

коронавірусної хвороби в ЦНАПах Департаментом направлено листи усім 

керівникам районних державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, при яких утворено ЦНАПи, щодо організації роботи ЦНАПів 

до покращення епідемічної ситуації. Також запроваджено щоденне надання 

Департаменту інформації про проведені протиепідемічні заходи при організації 

роботи ЦНАПів відповідної громади. 

За інформацією керівників ЦНАПів усі 49 центрів змінили організацію 

роботи та вживаються додаткові санітарно-епідеміологічні заходи щодо 

запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби. 

Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 
підготовлено розпорядження голови обласної державної адміністрації                        

від 18.02.2020 № 78 «Про затвердження Плану заходів на 2020 рік щодо 

наповнення місцевих бюджетів області, економного і раціонального 

використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів». 

Підготовлені матеріали щодо виконання обласного бюджету за 2019 рік та 

подані обласній раді листом від 24.02.2020 № 01-73/1704. Звіт про виконання 

обласного бюджету за 2019 рік затверджено рішенням обласної ради                         

від 27.02.2020 № 1198-VІІ.  

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.12.2019 № 568 

підготовлено матеріали до річного звіту про виконання зведеного бюджету 

області за 2019 рік, пояснювальна записка з додатками, звіт по мережі, штатах і 

контингентах бюджетних установ за 2019 рік та надані Міністерству фінансів 

України у встановлені терміни. 

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 2020 рік щодо 

відповідності бюджетному законодавству. Інформація про результати перевірки 

надана до Міністерства фінансів України. Також підготовлена доповідна 

записка першому заступнику голови обласної державної адміністрації «Про 

дотримання бюджетного законодавства при затвердженні місцевих бюджетів на 

2020 рік». 

Проводився щомісячний моніторинг виконання обласного та зведеного 

бюджетів області, надавалася відповідна інформація керівництву обласної 

державної адміністрації та обласної ради. 

Здійснювався моніторинг виконання місцевих бюджетів області та надання 

області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій. 

Забезпечено розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на 

вкладних (депозитних) рахунках в установах банків. Департаментом фінансів 

Харківської обласної державної адміністрації щоденно проводиться моніторинг 

стану виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що 

фінансуються з місцевих бюджетів області.   
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Відповідна інформація надається щотижнево керівництву обласної 

державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення 

Харківської обласної державної адміністрації.   

Інформація про стан фінансування заробітної плати та соціальних виплат 

надається щотижня до Міністерства фінансів України.  

Станом на 01.04.2020 (за оперативними даними) прострочена 

заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ 

області відсутня. 

Протягом І кварталу 2020 року здійснювалась перевірка відповідності 

змісту паспортів бюджетних програм рішенню про обласний бюджет на 

2020 рік, бюджетному розпису, порядкам використання бюджетних коштів та 

змін до них. Пaспоpти бюджетних пpогpaм головних розпорядників коштів, 

після їх доопpaцювaння, погоджені Департаментом фінансів Харківської 

обласної державної адміністрації.  

Вносились зміни до помісячного розпису асигнувань обласного бюджету 

за обґрунтованими пропозиціями головних розпорядників коштів в 

програмному забезпеченні ІАС «Місцеві бюджети». 

Проводилась фінансова експертиза проектів регіональних програм, 

розроблених головними розпорядниками коштів обласного бюджету, в частині 

реальності та доцільності заходів і їх фінансового забезпечення. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації             

від 25.03.2019 № 89 «Про затвердження Плану заходів на 2019 рік щодо 

наповнення місцевих бюджетів області, економного і раціонального 

використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів» 

узагальнено інформацію від місцевих органів влади, органів місцевого 

самоврядування, структурних підрозділів обласної державної адміністрації про 

проведену роботу за 2019 рік. 

Щомісяця надавалася інформація про виконання бюджету області за 

попередніми даними (прес-реліз) голові обласної державної адміністрації. 

Зазначена інформація оприлюднюється на офіційному вебсайті Харківської 

обласної державної адміністрації. 

Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної 

адміністрації протягом І кварталу поточного року проводилася робота щодо 

виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи 

промислового комплексу Харківщини, здійснювався щомісячний моніторинг та 

аналіз підсумків роботи промисловості, визначалися завдання подальшого 

розвитку. 

За підсумками січня-лютого 2020 року індекс промислової продукції 

становив 99,2 %, (за аналогічний період 2019 року – 96,4 %). По Україні індекс 

промислової продукції за січень-лютий 2020 року складає  96,9 %. 

Серед регіонів України по показнику індекс промислової продукції 

Харківська область посідає 11 місце (за аналогічний період 2019 року – 16 

місце). 

Із зростанням виробництва продукції в січні-лютому 2020 року в 

порівнянні з січнем-лютим 2019 року працювали: ДП «Завод ім. В.О. Малишева,  
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ПрАТ «ФЕД», ТОВ «ХЗПТУ», ДП «Харківський бронетанковий завод»,  

ПАТ «НВП Теплоавтомат» та інші. 

Зменшення виробництва в порівнянні з січнем-лютим 2019 року 

допустили: ДП завод «Електроважмаш», ХДАВП, ТДВ «РОСС»,   

ДП «Ізюмський приладобудівний завод», ПрАТ «Харківський 

електротехнічний завод «Трансзв’язок», ПАТ «Котельно-механічний завод», 

ТОВ «ЛКМЗ», АТ «ХМЗ «Світло шахтаря», ДП «ХМЗ «ФЕД»,  

АТ «Харківський підшипниковий завод», ПАТ «Вовчанський агрегатний 

завод», АТ ХТЗ та інші. 

З метою погашення заборгованості із виплати заробітної плати на 

підприємствах проводилася певна робота. 

Так, керівники промислових підприємств та галузевих наукових установ, 

заслуховувались на засіданні Комісії обласної державної адміністрації з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат. 

Крім того, з метою вирішення проблемних питань підприємств, які мають 

заборгованість із виплати заробітної плати направлялись листи на адресу: 

Президента України щодо стану справ на Харківському державному 

авіаційному виробничому підприємстві, відновлення його діяльності шляхом 

залучення підприємства до виконання державного оборонного замовлення, 

відновлення серійного виробництва АН-74 та реалізації 2 одиниць літаків  

АН-140-100; 

Прем’єр-міністра України щодо стану справ на Харківському державному 

авіаційному виробничому підприємстві, відновленню його діяльності, 

залучення підприємства до виконання державного оборонного замовлення, 

відновлення серійного виробництва АН-74 та реалізації літаків АН-140-100, а 

також проведення у м. Харкові наради із зазначеного питання під його 

головуванням за участю Міністерства оборони України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Державної прикордонної служби України, ДП «Антонов» та інших; 

Президента України щодо стану справ на Харківському державному 

авіаційному виробничому підприємстві та з пропозицією щодо створення нової, 

або визначення серед вже існуючих, лізингової компанії з відповідним 

державним фінансуванням для викупу та подальшої реалізації літаків власного 

виробництв та надання відповідних доручень Уряду та керівництву  

ДК «Укроборонпром». 

Одним із пріоритетних напрямів роботи Управління паливно-

енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації є 

робота з підвищення енергоефективності використання енергоресурсів в 

області. 

Щотижнево проводився моніторинг стану наявності основного та 

резервного палива пиловугільними Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» та 

ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія», стан завантаження та роботи 

енергоблоків та турбогенераторів генеруючих підприємств комплексу для 

інформування керівництва обласної державної адміністрації   
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Здійснено аналіз виконання «Регіональної програми підвищення 

енергоефективності, енергозбереження та зменшення споживання 

енергоресурсів у Харківській області на 2016 – 2022 роки» протягом 2019 року.  

Так, на реалізацію Програми за рахунок різних рівнів бюджету Харківської 

області, на реалізацію заходів з енергозбереження та енергоефективності 

використано 216 227,810 тис. грн, а саме з:  

державного бюджету – 24 699,647 тис. грн;  

обласного бюджету – 57 104,318 тис. грн; 

місцевих бюджетів – 97 586,768 тис. грн;  

власних коштів підприємств – 16 627,939 тис. грн;  

інші джерела фінансування (міжнародні інвестиції, гранти, кредити, 

позики) – 20 209,138 тис. грн.  

Найбільш поширені заходи з підвищення енергоефективності та 

енергозбереження є заміна вікон та дверних блоків, заміна застарілого 

обладнання, модернізація котельного обладнання, впровадження 

світлодіодного освітлення, заміщення споживання природного газу твердим 

паливом, утеплення фасадів та інше. 

У реалізації Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими 

населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів на 

2016 – 2020 роки протягом 2019 року взяли участь 1331 фізична особа та 

отримала відповідне відшкодування з обласного бюджету, по кредиту на 

впровадження енергозберігаючих заходів/матеріалів, загальна сума 

відшкодування склала 1 587,874 тис. грн. 

У І кварталі 2020 року фінансування будівництва об’єктів газифікації 

Харківської області не здійснювалось. Також протягом січня-березня                   

2020 року не проводилась робота по введенню в експлуатацію раніше 

побудованих об’єктів газифікації 

Щомісяця виконувався моніторинг стану виконання інвестиційної 

програми АТ «Харківобленерго». За І квартал 2020 року інвестиційну програму 

виконано на 129,7 млн. грн, у т.ч. цільову програму технічного розвитку, 

модернізації та будівництва електричних мереж – на 106,6 млн. грн., заходи по 

зниженню та/або недопущенню понаднормативних втрат електроенергії – на 

7,6 млн. грн. 

За 2 місяці 2020 року розрахунки усіх споживачів за постачання 

електричної енергії ПрАТ «Харківенергозбут» склали 98,1 %, в тому числі: 

промислові підприємства – 99,6 %;  сільгоспспоживачі – 100,3 %; підприємства 

житлово-комунального господарства – 93,5 %, в тому числі водоканали –              

114,6 %; теплопостачальні підприємства – 105,1 % установи, що фінансуються з 

державного бюджету – 97 %, установи, що фінансуються з місцевих             

бюджетів – 101,4 %, населення (з пільгами та субсидіями) – 96,8 %. Рівень 

розрахунків споживачів області за газ, використаний за 2 місяці 2020 року             

(без промислових підприємств) склав 56 %, в тому числі: підприємств 

теплоенергетики – 30,7 % (на 17.03.2020), організацій та установ, які 

фінансуються з бюджетів всіх рівнів – 52 %, населення – 98,5 % (з пільгами та 

субсидіями). 
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Здійснювався моніторинг виконуваних ННЦ «Харківський фізико-

технічний інститут» робіт з підготовки до введення до експлуатації ядерної 

установки «Джерело  нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується 

лінійним прискорювачем електронів». ННЦ ХФТІ продовжує роботи з 

доопрацювання документації по системах, важливих для безпеки, до отримання 

позитивних висновків державної експертизи Держатомрегулювання України. 

Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації забезпечено 

постійний моніторинг проходження опалювального сезону 2019/2020 років. 

Джерела теплопостачання працювали відповідно до температурних 

графіків. 

Здійснювався моніторинг стану впровадження економічно обґрунтованих 

тарифів на житлово-комунальні послуги згідно з рішеннями уповноважених 

органів влади та органів місцевого самоврядування. 

З початку 2020 року відповідними органами місцевого самоврядування 

прийнято 6 рішень щодо встановлення тарифів: 4 – на послуги водопостачання, 

водовідведення; 2 – на теплопостачання. 

Теплопостачальними підприємствами у І кварталі 2020 року приймались 

рішення щодо зміни розміру нарахувань за послуги з централізованого 

опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із 

зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової 

енергії та надання послуг з централізованого опалення, централізованого 

постачання гарячої води відповідно до постанови Кабінету Міністрів                      

від 24.12.2019 № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за 

теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого 

постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного 

газу». 

Перерахунки за послуги з централізованого опалення, централізованого 

постачання гарячої води, спожиті населенням, відповідно до механізму, 

запровадженого вищевказаною постановою, зробили всі підприємства 

теплового господарства області, відсоток зменшення нарахувань за грудень 

2019 року склав від 8 % до 23 %; за січень 2020 року – від 2,9 % до 18,5 %, за 

лютий 2020 року – від 10,8 % до 27 %. 

Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної 

державної адміністрації продовжувалася реалізація заходів із впровадження 

інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих умов для 

стабільного і динамічного розвитку підприємств агропромислового комплексу, 

підвищення рівня їх конкурентоспроможності та залучення інвестицій в 

сільське господарство. 

На виконання пункту 14 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому 

комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015 № 300 (зі змінами), Мінекономіки України 

надано інформацію про використання бюджетних коштів у 2019 році, 
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передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової 

ставки за кредитами. 

Здійснювався моніторинг діяльності сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, а також розрахунків сільськогосподарськими 

підприємствами області за оренду земельних ділянок (паїв) у 2019 році. 

За січень-лютий індекс виробництва харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів по області, у порівнянні до антологічного періоду минулого 

року, склав 102,1 % (по Україні 104,5 %). 

У січні поточного року отримано інформацію з хлібопекарських 

підприємств області стосовно потреби у борошні на 2020 рік для виробництва 

хліба та хлібобулочних виробів. 

Основними підприємствами хлібопекарської галузі області та виробниками 

соціальних сортів хліба є ТОВ «Українсько-словенське підприємство 

«Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський» та ТДВ «Салтівський Хлібзавод».  

З початку року ціни на соціальні сорти хліба не підвищувались, середня 

ціна на хліб з борошна пшеничного першого ґатунку складає – 11,54 грн/кг, на 

хліб з борошна пшенично-житнього – 9,09 грн/кг. 

За програмою форвардних закупівель подано заявки від 

сільгосптоваровиробників області на реалізацію 2976 тонн зерна пшениці 

урожаю 2020 року, укладено на 2171 тонн зерна, з яких: 

ПАТ «Аграрний фонд» подано заявки на 1171 тонну зерна, укладено 

договори на 1171 тонну; 

ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація України» подано заявки 

на 1805 тонн зерна, укладено договори на 1000 тонн. 

Агрономічною службою області встановлено постійний моніторинг стану 

зимівлі озимих культур. 

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології у першій 

декаді березня, як і в попередній період, спостерігалася аномально тепла погода 

з незначними опадами. Слід зазначити, що це була найтепліша перша декада 

березня на Харківщині за весь період метеоспостережень. 

Протягом І кварталу поточного року було оформлено та видано суб’єктам 

племінної справи у тваринництві 24 сертифікати племінних (генетичних) 

ресурсів. 

У І кварталі 2020 року звернень на розгляд оперативного штабу 

мобільного реагування на випадки порушень прав землевласників і 

землекористувачів не надходило, засідання не проводились. 

За І квартал 2020 року в м. Харкові та в районах області проведено 247 

продовольчих ярмарків за участю сільгоспвиробників Харківської області 

(розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації                        

від 08.02.2013 № 30 «Про проведення продовольчих ярмарків у м. Харкові, 

районах і містах області»). 

У заході взяли участь представники Інституту рослинництва  

ім. В.Я. Юр’єва НААН України, Інституту овочівництва і баштанництва НААН 

України, Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, 

Державного підприємства «Державний центр сертифікації і експертизи 
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сільськогосподарської продукції», філії Українського інституту експертизи 

сортів рослин Харківського обласного державного центру експертизи сортів 

рослин, ПАТ «Аграрний фонд» у Харківській області, Лозівського ковальсько-

механічного заводу. 

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією у країні, спричинену 

коронавірусом «COVID-19», карантинними обмеженнями та неможливістю 

якісної підготовки головного виставкового заходу України, проведення 32-ї 

Міжнародної агропромислової виставки «АГРО – 2020» перенесено з  

02-05 червня 2020 року на 11-14 серпня 2020 року. 

З метою забезпечення реалізації державної політики в будівельній галузі 

Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної 

державної адміністрації проведена організаційна робота з вирішення 

нагальних питань. 

Так, постійно проводилася роз’яснювальна робота з керівництвом органів 

місцевого самоврядування, а також серед населення, надається необхідна 

консультаційна допомога стосовно проблемних питань із введення житлових 

будинків в експлуатацію. 

За результатами проведеної роботи на території Харківської області 

станом на 28.02.2020 введено в експлуатацію житла (нове будівництво) 

загальною площею 88,9 тис. м
2
 (у відповідному періоді 2019 року введено             

31,5 тис. м
2
), із них: 

індивідуальних житлових будинків 202, загальною площею 27,8 тис.м
2
; 

багатоквартирних житлових будинків 6, загальною площею 61,1 тис.м
2
. 

Рішенням Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 825-VІІ 

затверджена обласна «Програма надання підтримки учасникам 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил для будівництва житла в 

Харківській області на 2019 – 2021 роки». Для реалізації Програми у 2020 році 

заплановано виділення 15,0 млн. грн., за рахунок цих коштів планується 

забезпечити житлом 55 сімей. 

Постійно проводилася робота з підготовки технічних, дозвільних, інших 

документів при передачі в оренду та виконанні ремонтних робіт. Здійснювалася 

перевірка належності експлуатації пам’яток архітектури, а саме: 

укладено 16 охоронних договорів (додаткових угод до них); 

складено 20 актів огляду технічного стану будівель пам’яток архітектури 

та містобудування (приміщень в них), виконана їх фотофіксація; 

погоджено проектної документації по будівлям – пам’яткам              

архітектури – 2, паспортів та облікових карток – 3; 

надійшло та опрацьовуються запити щодо можливості оренди приміщень в 

будівлях пам’ятках архітектури – 13, приватизації – 4; 

погоджено розміщення меморіальних дощок на будівлях пам’ятках 

архітектури – 2; 

опрацьовано 73 відповіді організаціям, підприємствам та фізичним особам 

на їх звернення стосовно пам’яткоохоронної сфери. 

Постійно з органами місцевого самоврядування ведеться робота щодо 

порядку розробки містобудівної документації, а саме: схем районного 



 14 

планування, генеральних планів населених пунктів та забезпечення територій 

новостворених громад містобудівною документацією. 

Рішенням Харківської обласної ради від 28 лютого 2019 року № 920-VII 

затверджена «Програма розроблення містобудівної документації у Харківській 

області на 2016 – 2020 роки». Програма є комплексним рішенням при створенні 

повнофункціональної геоінформаційної системи Харківської області 

регіонального рівня. У ній напрацьовані механізми подальшого ведення 

кадастру шляхом придбання сучасних технічних засобів, визначення 

методології ведення кадастру, проходження навчання суб'єктів, які 

відповідають в межах своїх повноважень за постачання інформаційних ресурсів 

для системи містобудівного кадастру, наповнення сучасними інформаційними 

ресурсами систему містобудівного кадастру. 

У І кварталі 2020 року проводилася робота по веденню містобудівного 

кадастру населених пунктів шляхом перевірки та занесення в електронну базу 

даних кадастру, а саме: 

технічних звітів з виконаних топографо-геодезичних робіт – 24; 

виконавчих зйомок по об’єктах завершених будівництвом – 31. 

Проводилась робота з інвентаризації містобудівних та топографо-

геодезичних документів, які містять геодезичні та картографічні дані. 

У звітному кварталі проведено 21 технічна нарада з представниками 

місцевих органів влади та проектних організацій щодо видачі державних вимог 

та підготовки матеріалів для розробки генеральних планів та детальних планів 

територій. 

Департаментом капітального будівництва Харківської обласної 

державної адміністрації протягом I кварталу 2020 року забезпечувалося 

виконання робіт, пов’язаних із здійсненням функцій замовника будівництва, 

реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального та 

соціального призначення за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів у 

відповідності до Програми економічного і соціального розвитку Харківської 

області на 2020 рік. 

Протягом звітного періоду здійснювався моніторинг щодо реалізації 

проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, 

а також із зазначеного питання було проведено низку нарад з представниками 

підрядних організацій та представниками ПРООН. 

Керівництво обласної державної адміністрації приділяє особливу увагу 

питанню реформування та оптимізації сфери охорони здоров’я. 

Питання щодо стану готовності медичної служби області по запобіганню, 

занесенню та поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом COVID-19, реформування медичної сфери регіону у контексті 

підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення 

знаходяться на постійному контролі місцевих органів влади. 

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України                              

від 24.01.2020 № 185 Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної 

державної адміністрації видано відповідний наказ від 12.02.2020 № 95-о «Про 

організацію та проведення санітарно-епідеміологічних заходів, спрямованих на 
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запобігання виникненню і поширенню захворювань, спричинених новим 

коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай)». Створено 

оперативний штаб щодо недопущення занесення і поширення на території 

Харківської області випадків захворювань, спричиненим коронавірусом; 

розроблено та затверджено Комплексний план протиепідемічних заходів 

реагування на поширення випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом, та алгоритм дій медичного персоналу при виявленні підозрілого 

пацієнта. 

Визначені шляхи взаємодії з керівництвом Харківського прикордонного 

загону Державної прикордонної служби України, вищих учбових закладів, 

міжнародного аеропорту «Харків», залізничних та автовокзалів Харківської 

області щодо огляду, безконтактного температурного скринінгу, надання 

санітарної допомоги водіям міжнародних авторейсів, студентам, особам, які 

повертаються з країн, де зареєстровані випадки гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»  

(зі змінами), Комплексного плану протиепідемічних заходів реагування на 

поширення випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-nCoV, рішень Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та тимчасової обласної 

протиепідемічної комісії при Харківській обласній державній адміністрації 

запроваджено комплексні заходи, спрямовані на запобігання занесенню і 

поширенню випадків захворювання на COVID-19 в Харківській області та                    

у м. Харкові.  

За результатами засідань Регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області, тимчасової 

обласної протиепідемічної комісії видано наказ Департаменту охорони здоров’я 

Харківської обласної державної адміністрації від 17.03.2020 № 187-о «Про 

запровадження заходів, спрямованих на запобігання занесення і поширення 

випадків захворювання на COVID-19», яким передбачено керівникам установ 

забезпечити переведення закладів охорони здоров’я на посилений 

протиепідемічний режим, проведення комплексу заходів, направлених на 

попередження внутрішньолікарняного поширення захворювання на COVID-19; 

перенесення планових госпіталізацій, у тому числі планових оперативних 

втручань; створення постійного запасу лікарських засобів, у тому числі 

противірусних препаратів, засобів індивідуального захисту персоналу, 

дезінфекційних засобів у закладах охорони здоров’я; навчання медичних 

працівників закладів охорони здоров’я та інші заходи. 

На базі КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня»,                                 

КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 

запроваджено роботу цілодобової консультативної «гарячої лінії» у режимі 24/7 

з питань захворювання на COVID-19. 

КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 

визначені санітарні автомобілі для транспортування осіб з підозрою на гостру 
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респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом, які укомплектовані 

необхідними лікарськими засобами, медичними виробами та апаратурою. 

Відпрацьовано питання забезпечення, при необхідності, бригадами Центру 

первинних протиепідемічних заходів при виявленні хворих (або з підозрою) на 

гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом. 

Питання реформування медичної сфери регіону з метою підвищення 

доступності та якості медичного обслуговування населення знаходяться на 

постійному контролі місцевих органів влади. 

Під час робочої наради за участю керівництва Харківської обласної 

державної адміністрації, її профільного структурного підрозділу, представників 

Міністерства охорони здоров я України, Національної служби здоров’я України 

(НСЗУ), Проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я», місцевих 

органів влади та закладів, які надають спеціалізовану медичну допомогу на 

Харківщині, розглянуто питання щодо запровадження реформи та стану 

готовності закладів до укладення договорів з Національною службою здоров’я 

України, відповідності вимогам до пакетів медичних послуг, системи 

фінансування спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. 

З метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я та 

організації надання медичної допомоги в госпітальному окрузі Харківської 

області, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.2019              

№ 1074 «Деякі питання створення госпітальних округів», розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації від 14.02.2020 № 74 утворено 

госпітальну раду при Харківській обласній державній адміністрації, 

затверджено її персональний склад та Положення, проведено її засідання. 

На постійному контролі голови обласної державної адміністрації 

перебуває питання щодо покращення матеріально-технічного стану закладів. 

Рішенням ХХІІІ сесії Харківської обласної ради VII скликання                      

від 27 лютого 2020 року на фінансування сфери охорони здоров’я області 

передбачено додатково майже 600 млн. грн. 

Станом на 01.03.2020 за рахунок різних джерел фінансування закладами 

охорони здоров’я регіону придбано 340 одиниць медичного обладнання на 

загальну суму 22,9 млн. грн та 2 одиниці автотранспорту на суму 1,0 млн. грн. 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації              

від 30.05.2018 № 402 здійснюється будівництво першочергових 30 амбулаторій 

у 18 районах та 8 об’єднаних територіальних громадах вартістю 355,3 млн. грн. 

Згідно з Планом заходів з реалізації Концепції реформи фінансування 

системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 821-р, всі 

комунальні заклади первинної ланки мають статус комунального 

некомерційного підприємства. За даними Національної служби здоров’я 

України 90 закладів первинної ланки надання медичної допомоги – 73 

комунальних некомерційних підприємства, 17 приватних підприємств та 

фізичних осіб-підприємців – надавачів первинної медичної допомоги уклали 

договори за програмою державних гарантій медобслуговування з 

Національною службою здоров’я України на 2020 рік. 
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Станом на 26.03.2020 у рамках реалізації кампанії «Лікар для кожної сім’ї» 

між лікарями та пацієнтами укладено понад 2,0 млн. декларацій, охоплено             

77,8 % населення області. 

Харківська область одна з 5 регіонів країни, де забезпечено тестування 

послуги телемедицини для закладів сільської місцевості. За час впровадження 

проекту з лютого 2019 року надано 2,7 тис. телемедичних консультацій. 

У першу декаду березня відбувся навчальний тур сімейних лікарів 5-ти 

районів та 2-х об’єднаних громад Харківської області в Естонію, де учасники 

ознайомилися з досвідом трансформації системи первинної медичної допомоги 

в Естонії та її сучасним станом. 

У напрямку впровадження реформ на вторинному та третинному рівнях 

медичної допомоги в області автономізовано 132 заклади спеціалізованої та 

високоспеціалізованої медичної допомоги (100 %). 

Протягом І кварталу 2020 року фахівцями проведено 10 науково-

практичних конференцій, з них 7 – з міжнародною участю, 1 семінар. 

У сфері культури на початку І кварталу 2020 року були проведені 

виставки, презентації та інші урочисті заходи. 

Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації проведена консультаційна робота з представниками туристичної 

галузі Харківщини. Організовувалися «круглі столи» з питань вирішення 

нагальних проблем у сфері туризму. Проводилися презентації діяльності 

туристсько-інформаційного центру та туристсько-інформаційних пунктів 

Харківської області для широких верств населення. 

Складено 12 комплектів облікової документації: 6 об’єктів історії,                          

6 археології. 

Розглянуто проекти відведення земельних ділянок юридичним та фізичним 

особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова та Харківської 

області – 79. 

Розглянуто 37 пакетів містобудівної документації (22 детальних планів 

території, 15 генеральних планів населених пунктів) на території м. Харкова та 

Харківської області. 

Надано 14 документів дозвільного характеру Управління культури і 

туризму Харківської обласної державної адміністрації: 7 зареєстрованих 

дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок; 4 погодження 

відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи 

уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або 

управління; 2 дозволи на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення 

(крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони; 1 не погодження 

програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, 

будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може 

позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх території і зон охорони) 

та 2 листи щодо відмови в наданні документів дозвільного характеру. 

Проводилась процедура передачі фондів книг у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області. За звітній період 

було передано 15641 примірник на бібліотеки 7 ОТГ (Великобурлуцька, 
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Мереф'янська, Наталинська, Нововодолазька, Олексіївська, Старовірівська, 

Циркунівська), 9 районів (Балаклійський, Борівський, Валківський, 

Дворічанський, Зачепилівський, Золочівський, Кегичівський, Нововодолазький, 

Первомайський), м. Люботин та м. Харкова, ОКЗ «Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва». 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами),  

з 12 березня 2020 року усі масові заходи скасовано. 

В Харківській області постійна увага приділялася вирішенню питань 

соціальної політики. 

Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації за звітний період організовано проведення засідань 

таких консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації:  

Обласного комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури; 

комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям 

Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації; 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 

територіальної тристоронньої соціально-економічної ради; 

регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за 

роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках; 

Робочої групи з питань визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян; 

Робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій громадських 

організацій осіб з інвалідністю; 

Обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі 

людьми; 

Обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної 

орієнтації населення; 

робочої групи з питань підвищення мінімальної заробітної плати, рівня 

оплати праці та легалізації зайнятості; 

Комісії з реалізації у Харківській області пілотного проєкту із залучення до 

роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб; 

Робочої групи з питань гуманітарної допомоги; 

регіональної консультативної ради з реалізації в Харківській області                     

у 2018 – 2020 роках пілотного проєкту «Створення системи надання послуг 

раннього втручання». 

Постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції. 

У звітний період з метою вивчення стану дотримання прав підопічних, 

охорони праці та організації пожежної безпеки здійснено виїзди до: 
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КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці Харківської 

обласної ради; 

КУ Зміївський геріатричний пансіонат; 

КУ Хорошевський геріатричний пансіонат. 

Також проведено оцінку якості виконання процесів ведення 

бухгалтерського обліку, стану підготовки фінансової та бюджетної звітності, 

зарахування та використання коштів за 2019 рік Харківським обласним 

соціальним гуртожитком. 

У І кварталі 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».   

Здійснювалися моніторинги стану погашення заборгованості із заробітної 

плати у розрізі підприємств, установ і організацій, районів і міст області, стану 

призначення усіх видів державних соціальних допомог та житлових субсидій 

тощо.  

Налагоджена співпраця з громадськими організаціями, міжнародними 

благодійними фондами, волонтерськими організаціями з метою проведення 

спільних заходів при здійсненні соціальної роботи із внутрішньо переміщеними 

особами/сім’ями, учасниками АТО/ООС та членами їх сімей, сім’ями загиблих 

у зоні АТО/ООС, демобілізованими із зони збройного конфлікту та членами їх 

сімей. 

За програмою «Пільги на медичне обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з початку року 

використано 1451,7  тис. грн, із них:  

забезпечення ліками за пільговими рецептами лікарів 1380,9 тис. грн;  

пільгове зубопротезування 70,8 тис. грн. 

Протягом І кварталу 2020 року оформлено 332 бланки посвідчень особам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям 

громадян. 

Пріоритетним завданням Служби у справах дітей Харківської обласної 

державної адміністрації залишалося реалізація державної політики з питань 

соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Протягом І кварталу 2020 року на 41 засіданні координаційних рад служб у 

справах дітей було розглянуто 125 питань, а саме: 20 питань з профілактики 

дитячої злочинності, 78 питань соціального захисту прав та інтересів дітей,                

5 питань щодо навчання та працевлаштування неповнолітніх, 22 питання – інші 

питання, пов'язані із захистом прав дітей. 

Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційно-

аналітичної 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 4389 дітей, які мають статус дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1253 дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей. 
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Протягом І кварталу 2020 року адміністратором безпеки регіонального 

рівня проводилася постійна робота зі скасування та оформлення флеш-ключів 

доступу до системи для користувачів та адміністраторів безпеки, у зв’язку із 

закінченням терміну дії ключів, з урахуванням рівнів доступу до системи. 

Робота з оформлення флеш-ключів доступу до ЄІАС «Діти» для нових 

користувачів та адміністраторів безпеки проводиться згідно з графіком. 

Здійснюється щотижневий моніторинг стану наповнення електронної бази 

та достовірності внесених відомостей. 

Продовжується робота по забезпеченню умов для функціонування Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи «Діти» (виділення окремого комп’ютера для 

ведення ЄІАС «Діти», окремого приміщення, обладнання недоступного для 

сторонніх осіб місця для ведення ЄІАС «Діти», встановлення грат на вікнах 

приміщення, де працює система, придбання ліцензійних програм, спеціальних 

пристроїв для зберігання особистих флеш-ключів користувачів та 

адміністраторів безпеки районного рівня). 

Працівниками служб у справах дітей районних державних адміністрацій, 

міських рад міст обласного значення здійснюються перевірки щодо дотримання 

законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах різних форм 

власності. 

Між службами у справах дітей та районними центрами зайнятості 

здійснюється обмін інформацією щодо неповнолітніх, які потребують 

працевлаштування, на 2020 рік розроблені та затверджені плани спільних 

заходів щодо забезпечення працевлаштування неповнолітніх та укладені угоди 

про співпрацю. Кількість неповнолітніх, які працевлаштовані і продовжують 

працювати на підприємствах складає 2 особи. 

Службами у справах дітей місцевих органів влади відстежується питання 

щодо працевлаштування тих дітей, які в силу певних життєвих обставин та 

неможливості продовження навчання потребують надання послуги з 

працевлаштування та допомоги шляхом направлення за клопотаннями служб у 

справах дітей місцевих органів влади до районних центрів зайнятості. Протягом 

І кварталу 2020 року не було залучено до громадських робіт жодного 

неповнолітнього. 

Постійно зі спеціалістами служб у справах дітей місцевих органів влади 

разом з працівниками районних центрів зайнятості, центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді проводиться робота щодо надання дітям 

профорієнтаційних та інформаційних послуг, орієнтування на отримання 

професійної підготовки, допомога у визначенні з професією. У районах області 

проведені зустрічі дітей облікових категорій з працівниками центрів зайнятості, 

керівництвом підприємств, круглі столи, Дні правових знань. Це сприяє 

підвищенню обізнаності дітей з питань законодавства щодо влаштування на 

роботу, відомостей про наявність робочих місць, їх прав та гарантій у процесі 

працевлаштування. 

Соціальний захист дітей, що залишилися без піклування батьків, є одним із 

пріоритетних напрямків роботи служб у справах дітей. 
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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 І кварталу 2020 року надали 

допомогу 244 дітям. 

В області забезпечуються умови для пріоритетності сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї. 

Виконання прогнозованих показників щодо сімейних форм влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, контролюється 

головами районних державних адміністрацій, міськими головами міст 

обласного значення, обласною державною адміністрацією. 

Станом на 01.04.2020 в області функціонує 110 дитячих будинків 

сімейного типу (на вихованні перебуває 806 дітей) та 261 прийомна сім’я                  

(на вихованні перебуває 517 дітей). Протягом І кварталу 2020 року влаштовано 

до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 31 дитину з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього у 

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 1323 осіб                                    

(з урахуванням осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування). 

З початку 2020 року з дитячих будинків сімейного типу та прийомних 

сімей вибуло 33 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). 

Протягом І кварталу 2020 року службами у справах дітей районних 

державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення проведено 347 

заходів щодо захисту майнових та житлових прав дітей, у т.ч. дітей облікових 

категорій: розглянуто 1060 заяв та звернень щодо захисту житлових та 

майнових прав дітей, при продажу-купівлі житла службами у справах дітей 

районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення 

проведено 129 перевірок наявності житлово-побутових умов для навчання та 

проживання дітей, попереджено незаконний продаж майна, що належить 

неповнолітнім – 1 випадок. Службами у справах дітей області було виявлено 45 

дітей, які потребували захисту житлових та майнових прав.  

Залучення дітей асоціальної поведінки відіграє позитивну роль: учні 

раціонально використовують вільний час, зайняті корисною справою.  

Станом на 01.04.2020 в області в установах культури охоплено різними 

видами дозвілля 77577 дітей, з них – 1842 дитини облікових категорій; у 

спортивних секціях, школах, клубах займаються 53038 осіб, з числа дітей та 

підлітків, облікових категорій – 1209. Відвідувачів клубів за місцем 

проживання – 15563 дітей, облікових категорій – 462 дітей. В інших закладах 

охоплено позашкільною роботою 54634 дітей, облікових категорій – 1821. 

Всього в області позашкільною роботою охоплено 200812 дітей, із них 
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облікових категорій – 5334 дітей, що становить 93,43 % дітей, які перебувають 

на обліку служб у справах дітей. 

Службами у справах дітей районних державних адміністрацій 

направляються клопотання до органів місцевого самоврядування про 

постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

досягають 16-річного віку, на облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов. Ведеться графік постановки дітей зазначених категорій на 

квартирний облік. 

Станом на 01.04.2020 на квартирному обліку перебувають 162 особи з 

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 

протягом І кварталу 2020 року проведено 476 профілактичних заходів (рейдів), 

під час проведення яких виявлено 169 дітей.   

Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад 

міст обласного значення вжиті заходи щодо недопущення порушення прав та 

законних інтересів дітей, гарантованих Законом України «Про охорону 

дитинства» та Конвенцією ООН про права дитини (збереження соціальних 

виплат, здобуття освіти, отримання медичної допомоги), в сім’ях опікунів 

(піклувальників), прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, де 

виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які 

перебувають на території Харківської області з Луганської та Донецької 

областей. 

Здійснюється щотижневий контроль за дотриманням вимог Закону 

України «Про охорону дитинства» щодо забезпечення прав дітей, які 

переселилися з тимчасово окупованих територій держави, та на яких 

проводиться операція об’єднаних сил, на охорону життя і здоров’я, освіту, 

опіку, піклування та соціальний захист. 

Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад 

міст обласного значення щотижня надсилається інформація щодо сімей, які 

переїхали з Донецької, Луганської областей на тимчасове проживання у зв’язку 

із загостренням ситуації в зазначених областях, де зазначаються першочергові 

потреби родин (допомога в оформленні виплат, медична допомога, робота, 

одяг, засоби гігієни, продукти харчування тощо), потреби дітей (лікування, 

особливий догляд, спеціальне місце перебування тощо), чи поставлена сім'я на 

облік центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для здійснення 

соціального супроводу сім'ї, можливість забезпечення дошкільного/шкільного 

навчання дитини, здійснення виплат державної соціальної допомоги, 

працевлаштування батьків, опікунів.  
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Станом на 01.04.2020 на території області функціонують з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення операції об’єднаних сил:              

5 прийомних сімей, у яких на вихованні перебуває 8 осіб (4 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 4 особи з числа дітей-сиріт); 47 сімей 

опікунів, піклувальників, на вихованні перебуває 54 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

В області здійснюється соціальне супроводження 100 % прийомних сімей 

та дитячих будинків сімейного типу через відвідування сім’ї та проведення 

роботи з прийомною дитиною, дитиною-вихованцем та прийомними батьками, 

батьками-вихователями, іншим членами сім’ї шляхом надання комплексу 

соціальних послуг. Форми та методи здійснення соціального супроводження 

визначаються фахівцем центру індивідуально щодо кожної прийомної сім’ї, 

дитячого будинку сімейного типу з урахуванням їх потреб. 

Станом на 01.04.2020 на території Харківської області функціонує                            

110 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 806 дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа; а також 261 прийомні 

сім’ї, у яких виховуються 507 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Протягом січня-березня 2020 року на базі тренінгового центру 

Харківського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

організовано та проведено 4 навчальних курсів кандидатів у прийомні батьки та 

батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, усиновителі. Підготовлено 10 

кандидатів в опікуни, піклувальники, 63 кандидати в усиновлювачі. 

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації протягом звітного періоду здійснено вивчення діяльності відділу 

освіти, культури та спорту виконавчого комітету Мереф’янської міської ради 

щодо запровадження державної політики. 

Здійснено вивчення дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності у таких закладах:  

Харківський приватний навчально-виховний комплекс «Старт-школа» 

Харківської області; 

Харківський приватний навчально-виховний комплекс «Авторська школа 

Бойка» Харківської області; 

Товариство з обмеженою відповідальністю ліцей «Авторська школа 

Бойка»; 

Харківський приватний загальноосвітній навчально-виховний комплекс 

«Новатор»; 

Харківський приватний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Мармеландія» Харківської області; 

Харківський приватний дошкільний навчальний заклад (Центр розвитку 

дитини) «Дивосвіт» Харківської області; 

Харківський приватний дошкільний навчальний заклад (Центр розвитку 

дитини) «Дада» Харківської області. 

Здійснено організаційний супровід проведення: 



 24 

ІІ (обласного) туру обласного конкурсу «Кращий вихователь 

Харківщини»; 

ІІ (обласного) етапу конкурсу «Учитель року – 2019»; 

ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти конкурсу «Джерело творчості»;  

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України; 

ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів; 

Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка; 

ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед 

учнівської та студентської молоді. 

Найбільш помітними подіями стали: 

зустріч голови обласної державної адміністрації Олексія Кучера з науково-

освітянською спільнотою Харківської області за темою: «Актуальні проблеми 

розвитку науково-технічного та інноваційного потенціалу Харківщини» на базі 

НТК «Інститут монокристалів» НАН України; 

відвідування головою обласної державної адміністрації Олексієм Кучером 

ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»; 

рочисте відкриття Центру хімії і інтегрованих технологій в Харківському 

національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова за 

участю заступника голови обласної державної адміністрації Євгенія Грицькова; 

зустріч голови Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва 

зі студентами з Херсонської області на базі НП «Синергія» Харківського 

національного університету радіоелектроніки. 

Питання реалізації молодіжної політики є одним із пріоритетів діяльності 

обласної державної адміністрації. 

Участь представників інститутів громадянського суспільства в реалізації 

державної молодіжної політики та її взаємодії з органами влади, відбувається 

шляхом їх участі у роботі консультативно-дорадчих органах при Харківській 

обласній державній адміністрації та реалізації обласних програм. 

Для підвищення рівня знань і компетенцій фахівців, які працюють з 

молоддю, в області реалізуються програми: «Молодіжний працівник» та 

«Державотворець».  

У поточному кварталі проведено таку роботу: 

розроблено проєкт на участь у конкурсному відборі інвестиційних програм 

і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку з метою забезпечення 

ефективної діяльності КУ «Харківський обласний центр молоді; 

подано на узгодження проєкт рішення Харківської обласної ради                   

«Про затвердження Порядку організації та проведення обласних щорічних 

конкурсів проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства у 

сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді, 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного 

бюджету» тощо. 
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Протягом І кварталу 2020 року проведено 1200 заходів з національно-

патріотичного виховання, що складає 47,2 % від загальної кількості заходів. 

Цими заходами охоплено 63064 особи, сума витрачених коштів з усіх джерел 

фінансування складає 229,77 тис. грн. Також проведено засідання 

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при 

Харківській обласній державній адміністрації.  

З метою активізації роботи з національно-патріотичного виховання на 

місцях, фахівцями Управління у справах молоді та спорту обласної державної 

адміністрації проведено методичну роботу з представниками районних 

державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, представників 

громадських об’єднань тощо. 

Протягом звітного періоду проведено 885 заходів з формування здорового 

способу життя, що складає 34,8 % від загальної кількості заходів. Цими 

заходами охоплено 26983 особи, сума витрачених коштів з усіх джерел 

фінансування складає 252,13 тис. грн. 

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. 

З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 

молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр 

праці» КУ «Харківський обласний центр молоді», Молодіжний центр праці 

Красноградського центру молоді Красноградського району, «Молодіжний 

центр праці» Лозівського міського центру молоді Управління освіти, молоді та 

спорту Лозівської міської ради та 23 центри працевлаштування, кар’єри, 

організації практики, які діють на базі закладів вищої освіти Харківської 

області.  

Окрім цього, в районах області та містах обласного значення проведено 

заходи, спрямовані на самовдосконалення, творчий розвиток особистості та  

забезпечення змістовного дозвілля молоді. Всього проведено 117 таких заходів, 

кількість охоплених якими складає 12683 особи, сума витрачених коштів на 

проведення цих заходів – 186,55 тис. грн. 

На території Харківської області планується робота 698 закладів 

оздоровлення та відпочинку: 24 стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку; 653 таборів з денним перебуванням; 20 таборів праці та 

відпочинку; 1 наметове містечко. 

На фінансування оздоровчої кампанії планується витратити                             

548 млн. 53 тис. 760 грн., у т.ч. 108 млн. 844 тис. 770 грн. бюджетних коштів. 

За попередніми оперативними даними у 2020 році оздоровленням та 

відпочинком за рахунок усіх джерел фінансування планується охопити                      

237 782 дитини, що складає 90,1 % від загальної чисельності дітей віком                 

7-17 років включно (262228 дітей). 

Із загальної кількості оздоровленням та відпочинком за соціально 

незахищеними категоріями планується охопити 156319 дітей, що складає                   

92,9 % від їх загальної кількості (168362 дитини). 
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Приділяється певна увага створенню ефективної системи залучення 

широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом. 

Станом на 01.04.2020 на території Харківської області функціонують                 

13 центрів «Спорт для всіх», з яких 1 обласний, 7 районних та 5 міських. 

За підсумками І кварталу 2020 року КУ «Харківський обласний центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» було проведено понад                        

20 спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, у яких прийняло 

участь близько 4 тисяч осіб. 

Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і 

спортом у Харківській області функціонують 6566 спортивних споруд. 

З метою реалізації проєкту Президента України щодо спорудження шкіл, 

садочків та стадіонів в області у 2020 році реалізується 5 масштабних проєктів: 

реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу «Донець» з 

влаштуванням басейну у м. Ізюм; 

будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів у селищі Новопокровка 

Чугуївського району, місті Дергачі та селищі Краснокутськ; 

будівництво майданчику із синтетичним покриттям у місті Вовчанську. 

З метою створення необхідних умов для гармонійного виховання, 

фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і 

дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу 

життя, підготовки спортивного резерву на території Харківської області 

функціонують: 

74 дитячо-юнацькі спортивні школи, із них 18 підпорядковані обласним 

організаціям фізкультурно-спортивних товариств (12 – ХОО ФСТ «Україна»,            

4 – ХОО ФСТ «Колос», 1 – ХОО ФСТ «Динамо» України, 1 – ХОО ФСТ 

«Спартак»), 39 підпорядковані закладам освіти та 17 – закладам фізичної 

культури і спорту; 

3 навчальних заклади спортивного профілю; 

2 школи вищої спортивної майстерності; 

Центр олімпійської підготовки зимових видів спорту; 

КУ «Харківський регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» Харківської обласної ради; 

роботу з населенням усіх вікових груп проводять 13 центрів фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх»; 

5 спортивних баз олімпійської і паралімпійської підготовки, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 871. 

У спортивних школах усіма видами спорту займаються 43965 дітей та 

молоді, із них віком від 6 до 18 років – 43107 осіб. Загалом усіма видами 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у Харківській області охоплено 

близько 300 тис. осіб. 

Підготовка провідних спортсменів області відбувається на 5 спортивних 

базах олімпійської і паралімпійської підготовки. Усі бази утримуються у 

належному стані, працюють відповідно до календарного плану міжнародних та 

всеукраїнських змагань. 
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Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної 

адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та 

політичними партіями регіону, здійснювалася робота щодо методичної та 

практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам 

місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськими організаціями і 

політичними партіями, продовжено співпрацю з обласним об’єднанням 

профспілок, надана практична допомога у проведенні їх статутної діяльності, 

проведенні засідань, «круглих столів» різноманітної тематики. 

Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної 

державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх 

районах області та містах обласного значення.  

Забезпечено висвітлення на офіційному вебсайті обласної державної 

адміністрації основних подій життєдіяльності регіону (засідання сесій 

Харківської обласної ради, зустрічей керівництва обласної державної 

адміністрації з представниками Харківського обласного округу                                     

ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» і Харківської громадської організації 

«Спілка ветеранів АТО»; з делегацією концерну «Укроборонпром» на чолі з 

генеральним директором Айварасом Абромавичусом тощо). 

Приділяється належна увага висвітленню взаємодії керівництва 

Харківської області з міжнародними партнерами (делегацією Республіки 

Казахстан та Азербайджанської Республіки на чолі з послами цих держав в 

Україні: Саматом Ордабаєвим та Азером Худієвим; з керівником програми 

USAID «DOBRE»; з керівництвом компанії «Nestle Україна» тощо).  

Особлива увага приділяється виконанню заходів з питань запобігання 

занесенню та поширенню COVID-19. Організовано потужну інформаційну 

кампанію з метою інформування мешканців регіону щодо необхідності 

дотримання правил карантину, організовано брифінги керівництва обласної 

державної адміністрації з цього питання.   

Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної 

адміністрації. Організовано та проведено 19 брифінгів. 

У звітному періоді організовано з участю керівництва обласної державної 

адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації 7 прес-конференцій. Заходи обласної державної адміністрації 

анонсувалися та висвітлювалися на офіційному вебсайті в режимі роботи 

інформаційної агенції.   

27 січня організоване засідання «круглого столу» з питання формування 

спроможних громад у Балаклійському районі. Засідання відбулось за участі 

сільських голів, громадських активістів, представників уже сформованих ОТГ, 

депутатів та керівників району.  

Станом на 31.03.2020 в області утворено 23 ОТГ. 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації 03.02.2020 № 59 

затверджено висновки щодо відповідності проєктів рішень місцевих рад 

Зміївського району (Комсомольська селищна, Геніївська та Скрипаївська 

сільські ради) щодо добровільного об’єднання у Слобожанську селищну ОТГ. 
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Наразі очікуються проведення сесії місцевих рад для прийняття ними рішення 

щодо добровільного об’єднання. 

Рішенням обласної ради від 28 лютого 2020 року № 1217-VIІ на заходи 

обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 

2016 – 2020 роки виділено кошти у сумі 1245,0 тис. грн, які було заплановано 

спрямувати на виконання заходів Програми. Разом з представниками                        

ІГС області та громадськими активістами було обговорено які саме заходи 

необхідно організувати та провести. 

У І кварталі 2020 року розпочато кропітку роботу по складанню нової 

п’ятирічної Програми, до якої необхідно включити сучасні, актуальні та 

корисні заходи та долучити до її розробки представників ІГС області. 

20 лютого 2020 року поведено чергове засідання Ради керівників 

національно-культурних товариств (НКТ). Учасники засідання обговорили 

плани спільної роботи на поточний рік, участь НКТ у заходах, передбачених 

обласною цільовою програмою сприяння розвитку громадянського суспільства 

на 2016 – 2020 роки, які фінансуються з бюджету області. У березні кілька 

громадських об’єднань національних меншин вже подали пропозиції 

проведення спільних заходів у поточному році в межах реалізації обласної 

цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства. 

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної 

адміністрації співпрацює з національно-культурними товариствами області, 

лідери яких об’єднані в Раду керівників національно-культурних товариств, 

активно сприяє проведенню різноманітних культурних заходів національних 

меншин, надає їм інформаційну, методичну і організаційну допомогу.  

Протягом І кварталу 2020 року сектор у справах релігій 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 01.04.2020 у Харківській області діє 797 

релігійних громад, що зареєстрували статути в обласній державній 

адміністрації. 

Протягом І кварталу 2020 року в обласній державній адміністрації 

зареєстровано статут однієї релігійної громади. 

Протягом звітного періоду надавалися консультації та методична допомога 

з питань реєстрації статутів релігійних громад, реєстрації нових редакцій 

статутів релігійних громад у зв’язку зі змінами у Податковому кодексі України 

з питань оформлення згідно з чинним законодавством перебування в Україні 

іноземних місіонерів та їх діяльності у релігійних громадах тощо.  

Представники релігійних організацій різних конфесій беруть участь у 

заходах обласної державної адміністрації, присвячених відзначенню державних 

свят, урочистих подій.  

24 березня 2020 року голова Харківської обласної державної адміністрації 

Олексій Кучер провів зустріч з керівниками релігійних організацій Харківської 

області. У зустрічі взяв участь начальник Головного управління Національної 

поліції в Харківській області Валерій Сокуренко. У ході зустрічі було 
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обговорено діяльність релігійних громад у Харківській області під час 

карантину та заходи протидії розповсюдженню корона вірусу COVID-19. 

З метою запобігання виникненню та поширенню, локалізацією та 

ліквідацією спалахів коронавірусної хвороби COVID-19 у Харківській області 

керівникам релігійних організацій області були надіслані листи стосовно 

запровадження заходів для забезпечення безпеки віруючих. 

Керівництвом сектору було проведено телефонні бесіди з керівниками 

релігійних організацій різних конфесій Харківської області, керівникам 

релігійних організацій надіслано листи щодо заборони з 17 березня 2020 року 

на всій території України проведення всіх масових (культурних, розважальних, 

спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере 

участь понад 10 осіб. Керівники релігійних організацій готові до співпраці, з 

розумінням ставляться до вимог карантину задля забезпечення безпеки людей. 

З цією метою вони оприлюднили звернення до своїх віруючих про неухильне 

дотримання норм та правил щодо запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19. 

Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної 

адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб 

цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні 

ситуації. 

На виконання вимог «Табелю термінових та строкових донесень з питань 

цивільного захисту» Департаментом цивільного захисту Харківської обласної 

державної адміністрації була отримана та узагальнена інформація від районних 

державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення Харківської області щодо наявності та обсягів накопичення місцевих 

та об’єктових матеріальних резервів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 

«Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» розроблена та 

затверджена номенклатура регіонального матеріального резерву Харківської 

області на суму 2797,11 тис. грн. Станом на 01.04.2020 до регіонального 

матеріального резерву Харківської області фактично закладено матеріальних 

цінностей на суму 1162,66 тис. грн., що складає 41,6 % від потреби. 

Було підготовлено та проведено 8 засідань Регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області, 

з яких 6 позачергових засідань, де було розглянуто питання «Про ситуацію 

щодо протидії поширенню коронавірусу 2019-nCoV». За результатами засідань 

надано відповідні доручення. 

Проведена технічна перевірка автоматизованої системи централізованого 

оповіщення Харківської області «Сигнал-ВО» з включеними (виключеними) 

електросиренами. 

Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної 

державної адміністрації протягом І кварталу 2020 року проаналізовано 

виконання завдань за розділом «Охорона навколишнього природного 

середовища» Програми економічного і соціального розвитку області на  
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2019 рік, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 06.12.2018 

№ 832-VII (зі змінами). 

Крім того, протягом звітного періоду підготовлено інформацію у сфері 

охорони навколишнього природного середовища з наступних питань: 

щодо моніторингу реалізації Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації 

Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженого 

рішенням обласної ради від 31.03.2017 № 499-VII, за напрямами 2.3., 2.6. 

Програми 2 «Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та 

поліцентричний розвиток» щодо проєктів «Впровадження екологічно 

безпечного водовідведення в межах урбанізованих зон басейнів рік та 

водосховищ регіону» та «Проведення інвентаризації, реконструкції та 

модернізації очисних споруд Харківської області»; 

пропозиції стосовно стратегічних, операційних цілей та завдань щодо 

розвитку Харківської області у сфері охорони навколишнього природного 

середовища до проєкту Стратегії розвитку Харківської області на період               

2021 – 2027 років; 

щомісяця перелік найбільш актуальних проблемних питань, які 

потребують вирішення на державному рівні; 

щодо виконання плану роботи Харківської обласної державної 

адміністрації з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку 

України на період до 2020 року за 2019 рік. 

Підготовлено інформацію про хід виконання у 2019 році комплексної 

Програми охорони навколишнього природного середовища в Харківській 

області на 2009 – 2013 роки та на перспективу до 2020 року, затвердженої 

рішенням Харківської обласної ради від 29 жовтня 2009 року № 1413-V                     

(зі змінами). 

Щомісяця готувалася екологічна інформація по Харківській області до 

розділу «Стан навколишнього природного середовища» рубрики «Стан 

довкілля в регіонах», яка розміщувалася на сторінці Департаменту вебсайту 

обласної державної адміністрації. 

Розглянуто та погоджено 36 проєктів лімітів використання мисливських 

тварин в сезон полювання 2020/2021 років по 36 мисливським господарствам 

області (всього 40 користувачів мисливських угідь). По 4 мисливським 

господарствам використання мисливських тварин державного мисливського 

резерву в сезон полювання 2020/2021 року не передбачається. 

Крім цього, опрацьовано матеріали та надано погодження  

ДП «Слобожанське», ДП «Ізюмське лісове господарство» та ДП «Харківська 

лісова науково-дослідна станція» щодо відстрочення на заготівлю та вивезення 

деревини від вибіркових санітарних рубок, прохідної та лісовідновної рубок. 

Розглянуто та погоджено 1 проєкт організації і розвитку мисливського 

господарства Харківської міжрайонної організації Українського товариства 

мисливців і рибалок на території Харківського району Харківської області. 

Проведено розроблення, внесено зміни, погоджено та затверджено 

положення по 14 об’єктам природно-заповідного фонду місцевого значення. 
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Передано під охорону 10 територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення, з оформленням відповідних охоронних зобов’язань. 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

Департаментом розглянуто проєкт «Стратегії розвитку Харківської області на 

2021 – 2027 роки» у контексті розробки «Програми розвитку інвестиційної 

діяльності Харківської області на 2020 – 2023 роки», а також відповідний звіт 

про стратегічну екологічну оцінку. За результатами розгляду матеріалів надано 

зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту 

про стратегічну екологічну оцінку. 

Обласною державною адміністрацією 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 підготовлено матеріали до селекторних та службових 

нарад з питань оборонної та мобілізаційної роботи з питань посилення охорони 

публічного порядку та забезпечення безпеки громадян, об’єктів критичної 

інфраструктури з метою запобігання підготовці та скоєнню злочинів 

терористичного та диверсійного характеру, загострення криміногенної ситуації 

у Харківській області. 

Протягом звітного періоду організовано та проведено навчання (заняття) 

та тренування з військовозобов’язаними та резервістами, приписаними до 

бригади територіальної оборони, що формуються в області з метою належної 

підготовки організаційного ядра територіальної оборони, а також в інших 

заходах з питань територіальної оборони. 

Крім того, взято безпосередню участь у проведенні щомісячних засідань 

оперативної групи штабу зони територіальної оборони, у ході яких 

уточнювались сили та засоби, які залучаються до територіальної оборони. 

Протягом І кварталу 2020 року була забезпечена робота наступних 

консультативно-дорадчих органів, а саме: 

Штабу територіальної оборони; 

Харківської обласної спостережної комісії; 

Регіональної робочої групи з питань інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту, в українське суспільство; 

Регіональної робочої групи з питань протидії протиправному поглинанню 

та захопленню підприємств; 

Міжвідомчої регіональної робочої групи для оперативного вирішення 

питань, пов’язаних із недопущенням нелегального обігу і роздрібної торгівлі 

пальним та нелегального виробництва, обігу, зокрема, ввезення, зберігання, 

транспортування, реалізації алкогольної продукції та марок акцизного податку 

на території Харківської області. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації              

від 02.03.2020 № 105 «Про призов громадян України на строкову військову 

службу у 2020 році» у березні проведено збір та узагальнення інформації від 

районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення 

щодо підготовки відповідних розпоряджень у районах (містах). 
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У березні 2020 року проведено збір та узагальнення матеріалів щодо 

виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації                            

від 11.05.2018 № 327 «Про здійснення шефства над військовими частинами 

Збройних Сил України та Національної гвардії України». 

Опрацьовано та надано інформацію до Генерального штабу Збройних Сил 

України щодо листа начальника Генерального штабу від 23.12.2019                   

№ 300/1/с/3756 стосовно реалізації Всеукраїнського патріотично-мистецького 

проєкту «Армія з народом» протягом 2019 – 2021 років. 

На виконання доручення заступника Керівника Офісу Президента України 

від 18.03.2020 № 46–01/153 Департаментом щотижнево узагальнюється 

відповідно до компетенції та надається до Офісу Президента України звітна 

інформація про стан забезпечення харчування особового складу військових 

частин Збройних Сил України дислокованих на території Харківської області за 

системою аутсорсингу. 

Протягом І кварталу 2020 року здійснювалось інформування центральних 

органів виконавчої влади з питань мобілізаційної роботи: 

щорічне надання до Кабінету Міністрів України доповіді про стан 

утримання закріплених запасних пунктів управління обласної державної 

адміністрації; 

щорічне надання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України:  

доповіді про стан мобілізаційної готовності обласної державної 

адміністрації;  

пропозицій щодо потреби (обсягів) у фінансуванні заходів з мобілізаційної 

підготовки; 

звіту щодо наявності та якісного стану матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву обласної державної адміністрації; 

 звіту про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з 

переліком посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню 

на період мобілізації та на воєнний час. 

Протягом І кварталу 2020 року забезпечено виконання заходів: 

регіональної Програми протидії терористичній діяльності на території 

Харківської області на 2019 – 2020 роки; 

регіональної Програми забезпечення безпеки дорожнього руху на території 

Харківської області на 2018 – 2020 роки; 

виконання регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і 

порядку та протидії злочинності на території Харківської області на                    

2018 – 2019 роки. 

Крім того, у січні 2020 року розроблено проєкт комплексної регіональної 

Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на 

території Харківської області на 2020 – 2022 роки. 

За звітний період відділом забезпечення доступу до публічної інформації 

Харківської обласної державної адміністрації здійснювались заходи щодо 

забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
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Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної 

державної адміністрації та її структурних підрозділів. Протягом I кварталу 

поточного року на офіційному вебсайті Харківської обласної державної 

адміністрації оприлюднено:  

173 розпорядження голови обласної державної адміністрації з основної 

діяльності;  

34 розпорядження голови обласної державної адміністрації з особового 

складу;  

2 проєкти актів нормативно-правового характеру. 

Оприлюднено 961 документ, що містить публічну інформацію, з них на 

виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 27 документів. 

Станом на 01.04.2020 до системи обліку (реєстру) публічної інформації 

Харківської обласної державної адміністрації внесено 32688 документів, із них 

702 документи внесено протягом І кварталу 2020 року. 

Протягом кварталу на офіційному вебсайті обласної державної 

адміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

DATA.GOV.UА оприлюднювались набори даних згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про 

набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»                   

(зі змінами). Всього на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

DATA.GOV.UА опубліковано 47 наборів даних. Оновлення наборів даних 

відбувалось 51 раз. 

Протягом І кварталу 2020 року надійшло 380 запитів, із них: 279 надано 

відповідь на запити, 87 – надіслано за належністю, 7 – відмовлено, 7 – виписано 

рахунок. Усі запити було своєчасно розглянуто, опрацьовано у терміни, 

передбачені чинним законодавством. 

У І кварталі 2020 року Юридичним департаментом Харківської обласної 

державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність чинному 

законодавству України: 

2276 проєктів наказів керівників структурних підрозділів Харківської 

обласної державної адміністрації; 

333 проєкти договорів (угод), однією стороною яких є структурні 

підрозділи Харківської обласної державної адміністрації. 

Крім того, на виконання окремих доручень керівництва Харківської 

обласної державної адміністрації, здійснено перевірку на відповідність 

чинному законодавству України: 

204 проєктів розпоряджень голови Харківської обласної державної 

адміністрації, у тому числі: 58 проєктів розпоряджень голови Харківської 

обласної державної адміністрації у сфері земельних та лісових відносин, за 

результатами якої підготовлено зауваження про виявлену невідповідність 

чинному законодавству України 15 проєктів розпоряджень голови Харківської 

обласної державної адміністрації; 

762 договори оренди земельних ділянок державної власності, 

орендодавцем яких на теперішній час є Харківська обласна державна 

адміністрація, укладених районними державними адміністраціями Харківської 
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області, за результатами перевірки виявлено 559 договорів, які потребують 

додаткового вивчення. 

Юридичний департамент Харківської обласної державної адміністрації 

виступив розробником розпоряджень голови Харківської обласної державної 

адміністрації: від 20.02.2020 № 88 «Про визнання таким, що втратило чинність 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від  01.11.2019  № 88»,  

від 13.03.2020 № 134  «Про  проведення  експертної  грошової оцінки земельної 

ділянки», від 17.03.2020 № 136 «Про деякі заходи щодо продажу права оренди 

на земельну ділянку державної власності із земель запасу промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення шляхом 

проведення земельних торгів у формі аукціону», від 24.03.2020 № 146                   

«Про утворення робочої групи з визначення виконавців робіт із землеустрою, 

оцінки земель та виконавців земельних торгів». 

У І кварталі 2020 року здійснено юридичну, гендерно-правову та 

антидискрімінаційну експертизи проєкту наказу Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації «Про затвердження Умов 

проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в Харківській 

області». 

За результатами проведених експертиз підготовлено відповідні висновки 

та надана пропозиція щодо подання вищезазначеного наказу до Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області для державної 

реєстрації. 

У рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України                       

від 17.07.2019 № 552-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю 

право!» у 2020/2022 роках», відповідно до Плану заходів з реалізації у 

Харківській області правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2019 році, 

затвердженого розпорядженням голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 01.11.2019 № 559 (зі змінами), у І кварталі 2020 року 

Юридичним департаментом здійснено аналіз виконання заходів з реалізації в 

Харківській області правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2019 році 

та підготовлено відповідну інформацію, яку направлено до Міністерства 

юстиції України.  

Крім того, розроблено та розповсюджено інформаційні друковані 

матеріали на правову тематику, а саме: буклети «Оцінка земель – актуальні 

питання», «Соціальні послуги по-новому», «Маєш право – отримуй субсидії», 

«Види соціальних допомог (допомога при народженні та допомога при 

усиновленні дитини)», «Захищай свої права у суді!», «Реформа охорона 

здоров’я триває», «Обов’язковість проведення державної експертизи 

землевпорядної документації», «Інвестування в Україні 2020», «Ти маєш право 

на укладання шлюбного договору», «Пам’ятка з питань прав громадян при 

розгляді їх звернень», «Судовий збір» та Пам’ятка з питань отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги». 

З метою організації та забезпечення в установленому порядку 

представництва інтересів голови Харківської обласної державної адміністрації, 
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Харківської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх 

посадових осіб у судах Юридичним департаментом у І кварталі 2020 року 

представлено інтереси голови Харківської обласної державної адміністрації, 

Харківської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх 

посадових осіб у судах у 91 справі. 

Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання 

експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.  

Підготовлено та відкрито 4 виставки архівних документів, із яких 1 

оприлюднена у режимі оn-line на власному вебсайті Державного архіву                 

«З історії Харківського історичного музею» та «До Дня Героїв Небесної Сотні»,   

2 виставки працювали у читальному залі Державного архіву по                                

просп. Московському, 7: «Харківщина за доби Української революції                   

1917 – 1921 років» та «До Дня виведення радянських військ з Афганістану». 

Апарат обласної державної адміністрації постійно працював над 

удосконаленням стилю, форм і методів роботи щодо забезпечення основної 

діяльності обласної державної адміністрації. 

У процесі поточної діяльності здійснювалася взаємодія з відповідними 

підрозділами Офісу Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, виконувалися їх доручення. Щодня узагальнювалася та надавалася 

інформація про основні заходи на наступний день. 

Обласною державною адміністрацією вживаються додаткові заходи щодо 

покращення контролю за реалізацією прийнятих планів. 

 

 

 

 

Керівник апарату  
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