Голові обласної державної
адміністрації
Олексію КУЧЕРУ
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації плану роботи
Харківської обласної державної адміністрації
за ІІ квартал 2020 року
Обласною державною адміністрацією протягом ІІ 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 ІІ кварталу 2020 року спільно із
структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації
підготовлені проєкти рішень Харківської обласної ради, серед яких:
«Про затвердження 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 року»;
«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 (зі змінами)»;
«Про хід виконання у 2019 році Програми сприяння розвитку малого та
середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 08 вересня 2016 року № 245 – VII
(зі змінами).
Крім цього, підготовлений проєкт розпорядження голови обласної
державної адміністрації «Про проведення моніторингу ефективності діяльності
голів районних державних адміністрацій в окремих районах Харківської
області».
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.
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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».
Проведено заходи з попереднього конкурсного відбору інвестиційних
програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2021 році,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196
«Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», наказу Мінрегіону
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.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856
«Про запровадження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації державної регіональної політики» до Міністерства
розвитку громад та територій України надано аналітичні довідки щодо
соціально-економічного розвитку Харківської області за підсумками
I кварталу 2020 року, нагальні проблеми та пропозиції щодо їх вирішення.
До Секретаріату Кабінету Міністрів України надано інформацію щодо
показників діяльності голови обласної державної адміністрації у І кварталі
2020 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».
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
06.09.2016 № 387 «Про організацію контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів
виконавчої влади» (зі змінами) підготовлено інформацію стосовно проведеної
роботи міськими радами міст обласного значення щодо виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади у І півріччі 2020 року.
Підготовлено інформацію про використання коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
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.
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Підготовлено інформацію щодо пріоритетів та актуальних проблемних
питань Харківської області для Офісу Президента України.
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 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 до Міністерства розвитку громад та територій України
моніторинговий звіт 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 року.
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».
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» та протоколів
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки Харківської
області з 23.05.2020 відновлено роботу автомобільного транспорту на території
області, з 25.05.2020 відновлено перевезення пасажирів КП «Харківський
метрополітен», з 01.06.2020 відновлено перевезення пасажирів залізничним
транспортом.
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).
Спільно з Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва
проведено засідання Регіональної ради підприємців у Харківській області, під
час якого було розглянуто питання щодо наслідків для бізнесу карантину в
Україні, презентовано та обговорено Програму загальнодержавних
антикризових заходів «ANTICOVID-2020».
Пріоритетними питаннями керівництва Харківської області були розвиток
інвестиційної,
зовнішньоекономічної
діяльності
та
міжнародне
співробітництво. Підготовлено та надано інформацію центральним органам
виконавчої влади щодо:
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провідних підприємств Харківської області за сферами діяльності (газова
галузь, виконання інфраструктурних проєктів) відповідно до листа Мінрегіону
від 20.03.2020 № 7/12/4833-20, зокрема, яким зазначено, що за інформацією
Міністерства закордонних справ України надійшла нота Посольства Іраку в
Україні з проханням надати інформацію щодо переліку провідних українських
компаній за відповідною спеціалізацією;
налагодження двостороннього співробітництва Харківської області з
Джалал-Абадською областю Киргизстану;
співпраці Харківської області із землею Північній Брабант Королівства
Нідерландів Відповідно до доручення голови Харківської обласної державної
адміністрації від 28.05.2020 № 01-30/4251 щодо поглиблення та диверсифікації
співробітництва між Харківською областю та Королівством Нідерландів за
результатами зустрічі у форматі відеозв’язку з Послом Королівства Нідерландів
в Україні;
співпраці Харківської області із землею Північний Рейн-Вестфалія
Федеративна Республіка Німеччина, відповідно до доручення голови
Харківської обласної державної адміністрації від 08.05.2020 № 01-30/3748 щодо
поглиблення та диверсифікації співробітництва між Харківською областю та
Федеративною Республікою Німеччина за результатами зустрічі у форматі
відеозв’язку голови обласної державної адміністрації з Послом Федеративної
Республіки Німеччина в Україні А. Фельдгаузен;
розвитку та поглиблення співробітництва Харківської області з
Великопольським воєводством Республіки Польща.
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 залученню ресурсів міжнародної технічної допомоги та
розширення співробітництва з міжнародними організаціями та агенціями, які
надають технічну допомогу та/або фінансують проекти розвитку, протягом
ІІ кварталу 2020 року з урахуванням обмежень в умовах адаптивного карантину
проводилася співпраця з представництвом Північної екологічної фінансової
корпорації (NEFCO) в Україні та громадами міст Первомаський та Ізюм щодо
підтримки обласною державною адміністрацією проєктів, які реалізуються на
території регіону. В рамках співпраці проведено низку робочих нарад та
погоджувальних процедур щодо підтримки проєкту у м. Первомайський. За
результатами роботи обласна державна адміністрація погодилась виступити
бенефіціаром грантового проєкту «Підвищення енергоефективності у
громадських будівлях та вуличному освітленні міста Первомайський
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Харківської області» м. Первомайський та проєкт пройшов процедуру
державної реєстрації.
В рамках реалізації Програми ЄС «U-LEAD з Європою» (SKL/SALAR,
NIRAS Sweden AB) щодо покращення якості надання адміністративних послуг
для населення в громадах області проведено:
дистанційні перемовини з регіональним спеціалістом NIRAS Sweden AB з
питань імплементації інституційного напрямку створення та модернізації
ЦНАП;
робочий візит до Великобурлуцької громади, у ході якого спільно
представниками ОТГ та райдержадміністрації проведено відбір приміщення під
ЦНАП громади. У зв’язку неможливістю Програми під час карантину будувати
нове приміщення під ЦНАП було досягнуто порозуміння запропонувати
Програмі вже існуючу будівлю, частину якої можливо використати для
розміщення ЦНАП;
співпраця з регіональними координаторами організацій-виконавців
програм/проєктів МТД, які надаються за підтримки Уряду Німеччини (GIZ,
УФСІ VI, УФСІ VIІ) щодо стану реалізації проєктів, співпраці з громадамиучасницями в умовах адаптивного карантину.
В рамках проєктів УФСІ, які фінансуються Урядом Німеччини через KfW,
проводилась дистанційна координаційна та моніторингова робота щодо
поточного етапу (розробка та погодження технічної документації) реалізації
проєкту УФСІ VI «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» та
початкового етапу (відбір громад) впровадження проєкту УФСІ VIІ «Сприяння
розвитку соціальної інфраструктури. Покращення первинної медицини у
сільській місцевості» за якими в області надається підтримка у капітальному
ремонті об’єктів під житло для ВПО, закладів освіти та ЦМСД.
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 проводилися
вебінари, дайджести тощо.
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.
В рамках впровадження експериментального проєкту щодо створення
сприятливих умов для реалізації прав дитини, запровадженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 691, з 28.05.2020 у територіальних
підрозділах Державної міграційної служби України, ЦНАП особі віком від 14
до 18 років доступна офлайн послуга оформлення і видачі паспорта
громадянина України з безконтактним електронним носієм з одночасною
реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. ЦНАПи
області, які мають відповідне паспорте обладнання, розпочали роботу з
запровадження надання зазначеної послуги: з травня послуга надається через
ЦНАП м. Харків, Нововодолазької селищної ради, з липня буде доступна в
ЦНАП міст Чугуїв, Ізюм, Мерефа.
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На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 691
«Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих
умов для реалізації прав дитини» та листа Мінцифри від 12.05.2020
№ 1/04-3-2076 через ЦНАПи області розпочато запровадження комплексної
послуги «єМалятко». Здійснено комплекс заходів, серед яких:
на рівні обласної державної адміністрації визначено координаторів запуску
послуги по ЦНАП (відповідальна особа І рівня);
на рівні органу, який утворив ЦНАП, забезпечено визначення
відповідальних осіб за впровадження комплексної послуги «єМалятко»
(відповідальна особа ІІ рівня), які будуть уповноважені здійснювати прийом
звернень від громадян для отримання комплексної послуги «єМалятко»;
триває робота з підписання Угодженого рішення про співробітництво між
органом, який утворив ЦНАП області та Східним міжрегіональним
управлінням Міністерства юстиції (м. Харків) щодо організації співпраці в
напрямку забезпечення якісного виконання завдань в сфері надання
адміністративних послуг єМалятко.
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
підготовлені матеріали на чергове засідання сесії Харківської обласної ради
щодо внесення змін до обласного бюджету 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.
З урахуванням інформації органів Державної податкової служби України у
Харківській області, підготовлено прогноз надходжень на 2021-2023 роки у
розрізі платежів, що надходять до місцевих бюджетів області.
Для затвердження Міністерством фінансів України з подальшим їх
внесенням до кошторисів та планів асигнувань, подання до органів
Казначейства проведено підготовку узагальненої інформації щодо пропозицій
внесення змін до розпису державного бюджету по програмі «Здійснення
виконавчої влади у Харківській області».
Інформація про стан фінансування заробітної плати та соціальних виплат
надається щотижня до Міністерства фінансів України.
Станом на 01.07.2020 (за оперативними даними) прострочена
заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ
області відсутня.
На виконання вимог Бюджетного кодексу України Департаментом
фінансів Харківської обласної державної адміністрації протягом ІІ кварталу
поточного року проводиться перевірка правильності складання і затвердження
кошторисів бюджетних установ, які фінансуються з обласного бюджету та
планів використання бюджетних коштів одержувачів, які отримують фінансову
підтримку за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році. За результатами
перевірки кошторисів і планів використання бюджетних коштів буде
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підготовлена узагальнена інформація Харківській обласній державній
адміністрації.
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.
Проводився аналіз стану виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу
України Кодексу в частині забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на
оплату праці працівників та проведення розрахунків за енергоносії по закладах
бюджетної сфери в розрізі місцевих бюджетів області.
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 ІІ 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-травня 2020 року індекс промислової продукції
становив 94,5 %, (за аналогічний період 2019 року – 99,7%). По Україні індекс
промислової продукції за січень-травень 2020 року складає 91,3%.
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-травні 2020 р. в порівнянні з
січнем-травнем 2019 року працювали: ПАТ «НВП Теплоавтомат», ДП «Завод
ім. В.О.Малишева, ТОВ «ХЗПТУ», ДП «Харківський бронетанковий завод»,
ХДАВП та інші.
За підсумками січня-травня 2020 р. зменшення виробництва в порівнянні з
січнем-травнем 2019 року допустили: ДП «Ізюмський приладобудівний завод»,
ПАТ «Котельно-механічний завод», ПрАТ «Харківський електротехнічний
завод «Трансзв’язок», АТ «Турбоатом», АТ «ХМЗ «Світло шахтаря», АТ
«Харківський підшипниковий завод», ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний
завод», АТ «ХТЗ», ДП «ХМЗ «ФЕД», ДП завод «Електроважмаш», ПАТ «Завод
«Південкабель», ТДВ «РОСС», ДП «Харківський механічний завод», ПАТ
«Вовчанський агрегатний завод», ДНВП «Об’єднання Комунар» та інші.
З метою погашення заборгованості із виплати заробітної плати на
підприємствах проводилася певна робота.
Керівники промислових підприємств та галузевих наукових установ,
заслуховувались на засіданні Комісії обласної державної адміністрації з питань

8
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат, яка проводиться щомісяця.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 18.02.2020
№ 6820/0/1-20 за результатами селекторної наради від 14 лютого 2020 року
стосовно проведення за участю представників Держпраці, ДПС, Пенсійного
фонду України та інших представників органів виконавчої влади зустрічі з
керівниками підприємств, які мають найбільшу заборгованість із заробітної
плати, з метою пошуку шляхів та розроблення чіткого плану виходу цих
підприємств із скрутного фінансового становища, щомісяця надавалася
інформація із зазначеного питання керівництву обласної державної
адміністрації.
Крім того, з метою вирішення проблемних питань підприємств, які мають
заборгованість із виплати заробітної плати направлялись листи на адресу
керівництва держави.
Одним із пріоритетних напрямів роботи Управління паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації є
робота з підвищення енергоефективності використання енергоресурсів в
області.
Підготовлені матеріали щодо стану виконання Регіональної програми
розвитку паливної галузі Харківської області до 2020 року для подання їх
Харківській обласній ради.
Протягом опалювального сезону 2019/2020 року підприємства паливноенергетичного комплексу забезпечили стабільне електро-, і газопостачання
споживачів області без істотних аварійних ситуацій. Відмов і аварій
устаткування на підприємствах не було, всі ремонти були виконані відповідно
до запланованих графіків. Всі аварійні ситуації, пов’язані із стихійними
явищами, що призвели до припинення електропостачання по населених
пунктах, своєчасно були ліквідовані.
У ІІ кварталі 2020 року на реалізацію Програми за рахунок різних рівнів
бюджету Харківської області, на реалізацію заходів з енергозбереження та
енергоефективності використано 7 099,580 тис. грн, а саме з:
обласного бюджету – 1 698,480 тис. грн;
місцевих бюджетів – 725,300 тис. грн;
власних коштів підприємств – 4 604,300 тис. грн;
інші джерела фінансування (міжнародні інвестиції, гранти, кредити,
позики) – 71,500 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.
Здійснено моніторинг стану виконання «Програми відшкодування
відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на
впровадження енергозберігаючих заходів на 2016 – 2020 роки» у 2020 році.
Необхідний розмір фінансування Програми у 2020 році, для відшкодування
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15 % річної ставки за отриманими кредитами 514 позичальникам, складає
843,682 тис. грн. Рішенням ХХІІІ сесії Харківської обласної ради VІІ скликання
від 27 лютого 2020 року № 1217-VІІ «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 05 грудня 2019 року № 1130-VII «Про обласний бюджет Харківської
області на 2020 рік та додатків до нього» передбачені зазначені кошти.
У ІІ кварталі 2020 року фінансування будівництва об’єктів газифікації
Харківської області не здійснювалось. Також протягом квітня – червня
2020 року не проводилась робота по введенню в експлуатацію раніше
побудованих об’єктів газифікації.
Щомісяця виконувався моніторинг стану виконання інвестиційної
програми АТ «Харківобленерго». За підсумками 5 місяців 2020 року на
виконання заходів інвестиційної програми АТ «Харківобленерго» спрямовано
146,1 млн грн, у тому числі на: технічний розвиток (переозброєння),
модернізацію та будівництво електричних мереж і обладнання – 119,7 млн. грн,
заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат
електроенергії – 33,6 млн грн, впровадження та розвиток інформаційних
технологій – 3,4 млн грн, модернізацію та закупівлю транспортних заходів –
6,2 млн грн, інше – 6,0 млн. грн.
За даними ПрАТ «Харківенергозбут» розрахунки споживачів за
електричну енергію, спожиту з початку 2020 року склали – 100 %.
За даними газопостачальних підприємств за 5 місяців 2020 року рівень
оплати споживачів (без промислових споживачів) Харківської області за
спожитий природний газ склав – 83,5 %. Підприємства теплоенергетики
розрахувались з НАК «Нафтогаз України» на 58,5 %, установи, що
фінансуються з бюджетів всіх рівнів – 90,9 %, населення – 124,4 (з пільгами та
субсидіями). У зв’язку із коригуванням обсягів споживання природного газу
внаслідок перерахунків через зміни нормативів споживання, розрахунки
споживачів по територіально-адміністративним одиницям не виконувались.
Станом на 30.06.2020 підприємствами теплоенергетики використано
природного газу на суму 2 339,7 млн. грн, за який сплачено 1 417,9 млн. грн,
що склало 60,6 % від нарахованого за 2020 рік та скорочено заборгованість за
2019 рік до 1 994,9 млн. грн, що склало 67,1 % від нарахувань.
Протягом ІІ кварталу 2020 року у Харківській області проведено 3 заходи
щодо скорочення споживання природного газу шляхом заміни газового
котельного обладнання на сучасне, встановлення котельного обладнання на
альтернативних видах палива, модернізації систем опалення. Орієнтовний
обсяг скорочення споживання природного газу протягом опалювального
періоду складе близько 448 тис. м3/рік.
Підготовлені проєкти листів до Офісу Президента України, РНБО, НАН
України, Мінековугілля з питань реалізації чергового етапу підготовчих робіт
до фізичного пуску ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на
підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів», який
створюється на базі дослідного виробництва ННЦ «Харківський фізикотехнічний інститут», в частині отримання дозвільної документації від
Держатомрегулювання України.
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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.
З 11 червня 2020 року розпочав роботу обласний штаб з організації
підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери районів та
міст Харківської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2019/2020 років. Так, протягом червня згідно графіка було проведено
5 засідань, на яких було розглянуто стан підготовки до роботи в осінньозимовий період 2020/2021 років 15 районів і 4 міст обласного значення та за
результатами складено 5 протоколів. Робота обласного штабу з організації
підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери районів та
міст Харківської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2020/2021 років продовжується.
Протягом II кварталу здійснювався моніторинг стану впровадження
економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги згідно з рішеннями
уповноважених органів влади та органів місцевого самоврядування.
З початку 2020 року відповідними органами місцевого самоврядування
прийнято 8 рішень щодо встановлення тарифів: 6 – на послуги водопостачання,
водовідведення; 2 – на теплопостачання.
Протягом ІI кварталу 2020 року було проведено 7 засідань експертних
комісій з розгляду документів суб'єктів господарювання щодо видачі ліцензій
на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, за
результатами засідань складені 7 протоколів та видано 6 розпоряджень голови
обласної державної адміністрації щодо видачі ліцензій із зазначеного виду
господарської діяльності та 1 розпорядження голови обласної державної
адміністрації про розширення провадження вищезазначеного виду
господарської діяльності.
Також протягом вказаного періоду було проведено 3 засідання експертної
комісії з розгляду документів суб'єкта господарювання щодо видачі ліцензій на
виробництво
теплової
енергії,
транспортування
теплової
енергії
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та
постачання теплової енергії, за результатами засідань складені 3 протоколи та
видано 3 розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо видачі
ліцензій із зазначеного виду господарської діяльності.
На виконання доручення голови обласної державної адміністрації від
14.04.2020 № 01-30/3122 стосовно виконання протокольного рішення
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 25.03.2020 здійснювався моніторинг
щодо проведення роботи з дезінфекції житлових будинків. Оброблено 16689
під’їздів у 5593 будинках із загальної кількості, яка запланована для проведення
дезінфекції 6113 будинків, що складає 91,5 % від запланованого, (у тому числі
м. Харків – 5788 під’їздів у 1590 будинках, що складає 92 % від запланованих
1719 будинків, і 107 % виконання по під’їздам). Здійснюються дезінфекційні
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заходи територій загального користування (дитячі та спортивні майданчики,
зупинки, контейнерні майданчики та ін.).
На комунальних підприємствах забезпечено щоденне проведення
дезінфекційних заходів, визначені відповідальні особи. Оброблення приміщень
здійснюється у виробничих, адміністративних будівлях, загальна площа, яка
дезінфікується, складає майже 2,5 млн м2.
Проводились заходи щодо напрацювання інформації для Регіонального
плану управління відходами у Харківській області, який розробляється згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 117 і
повинен погоджений в Міністерстві енергетики та захисту довкілля і
Міністерстві розвитку громад і територій України. У квітні на торгах
у системі PROZORRO ТОВ «Український науково дослідний інститут
з розробки та впровадження комунальних програм та проектів»
(ТОВ «УкрНДІкомунпроект») виграло право на розробку цього плану. З метою
належного виконання даного завдання було організовано та проведену
21.05.2020 селекторну нараду обласної державної адміністрації, на якій
обговорені питання по заповненню надісланих раніше на місця анкетних
таблиць.
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.
Виконання пожежоохоронних заходів та гасіння лісових пожеж в лісовому
фонді здійснюють працівники державної лісової охорони та працівники
відомчої пожежної охорони, які працюють в 9 держлісгоспах та Національному
природному парку.
Нагляд за пожежною ситуацією в лісах області здійснюється з 30
пожежно-спостережних
веж,
використовуються
телевізійні
системи
спостереження та квадрокоптери.
Держлісгоспами забезпечено роботу понад 30 лісових пожежних станцій, у
складі яких близько 50 пожежних автомобілів. До гасіння залучаються
трактори з ґрунтообробним знаряддям, мотопомпи та ранцеві лісові
вогнегасники. Вся пожежна техніка знаходиться в належному технічному стані.
Щомісяця здійснюється збір інформації по основних підприємствах
харчової та переробної промисловості щодо розвитку промисловості.
За січень-травень 2020 року (у порівнянні до аналогічного періоду
минулого року) відмічається падіння виробництва харчових продуктів, а саме:
на 14,0 % сиру свіжого неферментованого;
на 30,7 % молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та
інші ферментовані продукти;
на 5,7 % хліба та виробів хлібобулочних;
на 14,2 % свинини свіжої чи охолодженої – туші, напівтуші;
на 3,2 % виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса;
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на 22,9 % печива солодкого та вафель;
на 2,0 % олії соняшникової нерафінованої.
Причинами падіння виробництва окремих видів продукції є низька
купівельна спроможність населення та скорочення експортних поставок.
Також за 5 місяців поточного року зменшено на 5,7 % виробництво напоїв.
Збільшилось виробництво:
на 65,6 % м’яса курей, курчат, свіже чи охолоджене;
на 5,9 % масла вершкового жирністю не більше 85%;
на 1,2 % борошна пшеничного чи пшенично-житнього;
на 58,4 % зерна зернових культур плющені, перероблені в пластівці;
на 11,5 % виробництво тютюнових виробів.
За січень-травень індекс виробництва харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів по області, у порівнянні до аналогічного періоду минулого
року, склав 98,6 % (по Україні 99,0 %).
Станом на 01.06.2020 на хлібоприймальних підприємствах та елеваторах
області знаходиться на зберіганні всього – 93,2 тис. тонн зернових,
зернобобових та олійних культур, у тому числі: пшениці – 13,6 тис. тонн (з якої
99,0 % продовольчої); проса – 1,7 тис. тонн; гречки – 0,1 тис. тонн; ячменю –
3,9 тис. тонн; гороху – 0,4 тис. тонн; кукурудзи – 17,1 тис. тонн; сорго –
0,003 тис. тонн; соняшнику – 56,1 тис. тонн; сої – 0,009 тис. тонн; ріпаку –
0,006 тис. тонн.
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.
Станом на 02.07.2020 за програмою форвардних закупівель укладено
договори з сільгосптоваровиробниками області на реалізацію 3826 тонн зерна
пшениці урожаю 2020 року, з яких:
ПАТ «Аграрний фонд» на 2021 тонну зерна;
ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація України» на 1805 тонн
зерна.
На виконання розпорядження обласної державної адміністрації «Про
утворення обласної міжвідомчої робочої групи з питань раціонального та
ефективного використання земель, запобігання порушенням земельного
законодавства та з роз’яснювальної роботи щодо земельної реформи» від
27.12.2012 № 757 (зі змінами від 02.03.2015 № 90) проводяться засідання
районних робочих груп, на яких розглядається стан виконання заходів згідно з
затвердженими планами.
За ІІ квартал 2020 року в м. Харкові та в районах області проведено 247
продовольчих ярмарків за участю сільгоспвиробників Харківської області
(розпорядження обласної державної адміністрації від 08.02.2013 № 30 «Про
проведення продовольчих ярмарків у м. Харкові, районах і містах області»).
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З метою забезпечення реалізації державної політики в будівельній галузі
Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної
державної адміністрації проведена організаційна робота з вирішення
нагальних питань.
Постійно проводилася роз’яснювальна робота з керівництвом органів
місцевого самоврядування, а також серед населення та надається необхідна
консультаційна допомога стосовно проблемних питань з введення житлових
будинків в експлуатацію. Сумісно з керівниками районних робочих груп з
питань введення житла в експлуатацію, проведено відстеження ситуації щодо
забезпечення виконання планових показників введення в експлуатацію
житлових будинків.
За попередніми даними, на території області у звітному періоді введено в
експлуатацію житла загальною площею 63,5 тис. м2 (у відповідному періоді
2019 року введено 46,6 тис. м2).
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 5 охоронних договорів (додаткових угод до них);
складено 6 актів огляду технічного стану будівель пам’яток архітектури та
містобудування (приміщень в них), виконана їх фотофіксація;
погоджено проектної документації по будівлям-пам’яткам архітектури–13;
надійшло та опрацьовуються запити щодо можливості оренди приміщень в
будівлях пам’ятках архітектури – 2, приватизації – 5;
опрацьовано 76 відповідей 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
планування, генеральних планів населених пунктів та забезпечення територій
новостворених громад містобудівною документацією.
У травні місяці розпочато роботу щодо збору інформації з моніторингу
реалізації Генеральної схеми планування території України по Харківській
області за 2019 рік для подальшої систематизації, узагальнення та
інформування Мінрегіон та Кабінет Міністрів України.
Рішенням Харківської обласної ради від 14 лютого 2019 року № 920-VII
затверджена «Програма створення та ведення містобудівного кадастру
Харківської області на 2019 – 2022 роки». Програма є комплексним рішенням
при створенні повнофункціональної геоінформаційної системи Харківської
області регіонального рівня. В ній напрацьовані механізми подальшого ведення
кадастру шляхом придбання сучасних технічних засобів, визначення
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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.
Протягом II кварталу 2020 року до бази даних геоінформаційної системи
містобудівного кадастру Харківської області внесено понад 2000 одиниць
інформації, з них: опрацьовано 765 будівельних паспортів забудови земельної
ділянки, 16 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, які
видані у 27 районах Харківської області з 2018 по 2019 роках, а також
відображено на геопорталі понад 50 меж топографічних зйомок, виконаних у
попередніх роках.
У ІI 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 – 23;
виконавчих зйомок по об’єктах завершених будівництвом –16.
Проводилась робота з інвентаризації містобудівних та топографогеодезичних документів, які містять геодезичні та картографічні дані.
У звітному кварталі проведено 15 технічних нарад 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 ІI 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.
На виконання Програми Президента України «Велике будівництво» (далі –
Програма) на території області, розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 17 червня 2020 року № 348 утворено робочу групу з питань
реалізації Програми Президента України «Велике будівництво» при
Харківській обласній державній адміністрації.
З метою виконання Програми постійно здійснюється моніторинг стану
реалізації проєктів, включених до неї. Також, щотижня проводяться виїзні
наради на об’єкти будівництва з метою контролю за станом виконання
будівельних робіт та дотримання календарних графіків їх проведення.
Керівництво обласної державної адміністрації приділяє особливу увагу
питанню реформування та оптимізації сфери охорони здоров’я.
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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.
Під час спільного засідання представників місцевих органів влади з
керівниками обласних і міських закладів та підприємств охорони здоров’я
обговорені нагальні питання щодо надання медичної допомоги хворим з
COVID-2019 у закладах першої хвилі надання медичної допомоги.
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 відповідного наказу Департаменту охорони здоров’я Харківської
обласної державної адміністрації від 17.03.2020 № 187-о запроваджено
комплексні заходи, спрямовані на запобігання занесенню і поширенню
випадків захворювання на COVID-19 на Харківщині.
Відповідно до вимог розпорядження Головного державного санітарного
лікаря України від 27.03.2020 № 7 визначено та затверджено 17 спеціалізованих
закладів охорони здоров’я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з
COVID-19: 4 заклади обласного підпорядкування, 3 – заклади Харківської
міської ради та 10 закладів у районах області та містах обласного значення,
всього1782 ліжка, з яких 136 ліжок інтенсивної/реанімаційної терапії. Крім
того, визначено 2 заклади другої хвилі: КНП ХОР «Обласна клінічна
травматологічна лікарня» – 255 ліжок, КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» –
60 ліжок.
Станом на даний час хворими з COVID-19 зайнято 309 (17,3 %) ліжок в
лікарнях першої хвилі, з яких 23 – інтенсивної/реанімаційної терапії.
На базі комунальних некомерційних підприємств Харківської обласної
ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня» та «Обласна дитяча інфекційна
клінічна лікарня» запроваджено роботу цілодобової консультативної «гарячої
лінії» з питань захворювання на COVID-19.
На постійному контролі голови обласної державної адміністрації
перебуває питання щодо покращення матеріально-технічного стану закладів.
У рамках проєкту Президента України «Велике будівництво» за
дорученням голови обласної державної адміністрації проведено експертизу
проєктів на будівництво/реконструкцію приймальних відділень із створенням
на їх базі відділень невідкладної (екстреної) медичної допомоги по всіх 15
опорних лікарнях області.
Станом на 01.06.2020 за рахунок різних джерел фінансування закладами
охорони здоров’я регіону придбано 1203 одиниці медичного обладнання на
загальну суму 88,2 млн грн та 7 одиниць автотранспорту на суму 3,4 млн грн.
У першому півріччі п. р. на капітальні ремонти/реконструкцію будівель
закладів/підприємств охорони здоров’я Харківської області використано: з
обласного бюджету 3 090,3 тис. грн; з ДФРР для КНП «Куп’янське
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територіальне медичне об’єднання» та КП «Близнюківська центральна районна
лікарня» – 4 306,9 тис. грн.
За даними офіційного сайту Національної служби здоров’я України
93 заклади первинної ланки надання медичної допомоги – 74 комунальних
некомерційних підприємства, 19 приватних підприємств та фізичних осібпідприємців – надавачів первинної медичної допомоги уклали договори за
програмою державних гарантій медобслуговування населення на 2020 рік.
Станом на 25.06.2020 у рамках реалізації кампанії «Лікар для кожної сім’ї»
укладено понад 2,1 млн декларацій, охоплено 80,1 % населення області.
У напрямку впровадження реформ на вторинному та третинному рівнях
медичної допомоги в області автономізовано 100,0 % закладів спеціалізованої
та високоспеціалізованої медичної допомоги: 51 заклад обласного
підпорядкування, 66 закладів районів області та 67 закладів м. Харкова.
В рамках програми ЄС «Підтримка громадянського суспільства, місцевих
влад та прав людини» з розбудови ефективної первинної медичної допомоги у
громадах Харківської області, що фінансується Європейським Союзом
проведено онлайн-вебінар для учасників конкурсу мінігрантів проєкту
«Ефективна первинна медицина в громаді» з питань алгоритму підготовки
проектної документації для участі в конкурсі.
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 2,8 тис. телемедичних консультацій.
Харківська область в достатній кількості забезпечена імунобіологічними
препаратами за виключенням АДП анатоксину для щеплення проти дифтерії та
правцю дітей 6 років.
Щеплення в області проводяться вакциною, отриманою за кошти
державного бюджету 2016-2018 років.
Відповідно до календаря профілактичних щеплень у I півріччі 2020 року в
Харківській області щеплено 196 246 осіб – 28,1 % від річного плану та 56,2 %
від плану на квартал (у I півріччі 2019 року 33,0 % та 66,0 % відповідно).
Серед причин, що вплинули на зниження відсотку охоплення щепленнями
у ІІ кварталі поточного року слід відмітити введення карантинних заходів по
запобіганню поширенню коронавірусу COVID-19. Так, у квітні 2020 року по
області щепленнями охоплено 17,5 % підлеглих до місячного плану (10156 при
плані 58176), у травні – 58,1 % (щеплено 33802 особи), у червні – 76,2 %
(щеплено 44345 осіб).
У сфері культури на початку ІІ кварталу 2020 року були проведені
виставки, презентації переважно on-line. Обласними закладами культури
виконано 2 on-line концерти до державних свят; 1 концертна програма, on-line
обласні фестивалі-конкурси, майстер-класи, тренінги.
В Інформаційному центрі з питань євроатлантичної інтеграції України
ОКЗ «Харківська обласна універсальна бібліотека» було проведено віртуальну
виставку «Партнерство Україна-НАТО» до 71-річниці заснування НАТО та
консультували користувачів в on-line режимі щодо локального ресурсу
«Віртуальний інформаційний центр з євроатлантичних питань».
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Проводилася консультаційна робота з суб'єктами туристичної діяльності
та іншими представниками туристичного бізнесу Харківщини щодо розробки
нових екскурсійних маршрутів.
Складено 8 паспортів об’єктів археологічної спадщини, що розташовані на
території Шевченківського району).
Розглянуто проекти відведення земельних ділянок юридичним та фізичним
особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова та Харківської
області – 55.
Розглянуто 22 пакети містобудівної документації (18 детальних планів
території, 4 генеральних плани населених пунктів) на території м. Харкова та
Харківської області. Проводилися презентації діяльності туристськоінформаційного центру та туристсько-інформаційних пунктів Харківської
області для широких верств населення.
Надано 3 документа дозвільного характеру Управління культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації: 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
Тривала робота над підготовкою до видання збірки «Звід пам’яток історії
та культури України» м. Люботин. м. Первомайський і Первомайський район».
Розпочато роботу зі збіркою «Звід пам’яток історії та культури. Харківська
область: Великобурлуцький і Шевченківський райони». Підготовлено нарис
про смт Шевченкове і Шевченківський район за матеріалами Харківського тому
«Звід пам’яток історії і культури України». Внесено нові матеріали,
доопрацьовано науково-довідковий апарат.
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 інженернотранспортної інфраструктури;
комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям
Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації;
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;
Робочої групи з питань визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян;
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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.
Постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам
антитерористичної операції.
Працівники Департаменту соціального захисту населення Харківської
обласної державної адміністрації брали участь у селекторних нарадах та
вебінарах Міністерства соціальної політики України з поточних питань,
засіданнях постійних комісії обласної ради.
У звітний період спеціалістами Харківського обласного центру для сім’ї,
дітей та молоді вивчено стан здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та
молоддю та проведено моніторинг виконання державних стандартів надання
соціальних послуг місцевими центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді:
Кегичівським РЦСССДМ;
Ізюмським РЦСССДМ.
Проведено виїзди регіонального мобільного консультаційного пункту
соціальної роботи Харківського обласного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді до:
Балаклійського району з метою здійснення інформаційно-консультаційної
допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
Лозівського району та м. Лозова з метою здійснення моніторингу надання
соціальних послуг та інформаційно-консультаційної допомоги.
Постійно здійснювався моніторинг:
стану погашення заборгованості із заробітної плати в розрізі підприємств,
установ і організацій, районів та міст області;
стану забезпечення осіб з інвалідністю кріслами колісними;
стану призначення всіх видів державних соціальних допомог та житлових
субсидій;
стану надання допомоги переселенцям з тимчасово окупованої території та
зони проведення ООС.
За програмою «Пільги на медичне обслуговування громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з початку року
використано 4 467,2 тис. грн, з них:
забезпечення ліками за пільговими рецептами лікарів 3 938,1 тис. грн;
пільгове зубопротезування 529,1 тис. грн.
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Протягом ІІ кварталу 2020 року оформлено 287 бланків 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 звітного періоду на 70 засідань комісій з питань захисту прав
дитини служб у справах дітей було розглянуто 187 питань, а саме: 28 питань з
профілактики дитячої злочинності, 102 питання соціально-правового захисту
прав та інтересів дітей, 10 питань щодо навчання та працевлаштування
неповнолітніх, 47 питань – інші питання, пов'язані із захистом прав дітей. В
умовах карантинних заходів спільно з Харківський обласним центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді запроваджено «Діалогове вікно», на
zoom-платформі, де обговорюються питання дотримання прав дітей в умовах
карантину, діяльність органів виконавчої влади та відповідних структур,
причетних до роботи з дітьми щодо захисту прав дітей, нове у законодавстві,
обговорення проблемних питань. Протягом червня – липня 2020 року
проведено 7 нарад на zoom-платформі.
Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото,
дані про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На даний час внесені
відомості до системи «Діти» стосовно 4357 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.
Адміністратором безпеки регіонального рівня проводилася постійна
робота зі скасування та оформлення флеш-ключів доступу до системи для
користувачів та адміністраторів безпеки, у зв’язку із закінченням терміну дії
ключів, з урахуванням рівнів доступу до системи. Робота з оформлення флешключів доступу до ЄІАС «Діти» для нових користувачів та адміністраторів
безпеки проводиться згідно з графіком
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.
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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
звітного періоду 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
проводяться 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.
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 півріччя 2020 року надали
допомогу 286 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.
Протягом 2020 року 263 дитини набуло статус дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування. При визначенні форми влаштування
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування пріоритетним
напрямком роботи служби у справах дітей є врахування інтересів та потреб
дитини.
Станом на 01.07.2020 року в області сімейними формами виховання
охоплено 4175 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що
складає 95,8%. Кількість дітей, які потребують влаштування до сімейних форм
та перебувають в державних закладах, закладах соціально-психологічної
реабілітації, сім’ях родичів/знайомих становить 182 дитини.
В області розвинена система прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу. Так, станом на 01.07.2020 функціонує 112 дитячих будинків
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сімейного типу (на вихованні перебуває 827 дітей) та 254 прийомні сім’ї (на
вихованні перебуває 500 дітей). Протягом І півріччя 2020 року влаштовано до
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 72 дітей з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього у прийомних
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 1327 осіб.
Службами у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад проведено
577 заходів щодо захисту майнових та житлових прав дітей, у т.ч. дітей
облікових категорій: розглянуто 359 заяв та звернень щодо захисту житлових та
майнових прав дітей, при продажу-купівлі житла службами у справах дітей
райдержадміністрацій, міських рад проведено 209 перевірок наявності
житлово-побутових умов для навчання та проживання дітей, попереджено
незаконний продаж майна, що належить неповнолітнім – 8 випадків. Службами
у справах дітей області було виявлено 72 дітей, які потребували захисту
житлових та майнових прав
Службами у справах дітей постійно контролюється діяльність органів
місцевого самоврядування з питань соціального захисту дітей, особливо у
частині захисту житлових і майнових прав дітей. Органам опіки та піклування
постійно надаються методичні рекомендації та правові консультації
працівниками служб у справах дітей області із зазначеного питання.
До обліково-статистичних карток дітей, які перебувають на обліку служб у
справах дітей, заносяться відповідні дані про дитину, в тому числі дані про
майно, про житло, в якому проживала така дитина, або яке належить їй на праві
власності, або яке закріплене за дитиною на інших підставах.
Органи опіки та піклування здійснюють контроль за дотриманням
батьками та особами, які їх замінюють, житлових прав і законних інтересів
дітей.
Службами у справах дітей райдержадміністрацій 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 01.07.2020 року на квартирному обліку перебувають 195 осіб з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потребують
постановки на квартирний облік ще 895 дітей зазначеної категорії.
Службами у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад 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.
Станом на 01.07.2020 на території області функціонують з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції: 5 прийомних сімей, у яких на вихованні перебуває 8 осіб (3 дітей-
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сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 5 осіб з числа дітейсиріт); 45 сімей опікунів, піклувальників, на вихованні перебуває 51 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Служби у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад постійно
контролюють зміст діяльності культурно-розважальних центрів, ігрових клубів,
спільно із кримінальною міліцією у справах дітей, центрами соціальних служб
для
сім’ї,
дітей
та
молоді,
відділами
(управліннями)
освіти
райдержадміністрацій, міськвиконкомів згідно з графіками щомісяця
проводяться профілактичні рейди у розважальні заклади та інші місця масового
відпочинку неповнолітніх.
Проведено 247 заходів щодо здійснення контролю за дотриманням
культурно-розважальними закладами, ігровими залами, комп’ютерними
клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми,
заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження
наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості.
Службами у справах дітей Харківської області за звітний період
підготовлено 154 виступи з питань, які стосуються проблем дитинства, на
сайтах районних державних адміністрацій, на телебаченні, радіомовленні, в
статтях друкованих видань.
Залучення дітей асоціальної поведінки відіграє позитивну роль: учні
раціонально використовують вільний час, зайняті корисною справою. Заняття у
гуртках та секціях дають можливість цим дітям розкрити свої творчі здібності,
реалізувати себе. Зайнятість дітей, які виховуються в сім’ях, що перебувають у
складних життєвих обставинах, сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних
сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, у роботі гуртків та секцій
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів сприяє організації
змістовного дозвілля і відпочинку дітей у позаурочний час.
Станом на 01.07.2020 в області в установах культури охоплено різними
видами дозвілля 77559 дітей, з них – 1817 дітей облікових категорій; у
спортивних секціях, школах, клубах займаються 53042 осіб, з числа дітей та
підлітків, облікових категорій – 1213. Відвідувачів клубів за місцем
проживання – 15563 дітей, облікових категорій – 471 дитина. В інших закладах
охоплено позашкільною роботою 52963 дітей, облікових категорій – 1797 дітей.
Всього в області позашкільною роботою охоплено 199127 дітей, із них
облікових категорій – 5298 дітей, що становить 93,04 % дітей, які перебувають
на обліку служб у справах дітей.
В області здійснюється соціальне супроводження 100 % прийомних сімей
та дитячих будинків сімейного типу через відвідування сім’ї та проведення
роботи з прийомною дитиною, дитиною-вихованцем та прийомними батьками,
батьками-вихователями, іншим членами сім’ї шляхом надання комплексу
соціальних послуг. Форми та методи здійснення соціального супроводження
визначаються фахівцем центру індивідуально щодо кожної прийомної сім’ї,
дитячого будинку сімейного типу з урахуванням їх потреб. Соціальними
працівниками надаються правові, психологічні, соціально-педагогічні,
соціально-економічні, соціально-медичні, інформаційні послуги. Форми та
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методи здійснення соціального супроводження визначаються фахівцем центру
індивідуально щодо кожної прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу
з урахуванням їх потреб.
Станом на 01.07.2020 на території Харківської області функціонує
112 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 827 дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа; а також 254 прийомні
сім’ї, у яких виховуються 500 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
На базі тренінгового центру Харківського обласного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді організовано та проведено 5 навчальних курсів
кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, опікуни, піклувальники,
усиновителі. Підготовлено 30 кандидатів в опікуни, піклувальники, 63
кандидати в усиновлювачі.
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації протягом звітного періоду вживалися заходи щодо забезпечення
здійснення освітнього процесу закладами області в умовах карантину.
Спільно з КУ «Харківський обласний центр молоді» реалізували онлайнпроєкти «Фінансова культура для молоді», «Школа молодого управлінця»,
«Виходимо з карантину разом», «День захисту дітей», «День скорботи і
вшанування пам`яті жертв війни в Україні» та «День Конституції України» для
студентів закладів фахової передвищої освіти Харківської області.
У травні 2020 року в дистанційному режимі підведені підсумки:
щорічного конкурсу «Молодий новатор Харківщини - 2020»;
ХІV Регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Гендерна
політика очима української молоді».
Найбільш помітними подіями стали:
нарада голови Харківської обласної державної адміністрації О.В. Кучера з
керівниками та провідними науковцями та фахівцями профільних наукових
установ і закладів охорони здоров’я, метою якої є ефективне використання
наукового потенціалу Харківщини для практичної діяльності щодо боротьби з
гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом 2019-nCoV;
переведення в практичну площину наукових досліджень у цій сфері;
урочисте вручення головою Харківської обласної державної адміністрації
О.В. Кучером пам’ятних дипломів провідним і молодим науковцям – обласним
стипендіатам в галузі науки у 2020 році;
Всеукраїнський флешмоб до Всесвітнього дня вишиванки у соціальних
мережах під хештегом #ДеньВишиванкиХарків2020 за участю студентів та
учнів закладів вищої та фахової передвищої, професійної (професійнотехнічної) освіти Харківської області;
урочистості з нагоди відзначення 90-річчя від дня заснування
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» за участю голови Харківської обласної
державної адміністрації О.В. Кучера.
Питання реалізації молодіжної політики є одним із пріоритетів діяльності
обласної державної адміністрації.
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Важливим змістовним орієнтиром впровадження державної молодіжної
політики регіону та України в цілому є забезпечення участі молоді в розвитку
держави на регіональному та місцевому рівнях із урахуванням власного та
міжнародного, зокрема європейського досвіду.
З метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді
в регіоні затверджено соціальну Програму розвитку фізичної культури і спорту,
молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській
області на 2019 – 2023 роки та регіональну Програму національнопатріотичного виховання молоді на 2019 – 2023 роки. Одна з основних
проблем, на вирішення якої спрямовані програми, є низька участь молоді у
суспільно-політичному житті регіону і формування політики з питань, що
впливають на її життя, розвиток та вирішення нагальних проблем.
З метою створення умов для особистісного становлення, розвитку та
соціальної активності молодих осіб, формування молодіжної інфраструктури є
розвиток мережі молодіжних центрів як ключової установи по активізації
молоді.
Для забезпечення підготовки працівників, які працюють з молоддю, із
залученням державних службовців молодіжної сфери та представників
громадських організацій в області реалізуються програми «Молодіжний
працівник» та «Державотворець».
Станом на 01.07.2020 в Харківській області діють 18 молодіжних рад при
органах місцевого самоврядування із представників молоді для консультування,
розробки та реалізації молодіжної політики на місцях, та 28 координаційних
рад з питань національно – патріотичного виховання при районних державних
адміністраціях, у тому числі при обласній державній адміністрації, з загальною
кількістю учасників 462 особи.
Протягом І півріччя 2020 року проведено 1786 заходів з національно –
патріотичного виховання, що складає 49,8 % від загальної кількості заходів.
Цими заходами охоплено 95847 особи, сума витрачених з усіх джерел
фінансування коштів складає 378,1 тис. грн.
Комунальною установою «Харківський обласний центр молоді» на базі онлайн платформи «ZOOM» проведені вебінари для студентів ВНЗ м. Харкова на
тему «34-а річниця Чорнобильської трагедії», з нагоди Дня пам’яті жертв
політичних репресій; з нагоди Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; з нагоди Дня Європи; з нагоди
Дня слов’янської писемності і культури, з нагоди Дня Скорботи та підведено
підсумки обласного фестивалю «Молоді таланти Харківщини».
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.
У червні спільно Благодійною організацією «Мережа 100 відсотків життя»
проведено акцію «Молодь проти наркотиків» з метою об’єднання зусиль
громадських організацій та державних установ спрямованих на підвищення
рівня здоров’я молоді та запобігання розповсюдженню наркозалежності у
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молодіжному середовищі шляхом долучення молоді до соціально значущих
справ та підвищення рівня обізнаності молоді щодо наслідків вживання
наркотичних речовин.
З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр
праці» комунальної установи «Харківський обласний центр молоді»,
Молодіжний центр праці Красноградського центру молоді Красноградського
району, «Молодіжний центр праці» Лозівського міського центру молоді
Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради та 23 центри
працевлаштування, кар’єри, організації практики, які діють на базі закладів
вищої освіти Харківської області.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами)
діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку усіх типів заборонена
на всій території України на період дії карантину.
Приділяється певна увага створенню ефективної системи залучення
широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом.
Станом на 01.07.2020 на території Харківської області функціонують 13
центрів «Спорт для всіх», з яких 1 обласний, 7 районних та 5 міських.
За підсумками І півріччя 2020 року комунальною установою «Харківський
обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» було проведено
32 заходи, в яких прийняло участь понад 12 тисяч осіб.
Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і
спортом у Харківській області функціонують 6938 спортивних споруд.
З метою реалізації проєкту Президента України "Національна програма
«Велике будівництво» у 2020 році в області 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 багатофункціонального майданчику для занять ігровими
видами спорту із синтетичним та поліуретановим покриттям у місті Вовчанськ.
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
працюють 74 дитячо-юнацькі спортивні школи.
Підготовка провідних спортсменів області відбувається на 5 спортивних
базах олімпійської і паралімпійської підготовки, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 871. Усі бази утримуються у
належному стані.
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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 пленарних засідань сесій Харківської обласної ради, засідань
Координаційної наради, колегії обласної державної адміністрації, хід
селекторних Кабінету Міністрів України тощо.
Приділялася увага висвітленню нарад з керівниками районів щодо
посилення заходів контролю за використанням та охороною лісів, засідань
Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Висвітлюється стан виконання програми «Велике Будівництво»,
надходження до регіону медичного вантажу від Офісу Президента України.
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 16 брифінгів.
У звітному періоді організовано з участю керівництва обласної державної
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації 5 прес-конференцій. Заходи обласної державної адміністрації
анонсувалися та висвітлювалися на офіційному вебсайті в режимі роботи
інформаційної агенції.
Станом на 01.07.2020 в області утворено 24 ОТГ.
До складу 24 ОТГ увійшла 121 місцева рада, в них мешкає понад 386 тис.
осіб (14,4 % від населення області). Площа утворених ОТГ – понад 8 тис. км2
(25 % від загальної площі області).
15 квітня 2020 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 596-р
затверджено нову редакцію перспективного плану формування територій
громад Харківської області. За цим проектом, передбачено утворення 56 ОТГ
на території Харківської області.
12 червня 2020 року на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято
розпорядження «Про визначення адміністративних центрів та затвердження
територій територіальних громад Харківської області». Відповідно до
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зазначеного документу Урядом України затверджено території та центри 56
територіальних громад Харківської області.
На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації функціонує
рубрика «Консультації з громадськістю», в якій створено підрубрики
«Електронні консультації з громадськістю», «Публічні громадські
обговорення», «Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю».
На головній сторінці веб-сайту розміщено банер «Громадська експертиза».
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 ІІ 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 01.07.2020 у Харківській області діє 799
релігійних громад, що зареєстрували статути в обласній державній
адміністрації.
Протягом ІІ кварталу 2020 року в обласній державній адміністрації
зареєстровано статут двох релігійних громад.
Протягом звітного періоду надавалися консультації та методична допомога
з питань реєстрації статутів релігійних громад, реєстрації нових редакцій
статутів релігійних громад у зв’язку зі змінами у Податковому кодексі України
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.
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.
Відповідно до «Плану основних заходів цивільного захисту Харківської
області», Департаментом цивільного захисту було проведено перевірку
поточного стану готовності цивільного захисту, організації підготовки,
перепідготовки керівного складу і формувань цивільного захисту, навчання з
дисциплін цивільного захисту і безпеки життєдіяльності та евакуаційних
заходів у Харківському національному економічному університеті імені Семена
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Кузнеця. За результатами перевірки був складений Акт із зазначенням
виявлених у ході перевірки недоліків. Також про результати перевірки було
проінформовано керівництво навчального закладу.
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» (зі змінами)
розроблена та затверджена номенклатура регіонального матеріального резерву
Харківської області на суму 2797,11 тис. грн. Станом на 30.06.2020 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,
на яких були розглянуті питання пов’язані з епідемічною ситуацією,
посиленням та послабленням епідемічних заходів на території Харківської
області.
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 ІІ кварталу 2020 року підготовлено та
надано керівництву обласної державної адміністрації та до Харківської
обласної ради інформацію про хід виконання 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).
Представникам районних державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування надавалися консультації з питань охорони навколишнього
природного середовища, отримання документів дозвільного характеру,
дотримання природоохоронного законодавства у містобудівній сфері, тощо.
Під час розгляду сповіщень про виявлені смітники на території
Харківської області, які вносяться громадянами до сторінок електронного
сервісу «Інтерактивна мапа» («Ecomapa.gov.ua»), направлялися листи до
районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо
вжиття відповідних заходів з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на
підвідомчих територіях.
Упродовж ІІ кварталу 2020 року було розглянуто 101 сповіщення про
виявлені смітники.
Забезпечено складання та ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення
та утилізації відходів у Харківській області. З метою внесення змін до реєстру
об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Харківської області,
у ІІ кварталі 2020 року розглянуто та погоджено 72 реєстрові карти,
скориговані за фактичними показниками діяльності 2019 року.
Затверджено 29 реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та
утилізації відходів.
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Відомості погоджених та затверджених документів щодо власника об’єкту
та номенклатури відходів внесено до реєстру об’єктів утворення, оброблення та
утилізації відходів.
Крім того, у ІІ кварталі 2020 року виконувались наступні заходи та
завдання:
розроблено Екологічний паспорт Харківської області за 2019 рік;
відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про мисливське
господарство та полювання» погоджено строки та порядок здійснення
полювання на територіях мисливських угідь наступних користувачів:
ТОВ «Спортивний клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Зачепилівське
районне мисливсько-рибальське спеціалізоване виробниче підприємство»,
ГО «Первомайська районна організація-універсальне товариство мисливців і
рибалок», Харківська обласна організація УТМР, ГО «ХТВМР», ГО «Борівське
МРТ «Мисливець»;
розглянуто 2 клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у
відповідність до «Порядку поділу лісів на категорії», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 733, а саме: по
Харківському національному аграрному університету ім. В.В. Докучаєва та по
ДП «Красноградське лісове господарство»;
розглянуто 3 проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки. За
результатами розгляду 2 проекти погоджено, по 1 надано відмову у погодженні;
розглянуто 6 проектів землеустрою щодо технічної рекультивації
земельних ділянок. За результатами розгляду погоджено 5 проектів
рекультивації, 1 – повернуто на доопрацювання;
проведено розробку, внесено зміни, погоджено та затверджено положення
по 15 об’єктам природно-заповідного фонду місцевого значення;
передано під охорону 12 територій та об’єктів природно-заповідного
фонду місцевого значення з оформленням відповідних охоронних зобов’язань;
щомісяця узагальнюється інформація стосовно екологічного стану міста
Харкова та області.
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.
З 15 по 17 квітня 2020 року проведено спільне штабне тренування з
територіальної оборони зі штабом зони та штабами районів територіальної
оборони в ході якого відпрацьовувались питання щодо організації роботи
штабів та планування територіальної оборони.
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Протягом ІІ кварталу 2020 року була забезпечена робота наступних
консультативно-дорадчих органів, а саме:
Штабу територіальної оборони;
Обласної призовної комісії.
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.
Протягом звітного періоду забезпечено виконання заходів:
комплексної регіональної Програми забезпечення безпеки дорожнього
руху на території Харківської області на 2018–2020 роки;
комплексної регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і
порядку та протидії злочинності на території Харківської області на
2020 – 2022 роки.
На виконання доручень Віце-прем’єр-міністра України від 30.09.2014
№ 30137/72/1-14 щодо проведених заходів пов’язаних із героїзацією осіб, які
віддали життя за Україну, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання та
консолідації Українського народу зібрано матеріали та надіслано (щомісячно)
звіти про організацію вжитих заходів за участю органів влади та органів
місцевого самоврядування, з урахуванням рекомендацій, до Українського
інституту національної пам’яті.
З метою підготовки держави до оборони в області у звітному періоді
організовувалися та здійснювалися відповідні заходи з підготовки та ведення
територіальної оборони, як системи загальнодержавних воєнних і спеціальних
заходів, що здійснюються в особливий період поза смугами (зонами, районами)
проведення бойових дій.
У звітному періоді організовано та проведено аналіз щодо розроблення та
затвердження програм територіальної оборони у районах області, їх обсягів
фінансування, а також фактичних витрат коштів на виконання передбачених
заходів відповідних програм з метою удосконалення та зміцнення
територіальної оборони в межах районів шляхом належної підготовки у мирний
час особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань
за призначенням.
За звітний період відділом забезпечення доступу до публічної інформації
Харківської обласної державної адміністрації здійснювались заходи щодо
забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної
державної адміністрації та її структурних підрозділів. Протягом ІI кварталу
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поточного року на офіційному вебсайті Харківської обласної державної
адміністрації оприлюднено:
233 розпорядження голови обласної державної адміністрації з основної
діяльності;
21 розпорядження голови обласної державної адміністрації з особового
складу;
3 проєкти актів нормативно-правового характеру.
Оприлюднено 420 документів, що містить публічну інформацію, з них на
виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 13 документів.
Станом на 01.07.2020 до системи обліку (реєстру) публічної інформації
Харківської обласної державної адміністрації внесено 33317 документів, із них
629 документи внесено протягом ІІ 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 48 наборів даних. Оновлення наборів даних
відбувалось 35 раз.
Протягом ІІ кварталу 2020 року надійшов 531 запит, із них: 338 надано
відповідь на запити, 185 – надіслано за належністю, 8 – відмовлено. Усі запити
було своєчасно розглянуто, опрацьовано у терміни, передбачені чинним
законодавством.
У ІІ кварталі 2020 року Юридичним департаментом Харківської
обласної державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність
чинному законодавству України:
1718 проєктів наказів керівників структурних підрозділів Харківської
обласної державної адміністрації;
121 проєкту 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:
200 проєктів розпоряджень голови Харківської обласної державної
адміністрації, в тому числі: 86 проєктів розпоряджень голови Харківської
обласної державної адміністрації у сфері земельних та лісових відносин, за
результатами якої підготовлені зауваження про виявлену невідповідність
чинному законодавству України 24 проєктів розпоряджень голови Харківської
обласної державної адміністрації.
Також, за дорученням керівництва Харківської обласної державної
адміністрації, Юридичний департамент Харківської обласної державної
адміністрації виступив розробником 5 договорів оренди земельних ділянок,
1 додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки та
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3 договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної
ділянки.
З метою організації та забезпечення в установленому порядку
представництва інтересів Харківської обласної державної адміністрації, її
структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах Юридичним
департаментом у ІІ кварталі 2020 року представлено відповідні інтереси у судах
у 95 справах.
Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.
Підготовлено та відкрито 3 виставки архівних документів, які оприлюднені
у режимі оn-line на власному веб-сайті Державного архіву «До 175-річчя від
дня народження Іллі Ілліча Мечникова – лауреата Нобелівської премії у галузі
фізіології та медицини», «Наука, розстріляна на злеті: «Справа УФТІ» (До Дня
пам’яті жертв політичних репресій в Україні») та «До Дня Конституції
України».
Апарат обласної державної адміністрації постійно працював над
удосконаленням стилю, форм і методів роботи щодо забезпечення основної
діяльності обласної державної адміністрації.
У процесі поточної діяльності здійснювалася взаємодія з відповідними
підрозділами Офісу Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів
України, виконувалися їх доручення. Щодня узагальнювалася та надавалася
інформація про основні заходи на наступний день.
Обласною державною адміністрацією вживаються додаткові заходи щодо
покращення контролю за реалізацією прийнятих планів.
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