Голові обласної державної
адміністрації
Олексію КУЧЕРУ
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації плану роботи
Харківської обласної державної адміністрації
за ІІІ квартал 2020 року
Обласною державною адміністрацією протягом ІІІ 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 ІІІ кварталу 2020 року спільно із
структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації
підготовлені проєкти рішень Харківської обласної ради, серед яких:
«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 внесення змін до деяких обласних програм та порядків використання
коштів обласного бюджету, затверджених рішенням обласної ради».
Крім цього, підготовлені проєкти розпоряджень голови обласної державної
адміністрації «Про створення презентаційної експозиції Харківської області на
Національному Сорочинському ярмарку в 2020 році» та «Про організацію
роботи з нагляду за реалізацією в Харківській області проєкту «Підвищення
енергоефективності у громадських будівлях та вуличному освітленні міста
Первомайський 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.
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На виконання доручення голови Харківської обласної державної
адміністрації з питання підготовки доповіді Президенту України щодо ситуації
в регіоні щомісяця здійснювалася підготовка та надання відповідної інформації
до Офісу Президента України.
Підготовлено та надано Міністерству розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України, Міністерству розвитку громад та територій
України, керівництву обласної державної адміністрації інформацію щодо
виконання Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 733 «Деякі питання реалізації у
2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року».
До Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України надано аналітичну довідку щодо
соціально-економічного розвитку Харківської області за підсумками I півріччя
2020 року і нагальні проблеми разом з пропозиціями щодо їх розв’язання, 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».
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534
«Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для
подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо
запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки» до
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
надано узагальнену інформацію, за визначеною формою, про виконання Плану
заходів Державної програми стимулювання економіки для подолання
негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо
запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки.
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.
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 Секретаріату Кабінету Міністрів України надано інформацію щодо
показників діяльності голови обласної державної адміністрації у ІІI кварталі
2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020
№ 35 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо проведення
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щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій».
Підготовлено інформацію щодо пріоритетів та актуальних проблемних
питань Харківської області для Офісу Президента України.
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). Здійснено моніторинг щодо виконання
програм сприяння розвитку малого і середнього підприємництва районними
державними адміністраціями Харківської області.
На виконання доручення голови обласної державної адміністрації від
22.07.2020 № 01-30/5906 підготовлено інформацію керівникам організацій,
громадських об’єднань підприємців щодо прохання провести роботу з малими
та середніми підприємствами Харківської області з метою надання інформації
щодо їх зацікавленості в участі у програмах підтримки в умовах пандемії
COVID-19, у тому числі в рамках ініціативи EU4Business.
Проведено у режимі он-лайн на платформі Zoom спільну інформаційну
зустріч з представниками банків-учасників Державної Програми: «Доступні
кредити: 5-7-9%» на тему: «Як отримати позитивне рішення для отримання
кредиту. Поради від експертів».
Пріоритетними питаннями керівництва Харківської області були розвиток
інвестиційної,
зовнішньоекономічної
діяльності
та
міжнародне
співробітництво. Підготовлено та надано інформацію центральним органам
виконавчої влади щодо пропозицій провідних промислових підприємств,
наукових установ та закладів вищої освіти Харківської області, які виявили
зацікавленість брати участь заходах, спрямованих на налагодження контактів з
потенційними іноземними партнерами, в тому числі у форматі відео –
конференції, в рамках запропонованого МЗС України нового формату
комунікації між українським бізнесом та державними органами.
Спільно з Харківською торгово-промисловою палатою та регіональними
бізнес-асоціаціями було поінформовано підприємства та організації Харківської
області щодо:
можливості прийняти участь у панельній дискусії (он-лайн) «Пріоритети
німецького головування у раді ЄС. Наслідки та можливості торговельноекономічних відносин між Німеччиною та Україною», яка відбулась 03 липня
2020 року, захід організовано Офісом з просування експорту України спільно з
Ukrainian Business & Trade Association;
можливості участі в освітній онлайн-програмі для українських жінокпідприємниць та власниць малого бізнесу «She’s next» (перший вебінар
відбувся 16 липня 2020 року), яку запускає компанія Visa, світовий лідер у
галузі цифрових платежів, у рамках глобальної кампанії She’s Next, у співпраці
із програмою SheExports, відповідно до листа Державної установи «Офіс з
просування експорту України».
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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.
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
проводився щомісячний моніторинг виконання обласного та зведеного
бюджетів області, надавалася відповідна інформація керівництву обласної
державної адміністрації та обласної ради.
Підготовлено проєкт розпорядження голови обласної державної
адміністрації «Про заходи щодо складання проєктів обласного та інших
місцевих бюджетів області на 2021 рік».
Протягом звітного періоду подані матеріали на чергову сесію обласної
ради про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік, що затверджено
рішенням сесії обласної ради від 24.07.2020 №1336-VІІ.
Здійснювався моніторинг виконання місцевих бюджетів області та надання
області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій.
Інформація про стан фінансування заробітної плати та соціальних виплат
надається щотижня до Міністерства фінансів України.
Станом на 01 жовтня 2020 року (за оперативними даними) прострочена
заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ
області відсутня.
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.
Проводилася робота зі складання проєкту прогнозу обласного бюджету на
середньостроковий період для подання обласній державній адміністрації для
розгляду та схвалення.
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.
З урахуванням вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, протягом
ІІІ кварталу поточного року вносились зміни до помісячного розпису
асигнувань обласного бюджету за обґрунтованими пропозиціями головних
розпорядників коштів.
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
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Казначейства проведено підготовку узагальненої інформації щодо пропозицій
внесення змін до розпису державного бюджету по програмі «Здійснення
виконавчої влади у Харківській 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 ІІІ кварталу поточного року проводилася робота щодо
виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи
промислового комплексу Харківщини, здійснювався щомісячний моніторинг та
аналіз підсумків роботи промисловості, визначалися завдання подальшого
розвитку.
За підсумками січня-серпня 2020 року індекс промислової продукції
становив 95,3%, (за аналогічний період 2019 року – 100,0%). По Україні індекс
промислової продукції за січень-серпень 2020 року складає 92,6%.
Серед регіонів України по показнику індекс промислової продукції
Харківська область посідає 9 місце (за аналогічний період 2019 року – 14
місце).
Із зростанням виробництва продукції в січні-серпні 2020 року в порівнянні
з січнем-серпнем 2019 року працювали: ПрАТ «ФЕД», ТОВ «ХЗПТУ»,
ДП «Завод ім. В.О. Малишева, ДП «Харківський бронетанковий завод»,
ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», ДНВП «Об’єднання Комунар»,
ДП «Харківський завод спеціальних машин» та інші.
За підсумками січня-серпня 2020 року зменшення виробництва в
порівнянні з січнем-серпнем 2019 року допустили: ПрАТ «Харківський
котельно-механічний завод», АТ «Харківський підшипниковий завод»,
ДП «Ізюмський приладобудівний завод», АТ «Турбоатом», ДП «Завод
«Електроважмаш»,
ПрАТ
«Харківський
електротехнічний
завод
«Трансзв’язок», ХДАВП, АТ «ХТЗ», ДП «Харківський механічний завод»,
ДП «ХМЗ «ФЕД», АТ «ХМЗ «Світло шахтаря», ТОВ «ЛКМЗ», ПАТ «Завод
Південкабель» та інші.
За підсумками січня-серпня 2020 року обсяг реалізованої промислової
продукції складає 107,7 млрд грн, що на 17,3 млрд грн або на 13,8% менше, ніж
у січні-серпні 2019 року.
Внесок Харківської області в обсяг реалізованої продукції країни складає
7,0%. За обсягами реалізованої промислової продукції область займає 5 місце
серед регіонів України після Дніпропетровської області, м. Києва, Донецької та
Запорізької областей.
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
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат, яка проводиться щомісяця.
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Крім того, з метою вирішення проблемних питань підприємств, які мають
заборгованість із виплати заробітної плати, направлялись листи на адресу
керівництва держави.
Департаментом житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
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 30 рішень щодо встановлення тарифів: 15 – на послуги
водопостачання, водовідведення; 15 – на теплопостачання.
Теплопостачальними підприємствами протягом січня – квітня 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 України від 24 грудня 2019 року № 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».
З 18 серпня по 23 вересня поточного року проведено друге коло засідань
обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об’єктів
соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2020/2021 років, на яких підводились підсумки проведеної на територіях
районів та міст обласного значення та м. Харків роботи з підготовки,
розглянуто стан вирішення проблемних питань.
На виконання пункту 3 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 (протокол № 5) та доручень
обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 4449/2 і від 06.04.2020 №
4765/2 здійснювався моніторинг щодо проведення роботи з дезінфекції
житлових будинків.
Оброблено 16914 під’їздів у 5695 будинках із загальної кількості, яка
запланована для проведення дезінфекції 6113 будинків, що складає 93% від
запланованого, (у тому числі м. Харків – 5824 під’їздів у 1605 будинках, що
складає 93% від запланованих 1719 будинків, і 107% виконання по під’їздам).
Здійснюються дезінфекційні заходи територій загального користування (дитячі
та спортивні майданчики, зупинки, контейнерні майданчики та ін.).
На комунальних підприємствах забезпечено щоденне проведення
дезінфекційних заходів, визначені відповідальні особи. Деззасоби є в достатній
кількості.
Оброблення
приміщень
здійснюється
у
виробничих,
адміністративних будівлях, загальна площа, яка дезінфікується, складає майже
2,5 млн. кв. м.

7
На виконання рішення сесії Харківської обласної ради від 27.02.2020
Департамент розробляє проєкт Регіонального плану управління відходами в
Харківській області до 2030 року (далі – Регіональний план) відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117 «Про
затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року».
Регіональний план погоджується з Мінрегіоном та Міндовкілля України. Після
затвердження
Регіональні
плани
приймають
юридичне
значення.
Департаментом, як розпорядником коштів обласного бюджету у розмірі 1 500
000,00 грн. на розробку Регіонального плану було проведено відповідні торги у
системі PROZORRO за результатами укладено договір з переможцем
ТОВ «Український НДІ з розробки та впровадження комунальних програм та
проєктів» від 30.04.2020 № 7/20. Регіональний план передбачає виконання
п’яти розділів. На підставі вимог статті 10 Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку» визначено обсяг стратегічної екологічної оцінки проєкту
Регіонального плану. Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної
оцінки (СЕО) проєкту Регіонального плану було оприлюднено на офіційному
веб-сайті обласної державної адміністрації та у двох ЗМІ (газетах). Отримані
пропозиції обробляються та будуть враховані при складанні звіту СЕО.
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.
За січень-серпень 2020 року індекс виробництва харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів по області, у порівнянні до аналогічного періоду
минулого року, склав 101,7% (по Україні 100,1%).
Протягом липня поточного року проведено моніторинг стану підготовки
матеріально-технічної бази хлібоприймальних підприємств та елеваторів
області до приймання нового урожаю.
Станом на 01 вересня 2020 року на зберіганні хлібоприймальних
підприємств та елеваторах знаходиться на зберіганні 551,9 тис. тон зернових та
олійних культур, а саме: пшениці – 459,8 тис. тон; ячменю – 51,6 тис. тон; жита
– 4,1 тис. тон; кукурудзи – 7,2 тис. тон; гороху – 1,9 тис. тон; проса – 3,0 тис.
тон; тритикале – 0,5 тис. тон; ріпаку – 0,6 тис. тон; соняшнику – 23,2 тис. тон.
За оперативною інформацією станом на 01.10.2020 на хлібоприймальні
підприємства та елеватори області надійшло всього – 1327,0 тис. тон зернових,
зернобобових та олійних культур, у тому числі: пшениці – 854,3 тис. тон (67,9%
продовольчої); жита – 4,1 тис. тон; ячменю – 104,3 тис. тон; кукурудзи – 61,9
тис. тон; гороху – 5,4 тис. тон; тритикале – 0,3 тис. тон; гречки – 1,8 тис. тон;
проса – 6,8 тис. тон; ріпаку – 10,6 тис. тон; сої – 4,5 тис. тон; соняшнику – 273,0
тис. тон.
Протягом ІІІ кварталу 2020 року проводився збір та узагальнення
оперативної інформації про проведення ярмаркових заходів у Харківській
області. Так, за ІІІ квартал 2020 року в м. Харкові та в районах області
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проведено 247 продовольчих ярмарків за участю сільгоспвиробників
Харківської області.
Проведено навчальний семінар, спільно з Центром професійних
бухгалтерів, для керівників, бухгалтерів, юристів, кадровиків та економістів
аграрного сектору з дотриманням протиепідемічних заходів.
У серпні 2020 року відповідно до листа Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України від 06.07.2020 № 2832-06/41584-06
щодо підготовки та проведення ХХХІІ Міжнародної агропромислової виставки
«Агро-2020» проведено роботу по залученню підприємств харчової та
переробної промисловості області, виробничої та наукової сфер діяльності до
участі у виставці «Агро-2020» та продемонстровано здобутки понад 40
підприємств АПК у загальній експозиції Харківської області.
За результатами виставки та оцінками експертної комісії Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за вагомий
внесок у розвиток аграрного сектору Харківська область нагороджена золотою
медаллю в номінації «За найкращу виставкову експозицію серед областей
України».
У вересні 2020 року підготовлено урочистий захід за підсумками
проведення XXХІІ Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2020».
З метою забезпечення реалізації державної політики в будівельній галузі
Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної
державної адміністрації проведена організаційна робота з вирішення
нагальних питань.
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 19,8 тис.м2.
Рішенням Харківської обласної ради від 06.12.2018 № 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».
Станом на 01 жовтня 2020 року було акцентовано 16 об’єктів, в яких
вільними від зобов’язань перед третіми особами є 1828 квартири, загальною
площею 102,6 тис. кв.м. Комісією щодо визначення списку кандидатів та
черговості їх участі в обласній Програмі надання підтримки учасникам
антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва житла
в Харківській області затверджено список із 137 кандидатів до участі у
Програмі. На рахунок Одержувача бюджетних коштів (Харківське регіональне
управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництву») перераховано 15,0 млн. грн.
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із 15,0 млн. грн. запланованих, освоєно 10,0 млн. грн, укладено 40 договорів на
будівництво 40 квартир загальною площею 2,2 тис. кв.м.
Постійно проводилася робота з підготовки технічних, дозвільних та інших
документів при передачі в оренду, виконанні ремонтних робіт, перевірка
належності експлуатації пам’яток архітектури, а саме:
укладено 18 охоронних договорів (додаткових угод до них);
складено 22 акти огляду технічного стану будівель пам’яток архітектури та
містобудування (приміщень в них), виконана їх фотофіксація;
погоджено проєктної документації по будівлям-пам’яткам архітектури–8;
надійшло та опрацьовуються запити щодо можливості оренди приміщень в
будівлях пам’ятках архітектури – 5, приватизації – 4;
опрацьовано 118 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 ІІІ кварталі поточного року проведено роботу щодо збору інформації з
моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України по
Харківській області за 2019 рік з подальшою систематизацією, узагальненням
та поінформовано Мінрегіон та Кабінет Міністрів України.
Запрацював геопортал містобудівного кадастру Харківської області. Даний
онлайн-сервіс
є
базовою
платформою
для
створення
єдиного
геоінформаційного середовища по збору, зберіганню і обробці інформації,
необхідної для здійснення містобудівної діяльності на території Харківської
області. Цей інтернет-ресурс виступає єдиною точкою доступу до великої
кількості інформаційних джерел даних із системою інструментів перегляду та
пошуку географічної інформації, її візуалізації, завантаження та поширення.
На сьогодні геопортал містить 54 інформаційних наборів даних,
згрупованих за 7 категоріями і функціонує в тестовому режимі.
Робота з формування та наповнення містобудівного кадастру області
триває. Перелік інформаційних ресурсів постійно розширюватиметься.
На виконання Плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд» у 2016 – 2018 роках, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 909-р, Департаментом на єдиному
веб-ресурсі PMAP розміщено інформацію про діючу містобудівну
документацію на території області, зокрема, про генеральні плани населених
пунктів, зонінги, схеми планування територій області, районів та детальні
плани територій. Створені записи у PMAP про містобудівну документацію
регіону заповнено на 99,28%.
У ІІІ кварталі 2020 року проведено 2 засідання архітектурно-містобудівної
ради, на яких розглянуто 24 проєкти детальних планів території та 7 проєктів
генеральних планів населених пунктів, підготовлено та надано 32 державних
вимоги, з попереднім розглядом їх на технічних нарадах.
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Департаментом капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації протягом ІІI 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.
У вересні поточного року було проведено нараду з представниками ПРООН та
замовниками проєктних та підрядних організацій на об’єктах: «Капітальний
ремонт приміщень КЗОЗ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер
№7» по пр. Московському, 197 м. Харків» та «Капітальний ремонт приміщень
лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Правди, 13 в
м. Харкові».
На виконання Програми Президента України «Велике будівництво» (далі –
Програма) на території області, розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 17.06.2020 № 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.
У Департаменті охорони здоров’я Харківської обласної державної
адміністрації 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.
У ході робочого візиту Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО
до Харківської області на початку вересня розглянуто питання щодо реалізації
масштабного для всієї Східної України проєкту зі створення сучасного
онкологічного центру. Загальна вартість проєкту становить 1,7 млрд. грн. та
передбачає співфінансування з державного та місцевого бюджетів.
У ході робочого візиту Міністра охорони здоров’я України Максима
СТЕПАНОВА до Харківської області 20 серпня 2020 року актуальні питання
протидії розповсюдження COVID-19 обговорені під час розширеної наради за
участю керівництва місцевих органів влади, профільних галузевих
Департаментів, керівників опорних закладів, а також відвідування закладу
першої - хвилі КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17»
Харківської міської ради.
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Окремі пріоритетні напрямки роботи у сфері охорони здоров’я були
окреслені під час: прес-конференції голови обласної державної адміністрації
для засобів масової інформації (06 липня); брифінгу профільного заступника
голови Харківської облдержадміністрації (18 вересня); селекторної наради під
головуванням Міністра розвитку громад та територій України за участю
представників Офісу Президента України з обговорення реалізації в регіонах
ініціативи Президента України «Національна програма «Велике будівництво»,
зокрема динаміки змін, що відбулися у будівництві приймальних відділень
опорних лікарень (19 серпня); звернень керівництва обласної державної
адміністрації до жителів Харківщини (07, 14, 18, 19 серпня); брифінгів
керівництва профільного Департаменту (05, 11 серпня); робочої наради з
питань організації та проведення імунопрофілактики населення в умовах
епідемії COVID-19 за участю профільних закладів охорони здоровʼя (12
серпня).
Протягом звітного періоду з метою ознайомлення зі станом справ у
закладах охорони здоров’я, ходом ремонтно-будівельних робіт керівником
області здійснювались неодноразові робочі візити до ряду районів області
(зокрема Балаклійського, Богодухівського, Борівського, Великобурлуцького,
Дворічанського,
Золочівського,
Красноградського,
Нововодолазького,
Первомайського та Шевченківського) та закладів/підприємств охорони
здоров’я Харківської області та м. Харкова: КНП ХОР «Обласна клінічна
інфекційна лікарня», КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25»
Харківської міської ради, КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», ДУ «Інститут
медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» та ін.
У рамках ініціативи Президента України «Національна програма «Велике
будівництво» в області здійснюється реконструкція та капітальний ремонт
приймальних відділень 15 опорних лікарень із створенням на їх базі відділень
невідкладної (екстреної) медичної допомоги. На даний час розроблено та
затверджено в установленому порядку проєктно-кошторисну документацію по
всім 15-ти приймальним відділенням. На реалізацію проєктів з реконструкції та
капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони
здоров’я передбачено 120,0 млн грн.
З метою запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та
локалізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2, КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна
інфекційна лікарня» визначено основним закладом для прийому зазначеної
категорії хворих. Сформовано 11 команд для надання медичної допомоги.
Всього в області визначено 19 закладів охорони здоровʼя «першої хвилі»
для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу
CОVID-19 із загальною кількість ліжок – 2 708. Ще 2 заклади охорони здоров’я
визначені як резервні заклади «другої хвилі».
Для інформування населення щодо профілактичних та протиепідемічних
заходів запобігання COVID–19 використовуються пам’ятки та наочна
інформація у закладах та установах охорони здоров’я, офіційні веб сторінки,
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соціальні мережи (фейсбук, інстаграм, тощо), місцеві ЗМІ, у т. ч. інтернет
видання.
На базі КНП 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.
За рахунок різних джерел фінансування закладами охорони здоров’я
регіону з початку року придбано 1439 одиниць медичного обладнання на
загальну суму 140,8 млн грн та 17 одиниць автотранспорту вартістю
6,6 млн грн.
Станом на 01 жовтня 2020 року у рамках реалізації національної кампанії
«Лікар для кожної сім’ї» укладено понад 2,1 млн декларацій, охоплено 80,02%
населення області.
Харківська область одна з 5 регіонів країни, де забезпечено тестування
послуги телемедицини для закладів сільської місцевості. За час впровадження
проєкту з лютого 2019 року майже 2,9 тис. телемедичних консультацій.
У сфері культури Департаментом культури і туризму Харківської
обласної державної адміністрації на початку ІІІ кварталу 2020 року були
проведені виставки, презентації переважно on-line.
Проводилася консультаційна робота з суб'єктами туристичної діяльності
та іншими представниками туристичного бізнесу Харківщини щодо розробки
нових екскурсійних маршрутів.
Складено 22 паспорти об’єктів археологічної спадщини, що розташовані
на території Шевченківського району.
Розглянуто проєкти відведення земельних ділянок юридичним та фізичним
особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова та Харківської
області – 72.
Розглянуто 46 пакетів містобудівної документації (36 детальних планів
території, 10 генеральних планів населених пунктів) на території м. Харкова та
Харківської області.
Надано 6 документів дозвільного характеру: 1 зареєстрований дозвіл на
проведення археологічних розвідок, розкопок; 1 погодження відчуження або
передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими
ними органами іншим особам у володіння, користування або управління; 4
дозволи на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток
археології), їх територіях та в зонах охорони) 1 лист щодо відмови в наданні
документа дозвільного характеру).
Обласними бібліотечними закладами за звітній період в онлайн режимі
проведено: 7 тренінгів, 120 віртуальних консультацій; 10 семінарів; 68
книжкових виставок до державних, пам’ятних подій та вшанування митців
України.
Працівники обласних бібліотек брали участь у 31 заході, які проводились у
онлайн режимі (семінари, вебінари, лекції, громадські обговорення,
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конференції, науково-практичні інтернет-семінари, форуми та інше). Під час
проведення яких розглядалось питання щодо діяльності бібліотек Харківської
області у соціокультурному просторі регіону, нових форм та методів роботи
бібліотек, обговорювались проєкти нових нормативно-правових актів у
бібліотечно-інформаційній сфері, робота бібліотек в умовах децентралізації,
підвищення кваліфікації працівників бібліотек та інше.
Надавались консультації бібліотечним працівникам публічних бібліотек
17 об’єднаним територіальним громадам (Великобурлуцька, Зачепилівська,
Золочівська, Коломацька, Лозівська, Малинівська, Малоданилівська,
Мерефянська, Наталинська, Нововодолазька, Оскільська, Пісочинська,
Роганська, Старовірівська, Старосалтівська, Циркунівська, Чкалівська).
Триває співпраця з видавництвом «Курсор» щодо верстки книги «Звід
пам’яток історії та культури. Харківська область. м. Люботин.
м. Первомайський і Первомайський район».
Ведеться робота над виданням «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).
Розпочато роботу з підготовки до видання «Звід пам’яток історії та
культури. Харківська область. Вовчанський район».
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 онлайн режимі щодо локального ресурсу
«Віртуальний
інформаційний
центр
з
євроатлантичних
питань»
https://sites.google.com/view/ukraina-nato.
У Харківській області забезпечувалася реалізація державної політики щодо
релігії та церкви, надавалося сприяння релігійним організаціям в реєстрації
статутів релігійних громад, нових редакцій статутів релігійних громад.
Станом на 01 жовтня 2020 року в Харківській області діє 794 релігійні
громади, що зареєстрували статути в обласній державній адміністрації.
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;
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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;
робочої групи для організації проходження альтернативної (невійськової)
служби громадянами України.
Постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам
антитерористичної операції.
Працівники Департаменту брали участь у селекторних нарадах та
вебінарах Міністерства соціальної політики України з поточних питань,
засіданнях постійних комісії обласної ради.
Спеціалістами Харківського обласного центру для сім’ї, дітей та молоді
проведено навчання для прийомних батьків та батьків-вихователів з метою
підвищення їх виховного потенціалу.
У звітному періоді направлено групу дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, для оздоровлення та відпочинку до державного
підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» (144 особи), та до
державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»
(52 особи).
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 6957,7 тис. грн, з них на:
забезпечення ліками за пільговими рецептами лікарів 6180,1 тис. грн;
пільгове зубопротезування 777,6 тис. грн.
Протягом ІІІ кварталу 2020 року оформлено 149 бланків посвідчень
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим
категоріям громадян.
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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 109 засідань комісій з питань захисту прав
дитини служб у справах дітей було розглянуто 450 питань, а саме: 39 питань з
профілактики дитячої злочинності, 186 питання соціально-правового захисту
прав та інтересів дітей, 16 питань щодо навчання та працевлаштування
неповнолітніх, 100 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 – вересня 2020 року
проведено 9 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 4397 дітей, які мають статус дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1302 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 райдержадміністрацій, міських рад
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
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працювати на підприємствах складає 3 особи (Холодногірський район
м. Харків, Богодухівський, Валківський райони області).
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 9 місяців 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
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 9 місяців 2020 року надали
допомогу 349 дітям, з них 169 хлопців (48,43%) та 180 дівчат (51,57%).
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 звітного періоду 2020 року 484 дитини набуло статус дитинисироти 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 жовтня 2020 року в області сімейними формами виховання
охоплено 4349 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що
складає 98,9%. Кількість дітей, які потребують влаштування до сімейних форм
та перебувають в державних закладах, закладах соціально-психологічної
реабілітації, сім’ях родичів/знайомих становить 209 дітей.
В області розвинена система прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу. Так, станом на 01 жовтня 2020 року функціонує 113 дитячих
будинків сімейного типу (на вихованні перебуває 816 дітей) та 251 прийомна
сім’я (на вихованні перебуває 491 дитина). Протягом 9 місяців 2020 року
влаштовано до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 102
дитини з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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Всього у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються
1307 осіб (з урахуванням осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування).
Протягом 9 місяців 2020 року службами у справах дітей
райдержадміністрацій, міських рад проведено 946 заходів щодо захисту
майнових та житлових прав дітей, у т.ч. дітей облікових категорій: розглянуто
572 заяв та звернень щодо захисту житлових та майнових прав дітей, при
продажу-купівлі житла службами у справах дітей райдержадміністрацій,
міських рад проведено 364 перевірок наявності житлово-побутових умов для
навчання та проживання дітей, попереджено незаконний продаж майна, що
належить неповнолітнім – 9 випадків. Службами у справах дітей області було
виявлено 75 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 жовтня 2020 року на квартирному обліку перебувають
195 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
потребують постановки на квартирний облік ще 900 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 жовтня 2020 року 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-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 5 осіб з
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числа дітей-сиріт); 44 сімей опікунів, піклувальників, на вихованні перебуває
49 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 364 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 217 виступів 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 жовтня 2020 року в області в установах культури охоплено
різними видами дозвілля 76850 дітей, з них – 1765 дітей облікових категорій; у
спортивних секціях, школах, клубах займаються 52398 осіб, з числа дітей та
підлітків, облікових категорій – 1150. Відвідувачів клубів за місцем
проживання – 15584 дітей, облікових категорій – 471 дитина. В інших закладах
охоплено позашкільною роботою 52277 дітей, облікових категорій – 1511 дітей.
Всього в області позашкільною роботою охоплено 197109 дітей, із них
облікових категорій – 4897 дітей, що становить 85,93% дітей, які перебувають
на обліку служб у справах дітей.
Станом на 01 жовтня 2020 року на території Харківської області
функціонує 113 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується
816 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа; а
також 251 прийомна сім’ї, у яких виховуються 491 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
З метою недопущення порушень вимог законодавства під час створення
дитячих будинків сімейного типу, виявлення та постановки на облік дітей,
надання їм статусу, посилення контролю за дотриманням прав дітей у сімейних
формах виховання в регіоні постійно проводиться робота з працівниками служб
у справах дітей місцевого рівня щодо підвищення їх професійних знань.
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В області здійснюється соціальне супроводження 100% дитячих будинків
сімейного типу через відвідування сім’ї та проведення роботи з дитиноювихованцем та батьками-вихователями, іншим членами сім’ї шляхом надання
комплексу соціальних послуг. Форми та методи здійснення соціального
супроводження визначаються фахівцем центру індивідуально щодо кожного
дитячого будинку сімейного типу з урахуванням їх потреб. Соціальними
працівниками надаються правові, психологічні, соціально-педагогічні,
соціально-економічні, соціально-медичні, інформаційні послуги.
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації протягом звітного періоду вживалися заходи щодо забезпечення
здійснення освітнього процесу закладами області в умовах карантину.
У закладах вищої освіти протягом вересня 2020 року проведені
урочистості з нагоди посвяти першокурсників у студенти (за окремим
графіком), у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – з нагоди Дня
знань.
Найбільш помітними подіями стали:
засідання обласної науково-координаційної ради за участю голови
обласної державної адміністрації О. Кучера;
засідання «круглого столу» за темою «Інтеграція виробництва та науки –
основа стійкого розвитку економіки» за участю голови Верховної Ради України
Д.О. Разумкова на базі Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого;
зустріч голови обласної державної адміністрації О. Кучера з переможцями
ХIV Регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Ґендерна політика
очима української молоді» та їх науковими керівниками;
відкриття Алеї олімпійців у Харківській державній академії фізичної
культури в рамках проведення Олімпійського уроку за участю голови обласної
державної адміністрації О.В. Кучера.
Питання реалізації молодіжної політики Управління у справах молоді
та спорту Харківської обласної державної адміністрації є одним із
пріоритетів діяльності обласної державної адміністрації.
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. Однією 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
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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».
З метою залучення молоді до розбудови громадянського суспільства,
обміну досвідом та заохочення суспільно активної молоді до розв’язання
суспільних проблем сьогодення, запровадження ефективної системи підтримки
організацій громадянського суспільства, розроблено проєкт рішення
Харківської обласної ради «Про затвердження Порядку організації та
проведення обласних щорічних конкурсів з визначення програм (проєктів,
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері
молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді, для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного
бюджету», який буде поданий на затвердження депутатам обласної ради на
черговій сесії.
Активна участь молодих людей у процесі ухвалення рішень може
забезпечуватися за допомогою різних форм залучення, зокрема шляхом
утворення молодіжних консультативно-дорадчих органів та створення
координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання при
місцевих держадміністраціях.
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.
Впродовж 9 місяців 2020 року проведено 2442 заходів з національно –
патріотичного виховання, що складає 40,7% від загальної кількості заходів.
Цими заходами охоплено 124719 осіб, сума витрачених з усіх джерел
фінансування коштів складає 1272,2 тис. грн.
У вересні проведено наметовий табір «Слобідська січ. ОСІНЬ - 2020» біля
с. Зайченки, Малоданилівської селищної об’єднаної територіальної громади,
Дергачівського району. Захід пройшов з метою виховання серед підростаючого
покоління України патріотизму, духовності, моралі, основаних на
загальнолюдських і національних цінностях позитивних світоглядових
орієнтирів та з використанням. практики таборового виховання молоді;
Фестиваль «Народні традиції на сучасний лад» пройшов в Кегичівському
районі. Метою проведення заходу стала підтримка національних традицій,
звичаїв, культури, духовності українського народу, яка сприяє закладенню
основ для формування нової молодіжної генерації та акцію з формування
національної самоідентичності молоді з метою формування національнокультурної самоідентичності молоді на прикладі вивчення історичної цінності
набуття Україною незалежності як найвеличнішого здобутку сучасності
державотворення.
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Протягом звітного періоду проведено 1968 заходів з формування
здорового способу життя, що складає 32,8% від загальної кількості заходів.
Цими заходами охоплено 62068 осіб, сума витрачених з усіх джерел
фінансування коштів складає 813,2 тис.грн.
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.
У вересні 2020 року були підведені попередні підсумки оздоровлення та
відпочинку дітей. Так, за оперативною інформацією районних державних
адміністрацій та виконкомів міст обласного значення за підсумками 9 місяців
2020 року всього за рахунок усіх джерел фінансування оздоровленням та
відпочинком охоплено 81088 дітей, що складає 30% від кількості дітей 7-17
років, у т.ч. охоплено 60737 дітей із числа соціально незахищених категорій
(35% від загальної кількості). На фінансування заходів з оздоровлення та
відпочинку дітей у 2020 році було використано 169 млн. 414,36 тис. грн., з яких
7 млн. 268,72 тис. грн. бюджетних коштів та 162 млн. 145,64 тис. грн. залучених
коштів.
Приділяється певна увага створенню ефективної системи залучення
широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом.
Станом на 01 жовтня 2020 року на території Харківської області відкрито
33 ЦФЗН «Спорт для всіх», але впродовж 2013 – 2017 років за відсутності
фінансування ліквідовано 1 міський та 3 районних ЦФЗН «Спорт для всіх», 1
МЦФЗН утворений, але не працює, 14 РЦФЗН утворені, але не працюють за
відсутності фінансування. Фактично працює 14 ЦФЗН «Спорт для всіх»
(5 міських, 8 районних центрів та обласний).
КУ «Харківський обласний центр фізичного здоров’я населення» протягом
2020 року було проведено 63 заходи, в яких прийняло участь понад 25 тисячі
осіб.
Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і
спортом у Харківській області функціонують 6938 спортивних споруд.
З метою реалізації проєкту Президента України щодо спорудження шкіл,
садочків та стадіонів в області у 2020 році в області реалізується 5 масштабних
проєктів:
реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу «Донець» з
влаштуванням басейну у м. Ізюм;
будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу 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.
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Департаментом масових комунікацій та доступу до публічної
інформації 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 обласної ради, засідань Координаційної
наради, колегії обласної державної адміністрації, хід селекторних нарад
Кабінету Міністрів України 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.
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 реалізації ініціативи Президента України
«Національна програма «Велике Будівництво», надходження до регіону
медичного вантажу від Офісу Президента України.
Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної
адміністрації. Організовано та проведено 20 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.
В III кварталі 2020 року, через запровадження на всій території держави
карантинних заходів для попередження поширення епідемії COVID-19, масові
заходи не організовували взагалі або з поступовим послабленням карантину
проводили в обмеженому форматі з дотриманням заходів безпеки.
На офіційному вебсайті 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».
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Продовжувалася співпраця з національно-культурними товариствами
області, лідери яких об’єднані в Раду керівників національно-культурних
товариств.
За звітний період 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 ІII кварталу
поточного року на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації
оприлюднено:
230 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної
діяльності;
13 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з особового
складу;
4 проєкти актів нормативно-правового характеру.
Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної
державної адміністрації та її структурних підрозділів. Протягом звітного
періоду на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації оприлюднено
590 документів, що містять публічну інформацію, з них на виконання вимог
Закону України «Про очищення влади» – 9 документів.
Станом на 01 жовтня 2020 року до системи обліку (реєстру) публічної
інформації обласної державної адміністрації внесено 34083 документів, з них
825 документів внесено протягом ІII кварталу 2020 року.
Протягом кварталу на офіційному вебсайті обласної державної
адміністрації та на Єдиному державному вебпорталі 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 вебпорталі відкритих даних
DATA.GOV.UА опубліковано 49 наборів даних. Оновлення наборів даних
відбувалось 38 разів.
У ІII кварталі 2020 року надійшло 392 запита, з них: 249 надано відповідь
на запити, 129 – надіслано за належністю, 10 – відмовлено, 3 - термін розгляду
подовжено, 1 – залишено без розгляду за проханням запитувача. Всі запити
було своєчасно розглянуто, опрацьовано у терміни, передбачені чинним
законодавством.
Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні
ситуації.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775
«Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» розроблена та
затверджена номенклатура регіонального матеріального резерву Харківської
області на суму 2797,11 тис. грн. Станом на 01 жовтня 2020 року до
регіонального матеріального резерву Харківської області фактично закладено
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матеріальних цінностей на суму 1048,86 тис. грн., відсоток накопичення
складає 71,7%.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
22.01.2020 № 34 «Про затвердження Плану комплектування Навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської
області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2020 рік»
протягом 2020 року навчання з питань цивільного захисту в Навчальнометодичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської
області пройшли 1392 особи керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту з
1914 запланованих у Плані комплектування (реалізація Плану комплектування
73%).
Було підготовлено та проведено 11 засідань регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області,
на яких були розглянуті питання пов’язані з епідемічною ситуацією на
території Харківської області, а також про надзвичайну ситуацію, яка виникла
внаслідок хвойної лісової пожежі на території Дворічанського району.
Відповідно до «Плану основних заходів цивільного захисту Харківської
області на 2020 рік» було проведено перевірку поточного стану готовності
цивільного захисту, організації підготовки, перепідготовки керівного складу і
формувань цивільного захисту, навчання з дисципліни безпеки життєдіяльності
та евакуаційних заходів у Харківському національному економічному
університеті імені Семена Кузнеця. За результатами перевірки був складений
Акт із зазначенням виявлених у ході перевірки недоліків. Також про результати
перевірки було проінформовано керівництво навчального закладу.
Департаментом
захисту
довкілля
та
природокористування
Харківської обласної державної адміністрації протягом ІІІ кварталу 2020 року
підготовлено та надано керівництву обласної державної адміністрації та до
Харківської обласної ради інформацію про хід виконання у І півріччі 2020 року
комплексної Програми охорони навколишнього природного середовища в
Харківській області на 2009-2013 роки та на перспективу до 2020 року,
затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 29 жовтня 2009 року
№ 1413-V (зі змінами)
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.
В процесі оцінки впливу на довкілля громадське обговорення планованої
діяльності після подання суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля проводиться у формі громадських слухань. Усі пропозиції і
зауваження, подані під час громадських слухань в усній формі, фіксуються у
протоколі громадських слухань. Письмові пропозиції та зауваження, що
подаються в ході громадських слухань, реєструються у журналі (відомості)
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реєстрації письмових зауважень та пропозицій і додаються до протоколу
громадських слухань.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017
№ 989 у ІІІ кварталі 2020 року організовано та проведено 5 громадських
слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, складено 1 протокол громадських
слухань та 4 акти про неявку громадськості на громадські слухання. Громадські
слухання проведено з врахуванням вимог 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».
Протягом звітного періоду 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 ІІІ кварталі 2020 року розглянуто та
погоджено 63 реєстрові карти, скориговані за фактичними показниками
діяльності 2019 року.
Затверджено 32 реєстрових карти об’єктів утворення, оброблення та
утилізації відходів.
Під час розгляду сповіщень про виявлені смітники на території
Харківської області, які вносяться громадянами до сторінок електронного
сервісу «Інтерактивна мапа» («Ecomapa.gov.ua»), направляються листи до
районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо
вжиття відповідних заходів з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на
підвідомчих територіях.
Упродовж ІІІ кварталу 2020 року Департаментом було розглянуто
79 сповіщень про виявлені смітники.
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 ІІІ 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;
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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:
регіональної Програми протидії терористичній діяльності на території
Харківської області на 2019–2020 роки;
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.
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.
Протягом ІІІ кварталу 2020 року здійснювалось відпрацювання питань в
напрямку мобілізаційної роботи щодо:
здійснення коригування мобілізаційного плану обласної державної
адміністрації на виконання вимог Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України;
опрацювання оперативно-мобілізаційних документів першого розділу
мобілізаційного плану та інших документів з грифом обмеження доступу «Для
службового користування», за напрямом мобілізаційної діяльності;
здійснення методичної та практичної допомоги фахівцям районних
державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення.
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.
На виконання доручення заступника Міністра у справах ветеранів,
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
від 12.09.2019 року № 2079/04/09.2-19 надано (щомісячно) Міністерству у
справах ветеранів України, інформацію щодо поховань загиблих (померлих)
учасників АТО (ООС).
Протягом звітного періоду продовжувалась робота щодо організації
взаємодії між військовими частинами (органами, підрозділами) суб’єктами
територіальної оборони, які плануються до виконання завдань за територіальної
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оборони в особливий період, а також в межах повноважень здійснювався
контроль за готовністю сил та засобів, що залучені до виконання завдань
територіальної оборони у зоні територіальної оборони.
У ІІІ кварталі 2020 року юридичними службами Харківської обласної
державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність чинному
законодавству України проєктів наказів керівників структурних підрозділів
Харківської обласної державної адміністрації, проєктів договорів (угод), однією
стороною яких є структурні підрозділи Харківської обласної державної
адміністрації.
Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.
Підготовлено та відкрито 1 виставку архівних документів, які оприлюднені
у режимі оn-line на власному веб-сайті Державного архіву «До Дня Державного
Прапора України та Дня незалежності 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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