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Обласною державною адміністрацією протягом 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 2020 року спільно із 

структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації 

підготовлено проєкти рішень Харківської обласної ради, серед яких: 

«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2019 рік» (зі змінами); 

«Про схвалення Стратегії розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки 

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

Харківської області на 2021 – 2027 роки»; 

«Про 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 хід виконання у 2019 році Програми сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки»  

(зі змінами); 

«Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2021 рік». 

Крім цього підготовлено проєкти розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації: 

«Про Робочу групу та Керівний комітет з розробки Стратегії розвитку 

Харківської області на період 2021 – 2027 років та Плану заходів на  

2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період  

2021 – 2027 років»; 

«Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг з використанням 

електронної системи закупівель»; 
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«Про робочу групу з розробки проєкту Програми розвитку інвестиційної 

діяльності Харківської області на 2021 – 2023 роки»; 

«Про утворення Робочої групи для напрацювання пропозицій щодо 

вирішення проблемних питань діяльності представників малого та 

мікробізнесу». 

У визначені терміни надавалася аналітична інформація з питань 

економічного розвитку регіону до центральних органів виконавчої влади, 

забезпечено перебування на території області офіційних іноземних делегацій. 

На виконання доручення голови Харківської обласної державної 

адміністрації з питання підготовки доповіді Президенту України щодо ситуації 

в регіоні, щомісяця здійснювалася підготовка та надання відповідної інформації 

до Офісу Президента України. 

Підготовлено та надано до Міністерства розвитку громад та територій  

України звіт про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року. 

Підготовлено інформацію про виконання Плану заходів щодо реалізації 

положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм 

реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 

2019 – 2020 роки. 

Підготовлено та надано інформацію до Міністерства розвитку громад та 

територій України щодо виконання Указу Президента України від 06 грудня 

2018 року № 412 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із 

децентралізації влади». 

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»  

(зі змінами) до Секретаріату Кабінету Міністрів України надавалася інформація 

щодо показників діяльності голови обласної державної адміністрації  

у І, ІІ, ІІІ кварталах 2020 року. 

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. 

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 
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період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 10.05.2018 № 292-р. 

Підготовлено та проведено засідання Керівного комітету з розробки 

Стратегії розвитку Харківської області на період 2021 – 2027 років та Плану 

заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області 

на період 2021 – 2027 років під головуванням голови Харківської обласної 

державної адміністрації. 

Підготовлено матеріали на засідання Ради розвитку громад та територій 

Харківської області. Проведено засідання Робочої групи з розробки Стратегії 

розвитку Харківської області на період 2021 – 2027 років та Плану заходів на 

2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 

2021 – 2027 років. 

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.  

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. 

У вересні 2020 року здійснено організаційну підготовку проведення 

зустрічі Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО з представниками 

бізнес-кіл Харківської області. 

Здійснено моніторинг щодо виконання програм сприяння розвитку малого 

і середнього підприємництва районними державними адміністраціями 

Харківської області. Проведено у режимі онлайн 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». 

Організовано проведення засідань регіональної комісії з оцінки та 

попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку. 

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 інформаційну підтримку 

понад 134 підприємцям та підприємствам Харківської області щодо можливості 

взяти участь у зазначеній Програмі та нового онлайн формату участі у даній 

Програмі в умовах дотримання карантинних вимог. 

Пріоритетними питаннями керівництва Харківської області були розвиток 

інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності та міжнародне 

співробітництво. Підготовлено та надано інформацію центральним органам 



 4 

виконавчої влади щодо пропозицій провідних промислових підприємств, 

наукових установ та закладів вищої освіти Харківської області, які виявили 

зацікавленість брати участь у заходах, спрямованих на налагодження контактів 

з потенційними іноземними партнерами, у тому числі у форматі 

відеоконференції, в рамках запропонованого Міністерством закордонних справ 

України нового формату комунікації між українським бізнесом та державними 

органами. 

Проведено роботу спільно з місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування Харківської області щодо надання 

переліку земельних ділянок (потенційних об’єктів інвестування) для 

наповнення «Інвестиційного паспорта Харківської області». 

Упродовж 2020 року здійснювалось інформування структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації та ділових кіл регіону щодо міжнародних 

форумів, освітніх семінарів, презентацій, виставково-ярмаркових заходів тощо, 

які відбуваються в Україні та за кордоном. 

Так, спільно з Харківською торгово-промисловою палатою та 

регіональними бізнес-асоціаціями було поінформовано підприємства та 

організації Харківської області щодо 33 вищезазначених заходів. 

Здійснювався щотижневий моніторинг закупівельних і оптово-відпускних 

цін на основні види сільськогосподарської продукції і продукти її переробки. 

Проводилася 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 матеріали щодо виконання обласного бюджету за 2019 рік та 

подано їх до обласної ради. Звіт про виконання обласного бюджету за 2019 рік 

затверджено рішенням обласної ради від 27.02.2020 № 1198-VІІ. 

На виконання вимог Бюджетного кодексу України проведено перевірку 

показників затверджених районних, міських (міст обласного значення) 

бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад на 2020 рік щодо 

відповідності бюджетному законодавству. Інформація про результати перевірки 

надана Міністерству фінансів України. 

Підготовлено розпорядження голови обласної державної адміністрації  

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

наповнення місцевих бюджетів області, економного і раціонального 

використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів». 

Проведена робота із зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області на 2020 рік, 

підготовлена відповідна пояснювальна записка та надана до Міністерства 

фінансів України. 
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 

«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних 

вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами та 

доповненнями) у 2020 році здійснена перевірка правильності складання і 

затвердження кошторисів бюджетних установ, які фінансуються з обласного 

бюджету у 2020 році, та планів використання бюджетних коштів одержувачів, 

які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету. 

Протягом 2020 року вносились зміни до помісячного розпису асигнувань 

обласного бюджету за обґрунтованими пропозиціями головних розпорядників 

коштів з урахуванням вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого  

постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228. 

У межах повноважень працівниками здійснювалась підготовка проєктів 

розпоряджень на виділення коштів по головних розпорядниках коштів 

обласного бюджету по кодах програмної класифікації видатків бюджету в 

розрізі кодів економічної класифікації видатків згідно з розписом обласного 

бюджету, а також проводилось фінансування місцевих бюджетів за рахунок 

субвенцій з державного бюджету. 

З метою забезпечення достовірності розрахунків при визначенні обсягів 

реверсної та базової дотацій з державного бюджету до місцевих бюджетів 

області на 2021 рік були надані до Міністерства фінансів України довідки про 

коригування базових показників за 2019 рік по податку на доходи фізичних осіб 

та податку на прибуток приватного сектору економіки. 

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України проведено аналіз 

бюджетних запитів головних розпорядників коштів на предмет відповідності 

меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, 

дотримання вимог Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними 

розпорядниками коштів обласного бюджету. Враховуючи інформацію, надану 

головними розпорядниками коштів обласного бюджету за формами бюджетних 

запитів, підготовлено узагальнені пропозиції щодо показників видатків до 

проєкту обласного бюджету на 2021 рік та прогнозу на 2022 – 2023 роки з 

урахуванням фінансового ресурсу обласного бюджету. 

Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 

підготовлено проєкт обласного бюджету на 2021 рік та прогноз обласного 

бюджету на 2022 – 2023 роки, які схвалено розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації від 18.12.2020 № 799 та подано до обласної ради.  

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 

надавалася щотижня до Міністерства фінансів України.  

Щомісяця надавалася інформація про виконання бюджету області за 

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

Зазначена інформація оприлюднювалася на офіційному вебсайті Харківської 

обласної державної адміністрації. 
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Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної 

адміністрації протягом 2020 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. 

Індекс промислової продукції становив 95,0 %, (за аналогічний період 

2019 року – 97,9 %). По Україні індекс промислової продукції складає 93,8 %. 

Серед регіонів України за показником індекс промислової продукції 

Харківська область посідає 13 місце (за аналогічний період 2019 року –  

14 місце). 

Із зростанням виробництва продукції працювали: ДП «Балаклійський 

ремонтний завод», ПрАТ «ФЕД», ДП «Завод ім. В.О. Малишева,  

ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», ДНВП «Об’єднання Комунар»,  

ТОВ «ХЗПТУ», ДП «Харківський бронетанковий завод», ДП «Харківський 

завод спеціальних машин»  та інші. 

Зменшення виробництва допустили: ПАТ «Котельно-механічний завод», 

ДП «Ізюмський приладобудівний завод», ДП завод «Електроважмаш»,  

АТ «Харківський підшипниковий завод», АТ «Турбоатом», АТ «ХТЗ»,  

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

«Південкабель», ДП «Харківський механічний завод», ХДАВП та інші. 

З метою аналізу стану справ на підприємствах, вивчення проблемних 

питань їх діяльності та визначення оптимальних шляхів їх вирішення 

проводилися відвідування промислових підприємств області та установ 

галузевої науки. Під час відвідувань проводилися наради з керівним складом 

промислових підприємств області та установ галузевої науки з питання 

розвитку промислового потенціалу області. 

Протягом 2020 року керівництво обласної державної адміністрації з метою 

ознайомлення з роботою підприємств та обговорення проблемних питань 

відвідувало промислові підприємства області. 

Крім того, підприємства відвідували представники центральних органів 

влади, а саме: 

30 липня 2020 року Голова Верховної Ради України Дмитро РАЗУМКОВ, 

перебуваючи з робочим візитом на Харківщині з головою ХОДА, ознайомилися 

з роботою АТ «ФЕД» та ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод»; 

13 серпня 2020 року Прем’єр-міністр України Денис ШМИГАЛЬ 

ознайомився з діяльністю АТ «Турбоатом» у рамках робочої поїздки до 

Харківської області та провів нараду щодо діяльності Харківського державного 

авіаційного виробничого підприємства. 

Проводилися наради з керівниками промислових підприємств та установ 

галузевої науки, які знаходяться в сфері впливу, а також готувалися матеріали 

на наради з питань розвитку промислових підприємств та установ галузевої 

науки під головуванням керівництва обласної державної адміністрації. 

15 грудня 2020 року в межах ініціативи Президента України Володимира 

ЗЕЛЕНСЬКОГО про виплату одноразової матеріальної допомоги 

роботодавцям, які вимушено скорочують тривалість робочого часу найманих 
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працівників через Сovid-19, для роз’яснення щодо отримання компенсації від 

держави у Харківській обласній державній адміністрації відбулась нарада з 

керівництвом 30-ти найбільших промислових підприємств Харківської області. 

На нараді, яка відбулась 22 грудня 2020 року під головуванням голови 

обласної державної адміністрації Айни ТИМЧУК та за участі керівників 

провідних машинобудівних підприємств області було підбито підсумки роботи 

машинобудівного комплексу Харківщини за 2020-й рік та обговорено 

перспективи роботи на наступний рік. 

Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного 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. 

У 2020 році відповідними органами місцевого самоврядування прийнято 

53 рішення щодо встановлення тарифів: 16 – на послуги водопостачання, 

водовідведення; 37 – 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 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 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. 

У тепловому господарстві області замінено 12,05 км теплових мереж у 

двотрубному обчисленні та 11 котлів (100 % від запланованого). Капітально 

відремонтовано 19 котлів (100 % від запланованого). 

Реконструйовано 16 із 18 запланованих котелень (88,9 %); створено запаси 

вугілля в кількості 6178,3 тонн від запланованих 6265,3 тонн (98,6 %). 

У рамках підготовки житлового фонду області до осінньо-зимового 

періоду проведені наступні заходи: 

ремонт 1142 покрівель на будинках, або 100 %; 

ремонт 8846 з 8866 внутрішньобудинкових систем постачання теплової 

енергії та гарячої води, або 99,8 %; 

промивання 770 внутрішньобудинкових систем постачання теплової 

енергії, або 100 %; 

ремонт (промивання) 31540 пог. м зовнішніх систем постачання теплової 

енергії та гарячого води, або 100 %; 

ремонт 7242 систем холодного водопостачання, або 100 %; 
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ремонт 5469 внутрішньобудинкових систем електропостачання, або 100 %; 

ремонт 4801 з 4845 опалювальних печей, або 99,1 % від плану. 

Об’єкти соціальної сфери підготовлені на 100 % (2450 закладів), а саме: 

загальноосвітні навчальні заклади – 100 % (735 од.) та дошкільні навчальні 

заклади – 100 % (754 од.). Рівень підготовки об’єктів охорони здоров’я складає 

100% (підготовлено 961 об’єктів). 

У рамках підготовки підприємств нафтогазового комплексу Харківської 

області до осінньо-зимового періоду 2020 – 2021 років газорозподільними 

підприємствами здійснена перевірка схем існуючих газових мереж населених 

пунктів Харківської області та м. Харкова, перевірка на міцність та 

герметичність розподільчих газопроводів та газопроводів-вводів споживачів з 

метою забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання, а також 

виконані роботи з реконструкції газопроводів та споруд на них. 

За даними АТ «Харківгаз» повністю виконані роботи на 12 об’єктах 

(заміна непридатної до експлуатації ділянки газопроводу, заміна засувок на 

розподільчих газопроводах, капремонт та заміна засобів ЕХЗ сталевих 

газопроводів). На інших об’єктах (заплановано проведення робіт на об’єктах в 

кількості 101 шт.) роботи виконуються. 

За інформацією АТ «Харківміськгаз» для визначення технічного стану 

газопроводів і їх придатності до подальшої експлуатації обстежено понад  

300 км. 

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 17543 під’їзди у 5948 будинках із загальної кількості, яка 

запланована для проведення дезінфекції (6113 будинків), що складає 97 %  

від запланованого, (у тому числі м. Харків – 5952 під’їзди у 1646 будинках, що 

складає 96 % від запланованих 1719 будинків, і 108 % виконання по під’їздах). 

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. Оброблення приміщень 

здійснюється у виробничих, адміністративних будівлях, загальна площа, яка 

дезінфікується, складає майже 2,5 млн м
2
. 

Згідно з рішенням Харківської обласної ради від 27.02.2020 передбачено 

розроблення Регіонального плану управління відходами в Харківській області 

до 2030 року (далі – Регіональний план). На даний час відповідно до укладеного 

договору із ТОВ «Український НДІ з розробки та впровадження комунальних 

програм та проектів» розроблено проєкт Регіонального плану. Департаментом 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 

Харківської обласної державної адміністрації проводиться подальша робота 

щодо його затвердження у порядку, визначеному Законом України  

«Про стратегічну екологічну оцінку».  
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16 листопада та 16 грудня 2020 року у рамках онлайн семінару JICA з 

управління твердими побутовими відходами, яке проводило Японське 

агентство міжнародного співробітництва «Розвиток компетенцій для 

налагодження управління муніципальними відходами» разом із Мінрегіоном та 

Міндовкілля, Департаментом було організовано участь від Харківської області 

зацікавлених осіб установ та підрозділів облдержадміністрації для змістовного 

проведення цього заходу в регіоні. 

Проводився моніторинг стану підготовки вулично-дорожньої мережі 

комунальної власності у населених пунктах області до роботи в осінньо-

зимовий період 2020/2021 років. Виконано капітальний та поточний ремонти 

дорожнього покриття – 636,61 тис. м
2
; підготовлено 390 од. комунальної та 

укладено договори на залучення 210 од. сторонньої снігоприбиральної техніки; 

заготовлено 50,0 тис. тон протиожеледних матеріалів та 2,21 тис. од. шанцевого  

інструменту. На даний час згідно з дорученням Мінрегіону України ведеться 

моніторинг стану утримання 14213 км вулично-дорожньої мережі,  

19126 тис. м
2
 прибудинкових територій, під’їзду до населених пунктів, 

залученням техніки та людей до робіт. 

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 у 

сільське господарство. 

За січень-листопад 2020 року індекс виробництва харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів по області, у порівнянні до аналогічного періоду 

минулого року, склав 100,0 % (по Україні 97,8 %). 

За програмою форвардних закупівель укладено та переоформлено 

договори з сільгосптоваровиробниками області на реалізацію 3826 тонн зерна, з 

яких: 

ПАТ «Аграрний фонд» 2021 тонну, переоформлено у повному обсязі; 

ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація України»; 

1805 тонн переоформлено у повному обсязі. 

Проведено збір інформації з хлібопекарських підприємств області 

стосовно потреби у борошні на 2020 рік для виробництва хліба та 

хлібобулочних виробів. 

Протягом року здійснювався оперативний збір інформації щодо 

надходження та залишків зернових та олійних культур. 

Станом на 01 грудня 2020 року на хлібоприймальних підприємствах та 

елеваторах області знаходиться на зберіганні всього 673,2 тис. тонн зернових, 

зернобобових та олійних культур, у тому числі: пшениці – 247,8 тис. тонн  

(з якої 67,3 % продовольчої); жита – 4,5 тис. тонн; ячменю – 25,6 тис. тонн; 

гороху – 1,9 тис. тонн; проса – 7,0 тис. тонн; кукурудзи – 169,1 тис. тонн; 

тритикале – 0,2 тис. тонн; соняшнику – 217,1 тис. тонн. 

Аграріями області придбано 470 одиниць техніки на суму близько  

799,9 млн грн. 
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За програмою часткової компенсації за придбану техніку кошти отримали 

220 аграріїв Харківської області, які придбали 422 одиниці техніки та 

обладнання на суму 95,1 млн грн. 

Протягом 2020 року прийнято та узагальнено від 334 органів місцевого 

самоврядування (сільські, селищні, міські ради та територіальні громади) 

відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк. За 

результатами роботи 905 суб’єктам господарювання (фізичним особам, 

юридичним особам та ФОП) нараховано дотації за 46,3 тис. бджолосімей у сумі 

9,25 млн. гривень. Зведені Відомості направлені до Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

За обласною програмою індивідуального житлового будівництва на селі 

«Власний дім» на 2020 рік рішенням сесії обласної ради від 05.12.2019  

№ 1126-VII (зі змінами) було передбачено із спеціального фонду 90,0 тис. грн 

на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових 

кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, 

які перераховано на рахунок КП «Харківський обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі», освоєно 88,2 тис. грн. 

По всіх категоріях господарств у 2020 році валовий збір зернових та 

зернобобових культур склав 4849,8 тис. тонн у початково-оприбуткованій вазі 

(107,9 % до показника 2019 року) з площі 1008,7 тис. га (96,4 % до 2019 року), 

при середній врожайності 48,1 ц/га (у 2019 році – 43,0 ц/га).  

Крім того, виробництво соняшнику склало 1356,7 тис. тонн (91,6 % до 

показника 2019 року) з площі 596,9 тис. га (113,0 % до 2019 року), при середній 

урожайності – 22,7 ц/га (у 2019 році – 28,0 ц/га). 

По виробництву пшениці (озимої та ярої), проса та соняшнику Харківська 

область зайняла 1 місце серед регіонів України, по виробництву гороху – 2 

місце та виробництву ячменю (озимого та ярого) та гречки – 5 місце серед 

регіонів України. 

Протягом 2020 року до обласної комісії з розгляду заяв та документів 

одержувачів коштів держбюджету для фінансової підтримки розвитку 

виноградарства і садівництва надійшли заяви від 2 господарств Харківської 

області.  

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, 

виноградників та ягідників і нагляд за ними (відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 15.07.2005 № 587 (зі змінами) склала – 2,1 млн. грн. 

Департаментом 20 лютого 2020 року проведено обласний семінар-

навчання фахівців агрономічної служби області. У заході взяли участь 

представники Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України, 

Інституту овочівництва і баштанництва НААН України, Головного управління 

Держпродспоживслужби в Харківській області, Державного підприємства 

«Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», 

філії Українського інституту експертизи сортів рослин Харківського обласного 

державного центру експертизи сортів рослин, ПАТ «Аграрний фонд» у 

Харківській області, Лозівського ковальсько-механічного заводу. 
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Проведено роботу із залучення підприємств харчової та переробної 

промисловості області до участі у сільськогосподарській виставці «Міжнародна 

виставка-форум рибної індустрії та риболовного хобі в Україні» та у форумі 

ділових можливостей «Україна-Білорусь 2020». 

За результатами XXХІІ Міжнародної агропромислової виставки  

«АГРО-2020» та оцінками експертної комісії Міністерства економічного 

розвитку, торгівлі та сільського господарства України за вагомий внесок у 

розвиток аграрного сектору Харківська область нагороджена золотою медаллю 

у номінації «За найкращу виставкову експозицію серед областей України». 

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 надавалася 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 331,2 тис. м
2
 (нове будівництво). 

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. 

Проводилася консультаційна робота, надавалася оперативна організаційна 

допомога у підготовці відповідного пакету документів, необхідного для участі у 

програмі. 

У рамках реалізації Програми: 

погоджено 16 житлових об’єктів, в яких кандидати можуть вибрати житло 

з 1828 квартир, вільних від зобов’язань перед третіми особами; 

затверджено список кандидатів та черговість їх участі у Програмі, 

відібрано 137 кандидатів; 

до Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої 

фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву» перераховані кошти у сумі 15,0 млн грн, що складає 100 % 

передбачених на 2020 рік коштів; 

освоєно 14 993 578,0 грн, укладено 59 договорів на будівництво 59 квартир 

загальною площею 3 267,6 м
2
, у тому числі укладено 1 договір з громадянином, 

який має статус внутрішньо переміщеної особи на придбання 1 квартири 

загальною площею 71,24 м
2
, державна підтримка для цієї категорії громадян 

склала 388,1 тис. грн. 
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Постійно проводилася робота з підготовки технічних, дозвільних та інших 

документів при передачі в оренду, виконанні ремонтних робіт, перевірки 

належності експлуатації пам’яток архітектури, а саме: 

укладено 64 охоронних договори (додаткових угод до них); 

складено 75 актів огляду технічного стану будівель пам’яток архітектури 

та містобудування (приміщень в них), виконано їх фотофіксацію; 

погоджено проектної документації по будівлях-пам’ятках архітектури – 22, 

паспортів та облікових карток – 14; 

опрацьовано 337 відповідей організаціям, підприємствам та фізичним 

особам на їх звернення стосовно пам’яткоохоронної сфери. 

З метою реалізації заходів та рішень Схеми планування території 

Харківської області у 2020 році проведено роботу щодо збору інформації з 

моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України по 

Харківській області за 2019 рік з подальшою систематизацією, узагальненням 

та інформуванням Мінрегіону та Кабінету Міністрів України. 

У грудні підготовлено проєкт рішення обласної ради «Про хід виконання у 

2020 році заходів та рішень, ухвалених відповідно до Схеми планування 

території Харківської області, затвердженої рішенням обласної ради  

від 23 грудня 2010 року № 30-VI». 

Постійно з органами місцевого самоврядування проводилася робота щодо 

порядку розробки містобудівної документації, а саме: схем районного 

планування, генеральних планів населених пунктів та забезпечення територій 

новостворених громад містобудівною документацією. 

Всього затверджено близько 300 проєктів містобудівної документації,  

з яких: 

40 генеральних планів; 

35 планів зонування територій; 

242 детальних плани територій. 

У стадії розроблення і затвердження знаходяться понад 120 проєктів 

містобудівної документації – схеми планування території територіальної 

громади, генеральні плани та плани зонування населених пунктів області, 

детальні плани територій тощо. 

В області запущено геопортал містобудівного кадастру Харківської 

області. Даний онлайн-сервіс є базовою платформою для створення єдиного 

геоінформаційного середовища зі 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 52 інформаційні набори даних, згрупованих 

за 11 категоріями і функціонує в тестовому режимі. 

У 2020 році проведена робота з ведення містобудівного кадастру 

населених пунктів шляхом перевірки та занесення в електронну базу даних 

кадастру, а саме: 

технічних звітів з виконаних топографо-геодезичних робіт – 114; 
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виконавчих зйомок по об’єктах завершених будівництвом, створення 

картографічної основи для розроблення генеральних планів населених 

пунктів – 162. 

Департаментом капітального будівництва Харківської обласної 

державної адміністрації 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 2020 року в області проводились роботи з будівництва, 

реконструкції і капітального ремонту майже на 115 об’єктах. Фінансування 

зазначених об’єктів здійснювалося за рахунок коштів державного та обласного 

бюджетів. 

Кошти державного фонду регіонального розвитку були спрямовані на 

реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт соціально значущих 

об’єктів області у галузях охорони здоров’я, освіти, культури. 

Протягом 2020 року введено в експлуатацію два об’єкти: 

«Капітальний ремонт вхідної групи та приміщень поліклінічного 

відділення Літ. Ж-5 Комунального некомерційного підприємства Харківської 

обласної ради «Обласна клінічна лікарня» по пр. Незалежності, 13 в м. Харків»; 

«Технічне переоснащення системи теплопостачання з установкою 

модульних котелень на твердому паливі в смт Чкаловське Чугуївського району 

Харківської області» (коригування) (реконструкція) 2, 3, 4 черги», даний об’єкт 

будівництва передано в комунальну власність територіальній громаді. 

У звітному році балансоутримувачам передано 9 об’єктів будівництва. 

За рахунок фінансування з різних джерел у 2020 році було проведено 

капітальні ремонти: 

покрівлі КЗОЗ «Обласний будинок дитини № 3», розташованого за 

адресою: м. Харків, вул. Амосова, 44 (коригування); 

приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ «Обласна клінічна  

лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»  

просп. Правди, 13 в  м. Харкові (коригування); 

фасаду та приміщень КЗОЗ «Обласний центр профілактики і боротьби зі 

СНІДом» по вул. Боротьби, 6 в м. Харкові (коригування); 

комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради 

«Обласна клінічна інфекційна лікарня» за адресою: м. Харків, проспект Героїв 

Сталінграду, 160. 

Також, протягом 2020 року проводилися роботи з реконструкції та 

капітального ремонту 14 приймальних відділень в опорних закладах охорони 

здоров’я Харківської області. У межах передбаченого фінансування за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету виконання будівельних робіт з 

реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень в опорних 

закладах охорони здоров’я здійснено майже у повному обсязі. 

Станом на 01 січня 2021 року завершені будівельні роботи по  

8 амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини, амбулаторію в 
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с. Веселе Балаклійського району введено в експлуатацію. По інших закладах 

охорони здоров’я, проводиться робота з оформлення технічних паспортів та 

підготовка документів для отримання декларацій про готовність до експлуатації 

об’єктів. У 2021 році, за наявності фінансування, буде продовжено роботи з 

будівництва амбулаторій загальної практики – сімейної медицини у сільській 

місцевості. 

У 2020 році у Харківській області в рамках Програми Президента України 

«Велике будівництво» (далі – Програма) здійснювалося будівництво, 

реконструкція та капітальний ремонт 5 шкіл, 5 садочків та 5 стадіонів. З метою 

виконання Програми 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. 

Виконання будівельних робіт на об’єктах, які включено до зазначеної 

Програми, завершено по 10 загальноосвітніх та дошкільних навчальних 

закладах, а також по 3-х фізкультурно-оздоровчих комплексах та                       

1-му майданчику з синтетичним покриттям. На даний час здійснюються заходи 

щодо отримання дозвільної документації про готовність об’єктів до 

експлуатації.  

Узагальнена інформація щодо реалізації проєктів у рамках Програми 

Президента України «Велике будівництво» з будівництва 5 шкіл, 5 садочків,  

5 стадіонів, реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень в 

опорних закладах охорони здоров’я щочетверга та щомісяця надавалася до 

Міністерства розвитку громад та територій України за встановленими 

формами. Також, щотижня вносилися дані до Електронної системи для збору 

інформації щодо стану будівельних робіт на об’єктах «Великого будівництва» 

та використання коштів, передбачених на реалізацію відповідних проєктів. 

Крім того, щотижня проводились 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. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

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

(зі змінами), Комплексного плану протиепідемічних заходів реагування на 

поширення випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-nСоV, запроваджено комплексні заходи, спрямовані на запобігання 

занесенню і поширенню випадків захворювання на СОVID-19 на Харківщині. 
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На базі комунального некомерційного підприємства Харківської обласної 

ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня», комунального некомерційного 

підприємства Харківської обласної ради «Обласна дитяча інфекційна клінічна 

лікарня» запроваджено роботу цілодобової консультативної «гарячої лінії» з 

питань захворювання на СОVID-19. 

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. 

Ураховуючи високу захворюваність та поширеність онкологічних 

захворювань у регіоні, незадовільний матеріально-технічний стан провідного 

онкологічного закладу, за підтримки місцевих органів влади проводиться 

робота з реалізації масштабного проєкту створення сучасного онкоцентру. 

Загальна вартість будівництва – близько 2,2 млрд грн. 

20 серпня 2020 року у ході робочого візиту Міністра охорони здоров’я 

України Максима СТЕПАНОВА до Харківської області обговорено актуальні 

питання протидії розповсюдження COVID-19 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. 

У рамках робочого візиту Міністра розвитку громад та територій України 

на Харківщину (17 – 18 грудня) проведено нараду з питань щодо стану 

реалізації об’єктів Програми Президента України «Велике будівництво», 

протидії поширенню СОVID-19, а також проінспектовано хід реконструкції 

приймального відділення КНП «Дергачівська центральна районна лікарня» 

Дергачівської районної ради та будівництва нового корпусу КНП «Обласний 

центр онкології». 

У рамках Програми Президента України «Велике будівництво» в області 

здійснювалась реконструкція та капітальний ремонт приймальних відділень  

15 опорних лікарень зі створенням на їх базі відділень невідкладної (екстреної) 

медичної допомоги. 

На реалізацію проєктів з реконструкції та капітального ремонту 

приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я всього 

передбачено 129,0 млн грн. 

На даний час у 14 приймальних відділеннях здійснюється виконання 

будівельних робіт згідно із затвердженими календарними графіками. 

У напрямі впровадження реформ на вторинному та третинному рівнях 

медичної допомоги автономізовано всі заклади первинної, екстреної та 

спеціалізованої медичної допомоги, що підлягають автономізації. Станом  

на 30 грудня 2020 року за даними офіційного сайту Національної служби 

здоров’я України по Харківській області за програмою медичних гарантій з 

первинної, спеціалізованої, екстреної медичної допомоги та гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19 укладено 506 договорів зі 196-ма надавачами 
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медичних послуг, з яких 169 комунальних підприємств та 27 приватних 

структур. 

Харківська область одна з 5 регіонів країни, де забезпечено тестування 

послуги телемедицини для закладів сільської місцевості. За час упровадження 

проєкту з лютого 2019 року надано майже 3,0 тис. телемедичних консультацій. 

На постійному контролі голови обласної державної адміністрації 

перебуває питання щодо покращення матеріально-технічного стану закладів. 

За кошти державного бюджету на суму 37,0 млн грн придбано  

370 концентраторів кисню для медичних підприємств Харківського регіону, які 

надають медичну допомогу хворим на СОVID-19. 

На території КНП ХОР «Обласна інфекційна клінічна лікарня» 

встановлено ємність для зберігання кисню об’ємом 20 м
3
. 

Розроблено графік постачання систем безперебійного живлення для 

закладів охорони здоров’я. Станом на даний час 17 медичних закладів 

отримали генератори. 

Рішенням сесії затверджено комплексну обласну програму «Здоров’я 

Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки із загальним обсягом фінансування 

5,2 млрд грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року відповідно до рішення сесії обласної ради  

від 24 липня 2020 року № 1333-VII «Про використання коштів, передбачених в 

обласному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги медичним та 

іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру 

респіраторну хворобу СОVID-19, спричинену коронавірусом SARS-СоV-2» 

отримали одноразову грошову допомогу 2 599 працівників медичної галузі. 

З бюджетів різного рівня освоєно коштів на будівництво, реконструкцію, 

капітальний ремонт будівель закладів/підприємств охорони здоров’я 

Харківської області на загальну суму 67,63 млн грн. 

За рахунок різних джерел фінансування закладами охорони здоров’я 

регіону з початку року придбано 2 757 одиниць медичного обладнання на 

загальну суму 193,4 млн грн та 35 одиниць автотранспорту вартістю 

13,3 млн грн. 

Протягом 2018 – 2020 років у Харківській області реалізується проєкт 

«Ефективна первинна медицина в громаді» за програмою ЕС «Підтримка 

громадянського суспільства, місцевих влад та прав людини в Україні», 

спрямований на підвищення ефективності первинної медико-санітарної 

допомоги у громадах, проведення реформ та запровадження медичних новацій. 

Бюджет проєкту – 501,3 тис. евро. 

Станом на 31 грудня 2020 року у рамках реалізації національної кампанії 

«Лікар для кожної сім'ї» укладено понад 2,1 млн декларацій, охоплено 80,42 % 

населення області. 

Витрати коштів місцевих бюджетів на організацію медичної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам за 2020 рік склали 47,59 млн грн, у т.ч. на 

стаціонарну допомогу – 41,0 млн грн, амбулаторну – 6,59 млн грн. 
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У сфері культури Департаментом культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації протягом 2020 року було проведено 

виставки, презентації переважно online. 

Проводилася консультаційна робота з суб'єктами туристичної діяльності                     

та іншими представниками туристичного бізнесу Харківщини щодо розробки 

нових екскурсійних маршрутів.  

Складено 271 паспорт об’єктів археологічної спадщини, з них 126 – 

колишнього Борівського району, 43 – колишнього Великобурлуцького району, 

102 – колишнього 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 152 пакети містобудівної документації (102 детальних плани 

території, 50 генеральних планів населених пунктів) на території м. Харкова та 

Харківської області. 

Надано 38 документів дозвільного характеру: 20 зареєстрованих дозволів 

на проведення археологічних розвідок, розкопок; 8 погоджень відчуження або 

передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими 

ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;  

1 відмову у погодженні програм та проєктів містобудівних, архітектурних і 

ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних 

робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, 

їх територій і зон охорони; 9 дозволів на проведення робіт на пам’ятках 

місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах 

охорони) 4 листи щодо відмови в наданні документів дозвільного характеру. 

Обласними бібліотечними закладами за звітній період в онлайн режимі 

проведено: 63 тренінги, 917 віртуальних консультацій; 70 семінарів;  

106 книжкових виставок до державних, пам’ятних подій та вшанування митців 

України.  

Видано книгу «Звід пам’яток історії та культури. Харківська область.  

м. Люботин. м. Первомайський і Первомайський район». 

Продовжується робота з підготовки до видань «Звід пам’яток історії та 

культури. Харківська область. Куп’янський район (Великобурлуцька, 

Вільхуватська, Дворічанська, Шевченківська територіальні громади)» та  

«Звід пам’яток історії та культури. Харківська область. Чугуївський район 

(Вовчанська, Зміївська, Печенізька, Слобожанська, Старосалтівська 

територіальні громади)». 

В Інформаційному центрі з питань євроатлантичної інтеграції України 

ОКЗ «Харківська обласна універсальна бібліотека» було проведено віртуальну 

виставку «Партнерство Україна-НАТО» до 71-ї річниці заснування НАТО, під 

час якої надані консультації користувачам в онлайн режимі щодо локального 

ресурсу «Віртуальний інформаційний центр з євроатлантичних питань» 

https://sites.google.com/view/ukraina-nato. 

https://sites.google.com/view/ukraina-nato
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У Харківській області забезпечувалася реалізація державної політики щодо 

релігії та церкви, сприяння релігійним організаціям в реєстрації статутів 

релігійних громад, нових редакцій статутів релігійних громад.  

Станом на 01.10.2020 у Харківській області діє 794 релігійні громади, що 

зареєстрували статути в обласній державній адміністрації. 

У Харківській області постійна увага приділялася вирішенню питань 

соціальної політики. 

Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації за звітний період організовано проведення засідань 

таких консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації:  

Обласного комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та 

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

транспортної інфраструктури; 

комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям 

Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації; 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

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

територіальної тристоронньої соціально-економічної ради; 

регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за 

роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках; 

робочої групи з питань 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 визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян; 

комісії з реалізації у Харківській області пілотного проекту із залучення до 

роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб; 

робочої групи з питань гуманітарної допомоги; 

обласної спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому 

зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників; 

регіональної консультативної ради з реалізації в Харківській області  

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

раннього втручання»; 

комісії з формування пропозицій щодо розподілу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 
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Постійно працював Харківський обласний центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції. 

Протягом року в рамках реалізації державної і регіональної політики 

соціального захисту населення проведено понад 60 заходів (засідання «круглих 

столів», семінари, семінари-тренінги, наради, семінари-наради, скайп-

конференції тощо) та взято участь у понад 140 заходах, які належать до сфери 

державної і регіональної політики соціального захисту населення. 

Протягом 2020 року здійснено виїзди до: 

КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці Харківської 

обласної ради; 

КУ Зміївський геріатричний пансіонат; 

КУ Хорошевський геріатричний пансіонат; 

КУ Вовчанський геріатричний пансіонат (28.12.2020 – у онлайн режимі 

проведено вивчення стану охорони праці та організації пожежної безпеки). 

Протягом 2020 року проводилася робота щодо забезпечення на території 

Харківської області оздоровлення та відпочинку дітей на базі державного 

підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і державного 

підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія». А саме: 

505 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 

направлено для оздоровлення та відпочинку: 

237 дітей – до УДЦ  «Молода гвардія»; 

268 дітей – до МДЦ «Артек». 

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. 

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 144 засіданнях комісій з питань захисту прав 

дитини служб у справах дітей було розглянуто 457 питань, а саме: 49 питань з 

профілактики дитячої злочинності, 236 питань соціально-правового захисту 

прав та інтересів дітей, 22 питання щодо навчання та працевлаштування 

неповнолітніх, 150 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, 
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обговорення проблемних питань. Протягом червня – грудня 2020 року 

проведено 15 нарад на zoom-платформі. 

Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційно-

аналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото, 

дані про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На даний час внесено 

відомості до системи «Діти» стосовно 4393 дітей, які мають статус дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1281 дитину, яка перебуває 

у складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей. 

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 здійснюються перевірки щодо дотримання законодавства про 

працю неповнолітніх на підприємствах різних форм власності. 

Між службами у справах дітей та районними центрами зайнятості 

здійснюється обмін інформацією щодо неповнолітніх, які потребують 

працевлаштування, на 2020 рік розроблені та затверджені плани спільних 

заходів щодо забезпечення працевлаштування неповнолітніх та укладені угоди 

про співпрацю. Кількість неповнолітніх, які працевлаштовані і продовжують 

працювати на підприємствах складає 3 особи (Холодногірський район 

м. Харкова, Богодухівський та Валківський райони області). 

Службами у справах дітей місцевих органів влади відстежується питання 

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

неможливості продовжувати навчання потребують надання послуги з 

працевлаштування та допомоги шляхом направлення за клопотаннями служб у 

справах дітей місцевих органів влади до районних центрів зайнятості.  

Протягом 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 напрямів роботи служб у справах дітей. 
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Для тимчасового влаштування дітей, які потрапили у складні життєві 

обставини, в області функціонують вісім центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей, розрахованих на одночасне перебування 215 дітей. Зазначені 

заклади соціального захисту дітей протягом 12 місяців 2020 року надали 

допомогу 439 дітям, з них 219 хлопців (49,9 %) та 220 дівчат (50,1 %). 

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 616 дітей набуло статус дитини-

сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. При визначенні 

форми влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 

піклування пріоритетним напрямом роботи служби у справах дітей є 

врахування інтересів та потреб дитини. 

Станом на 31 грудня 2020 року в області сімейними формами виховання 

охоплено 4392 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, 

що складає 99,9 %. Кількість дітей, які потребують влаштування до сімейних 

форм та перебувають у державних закладах, закладах соціально-психологічної 

реабілітації, сім’ях родичів/знайомих становить 262 дитини. 

В області розвинена система прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу. Так, станом на 31 грудня 2020 року функціонує 120 дитячих 

будинків сімейного типу (на вихованні перебуває 860 дітей) та 248 прийомна 

сім’я (на вихованні перебуває 484 дитини). Протягом 12 місяців 2020 року 

влаштовано до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 146 дітей 

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

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 1344 особи 

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

піклування). 

Службами у справах дітей райдержадміністрацій та міськвиконкомів 

надано до служби у справах дітей обласної державної адміністрації Реєстри 

житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

ведуться службами у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад  

з 2008 року та до яких  відповідно до вимог внесені зміни про стан житла та 

інші відомості.  

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, у 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.   



 22 

Службами у справах дітей районних державних адміністрацій 

направляються клопотання до органів місцевого самоврядування про 

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

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

житлових умов. Ведеться графік постановки дітей зазначених категорій на 

квартирний облік. 

Станом на 31 грудня 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 районних державних адміністрацій, 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), у сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу, де виховуються діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, які перебувають на території Харківської 

області з Луганської та Донецької областей.  

Станом на 31 грудня 2020 року на території області функціонують з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції: 4 прийомні сім’ї, у яких на вихованні перебуває 7 

осіб (3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 5 осіб з 

числа дітей-сиріт); 44 сім’ї опікунів, піклувальників, на вихованні перебуває 49 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Служби у справах дітей районних державних адміністрацій, 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 

районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст 

обласного значення згідно з графіками щомісяця проводяться профілактичні 

рейди у розважальні заклади та інші місця масового відпочинку неповнолітніх. 

Проведено 515 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 274 виступи з питань, які стосуються проблем дитинства, та 

розміщено їх 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 
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загальноосвітніх, позашкільних закладах освіти сприяє організації змістовного 

дозвілля і відпочинку дітей у позаурочний  час. 

Станом на 31 грудня 2020 року в області в установах культури охоплено 

різними видами дозвілля 75766 дітей, з них – 1798 дітей облікових категорій; у 

спортивних секціях, школах, клубах займаються 52111 осіб, з числа дітей та 

підлітків, облікових категорій – 1147. Відвідувачів клубів за місцем 

проживання – 51789 дітей, облікових категорій – 1501 дитина. В інших 

закладах охоплено позашкільною роботою 52277 дітей, облікових категорій – 

1511 дітей. Всього в області позашкільною роботою охоплено 196547 дітей, із 

них облікових категорій – 4897 дітей, що становить 86,03 % дітей, які 

перебувають на обліку служб у справах дітей. 

Станом на 31 грудня 2020 року в регіоні функціонує 120 дитячих будинків 

сімейного типу, в яких виховується 860 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, що становить 19,6 % від загальної кількості дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також продовжують 

проживати в дитячих будинках сімейного типу 97 осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з продовженням їх 

навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 

вищої освіти.   

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. 

В області здійснюється соціальне супроводження 100 % дитячих будинків 

сімейного типу через відвідування сім’ї та проведення роботи з дитиною-

вихованцем та батьками-вихователями, іншими 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 розроблені проєкти розпоряджень та доручень голови 

обласної державної адміністрації з питань функціонування та розвитку 

освітньої галузі області. 

Вивчено стан дотримання ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності Харківським приватним навчально-виховним комплексом 

«Авторська школа Бойка» Харківської області, Харківським приватним 

навчально-виховним комплексом «Старт-школа» Харківської області, 

товариством з обмеженою відповідальністю ліцеєм «Авторська школа Бойка», 

Харківським приватним загальноосвітнім навчально-виховним комплексом 

«Новатор» Харківської області, Харківським приватним дошкільним 

навчальним закладом (ясла-садок) «Мармеландія» Харківської області, 

Харківським приватним дошкільним навчальним закладом (Центр розвитку 
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дитини) «Дивосвіт» Харківської області, Харківським приватним дошкільним 

навчальним закладом (Центр розвитку дитини) «Дада» Харківської області, 

Харківським приватним ліцеєм «Школа «Ранок» Харківської області, 

товариством з обмеженою відповідальністю «Харківська приватна початкова 

школа «Веселі сходинки» Харківської області», приватним закладом 

«Харківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Нарру Ваву» Харківської 

області», приватним закладом «Харківська приватна початкова школа «Наше 

майбутнє» Харківської області (участь у складі комісії органу ліцензування). 

Здійснено організаційний супровід проведення: 

ІІ (обласного) туру обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини», 

урочистостей з нагоди початку та закінчення навчального року в закладах 

загальної середньої освіти обласного підпорядкування; 

заходів, присвячених Всеукраїнському дню дошкілля; 

різдвяних та Новорічних свят для вихованців закладів загальної середньої 

освіти обласного підпорядкування, закладів дошкільної освіти; 

онлайн-нарад/семінарів з керівниками та спеціалістами місцевих органів 

управління у сфері освіти, керівниками та заступниками закладів загальної 

середньої освіти обласного підпорядкування. 

Забезпечено роботу консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів, утворених при обласній державній адміністрації, серед яких: 

Координаційна рада з питань захисту прав інтелектуальної власності при 

обласній державній адміністрації; 

Харківська обласна студентська рада; 

Рада молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації; 

обласна науково-координаційна рада тощо. 

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 умов для особистісного становлення, розвитку та 

соціальної активності молодих осіб, формування молодіжної інфраструктури 

активізувалась робота щодо створення мережі молодіжних центрів як ключової 

установи по роботі з молоддю, на даний час діють 21 молодіжний центр у 

Харківській області, у тому числі протягом звітного періоду створено Хаб у 

селищі Ржавець Яковлівської сільської ради Харківського району та 

молодіжний правовий клуб «Феміда» Кегичівського району. 

З метою подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення 

його партнерства з органами влади у розв’язанні актуальних суспільних 

проблем сьогодення, запровадження ефективної системи підтримки організацій 

громадянського суспільства, рішенням сесії Харківської обласної ради  

від 15.10.2020 № 1343-VII затверджено Порядок використання коштів 

обласного бюджету, за рахунок яких надається фінансова підтримка інститутам 
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громадянського суспільства (на конкурсній основі) для реалізації проєктів у 

сферах державної молодіжної політики та національно-патріотичного 

виховання молоді. 

Фінансування заходів у галузі «молодіжна політика» здійснюється у 

рамках виконання соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, 

молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській 

області на 2019 – 2023 роки. 

Фінансування заходів у галузі «національно-патріотичне виховання» 

здійснюється у рамках виконання регіональної Програми національно-

патріотичного виховання молоді на 2019 – 2023 роки. 

З метою створення умов для формування навичок здорового способу життя 

в молодіжному середовищі систематично проводяться лекції, бесіди, тренінги, 

семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії. 

Усі заходи з напряму здорового способу життя проводились органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування із суворим 

дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  

2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  

(зі змінами). 

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. 

На період дії карантину на всій території України була заборонена 

діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку усіх типів, відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 (із змінами) 

«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2». 

Приділяється певна увага створенню ефективної системи залучення 

широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом. 

Станом на 01.01.2021 працює 13 ЦФЗН «Спорт для всіх» (5 міських,  

7 районних центрів та обласний). 

За підсумками 2020 року комунальною установою «Харківський обласний 

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

100 спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, у яких брали 

участь близько 37 тисяч осіб. 

Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і 

спортом у Харківській області функціонують 6566 спортивних споруд. 

З метою реалізації Програми Президента України «Велике будівництво» 

щодо спорудження спортивних об’єктів в області у 2020 році здійснювалося 

будівництво 5 об’єктів: 
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реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу «Донець» з 

влаштуванням басейну у м. Ізюмі; 

будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів: 

у селищі Новопокровка Чугуївського району; 

у місті Дергачі; 

у селищі Краснокутськ; 

будівництво багатофункціонального майданчику для занять ігровими 

видами спорту із синтетичним та поліуретановим покриттям у м. Вовчанську. 

Будівельні роботи у містах Дергачі та Вовчанськ, селищі Краснокутськ 

закінчені. Для початку роботи спортивних споруд подано документи до 

державного архітектурно-будівельного контролю на отримання сертифікатів 

щодо готовності об’єктів для введення їх в експлуатацію. Станом на 05 січня 

2021 року сертифікати готовності не отримані. 

Для подальшого розвитку фізичних здібностей та досягнення 

максимального результату з обраного виду спорту в Харківській області 

функціонують: 

3 навчальних заклади спортивного профілю; 

2 школи вищої спортивної майстерності; 

центр олімпійської підготовки з зимових видів спорту; 

комунальна установа «Харківський регіональний центр з фізичної 

культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Харківської обласної ради. 

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. 

Протягом звітного періоду в області реалізовувалася Програма розвитку 

інформаційного простору Харківської області на 2016 – 2020 роки, метою якої є: 

забезпечення розвитку інформаційного простору, що включає в себе 

підвищення якості інформації, її повноти та об’єктивності, а також збільшення 

можливостей доступу населення до інформації;  

розвиток інформаційного простору в сільській місцевості, особливо там, де 

районна газета та місцеве радіо є єдиними доступними каналами інформації; 

забезпечення можливості громадян області на отримання права доступу до 

якісної, об’єктивної інформації; створення умов для модернізації інформаційної 

інфраструктури;  

розширення кола споживачів інформації, засновниками яких є органи 

державної влади і місцевого самоврядування; реалізація заходів щодо 

соціального захисту журналістів;  

поліпшення діяльності видавничо-поліграфічної сфери; 
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здійснення якісного висвітлення діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування, широке висвітлення подій місцевого, обласного, 

загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в області та за 

її межами. 

Було налагоджено співпрацю з Національною радою України з питань 

телебачення і радіомовлення з питань аналізу програмного наповнення ефірних 

теле- і радіокомпаній, дотримання місцевими телерадіоорганізаціями вимог 

чинного законодавства, сприяння подальшій розбудові цифрового 

телерадіомовлення. Департаментом налагоджено співпрацю з представником 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у вигляді 

обміну інформацією та консультацій щодо розвитку телерадіопростору регіону, 

дотримання умов ліцензій телерадіоорганізацій. 

Здійснювався постійний моніторинг місцевих аудіовізуальних засобів 

масової інформації з метою виявлення матеріалів, що закликають до 

насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної 

влади, посягання на територіальну цілісність, пропаганду війни, сепаратизму і 

тероризму. Реалізовувалися заходи щодо припинення здійснення ретрансляції 

заборонених російських телеканалів на території області. 

Всебічне, широке та об’єктивне висвітлення регіональними ЗМІ 

пріоритетних напрямів державної політики є одним з пріоритетів у діяльності 

Департаменту. Поширення інформації здійснюється як шляхом роботи із ЗМІ 

через проведення прес-конференцій, брифінгів, прямих ефірів на телебаченні та 

радіо тощо, так і шляхом публікації на офіційному вебсайті обласної державної 

адміністрації. 

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, 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.   

У звітному періоді організовано за участю керівництва обласної державної 

адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації 76 брифінгів та 19 пресконференцій. Заходи обласної державної 

адміністрації анонсувалися та висвітлювалися на офіційному вебсайті в режимі 

роботи інформаційної агенції.   

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. 
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Висвітлюється стан виконання реалізації ініціативи Президента України 

«Національна програма «Велике Будівництво», надходження до регіону 

медичного вантажу від Офісу Президента України. 

У рамках реалізації обласної цільової Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2016 – 2020 роки надавалася інформаційна, 

методична та організаційна допомога громадським об’єднанням національних 

меншин. 

20 лютого 2020 року проведено засідання Ради керівників національно-

культурних товариств (НКТ). Учасники засідання обговорили плани спільної 

роботи на поточний рік, участь НКТ у заходах, передбачених обласною 

цільовою Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства  

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

громадських об’єднань національних меншин подали пропозиції щодо 

проведення спільних заходів у поточному році в межах реалізації обласної 

цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства. 

Харківською обласною державною адміністрацією складено та 

оприлюднено орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 

2020 рік, згідно з яким проведено 27 консультацій із громадськістю. Це в першу 

чергу «круглі столи», зустрічі з громадськістю, опитування на офіційному 

вебсайті. У тому числі відбулось обговорення у режимі ZOOM-конференції 

проєкту обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства на 2021 – 2025 роки із залученням науковців, експертів, фахівців 

структурних підрозділів обласної державної адміністрації, представників 

громадськості. 

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 цей час до регіонального 

матеріального резерву Харківської області фактично закладено матеріальних 

цінностей на суму 25874,22 тис. грн, (97,3 %). 

Підготовлений проєкт розпорядження голови обласної державної 

адміністрації «Про заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових 

дощових паводків, льодоходу і весняної повені в області у 2020 – 2021 роках». 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

22.01.2020 № 34 «Про затвердження Плану комплектування Навчально-

методичного 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 проведені навчання з питань цивільного захисту в 
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Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Харківської області. 

Протягом 2020 року проведено 34 засідання регіональної комісії з питань 

ТЕБ та НС Харківської області, з них 30 позачергових та 4 планових. Загалом 

розглянуто 58 питань, пов’язаних 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 Департаментом цивільного захисту були проведені 

перевірки 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 

та Харківському національному університеті радіоелектроніки. За результатами 

перевірок було складено Акти із зазначенням виявлених у ході перевірок 

недоліків. Також про результати перевірок було проінформовано керівництво 

навчальних закладів. 

Департаментом захисту довкілля та природокористування 

Харківської обласної державної адміністрації протягом 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. 

На виконання вимог Порядку взаємодії Міністерства екології та природних 

ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими 

державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного 

середовища, затвердженого наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 31.03.2017 № 150 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27.12.2017 за № 1568/31436, здійснювалася організаційна 

робота з підготовки: 

екологічного паспорта Харківської області за 2019 рік, який направлено до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та розміщено на 

сторінці Департаменту вебсайта Харківської обласної державної адміністрації; 

доповіді про стан навколишнього природного середовища в Харківській 

області у 2019 році, яку направлено до Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України та розміщено на сторінці Департаменту вебсайту 

Харківської обласної державної адміністрації.  

Крім цього, щомісяця збиралася та аналізувалася інформація стосовно змін 

стану довкілля міста Харкова та області.   
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Щокварталу здійснювався аналіз виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку області на 2020 рік, затвердженої 

рішенням Харківської обласної ради від 05.12.2019 № 1129-VII (зі змінами),  

за розділом «Охорона навколишнього природного середовища».  

У 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) 

реєстрації письмових зауважень та пропозицій і додаються до протоколу 

громадських слухань. 

У 2020 році забезпечено реалізацію державної політики у сфері 

мисливського господарства щодо охорони, використання і відтворення 

тваринного світу, зокрема розглянуто та надано погодження стосовно: 

проєктів лімітів використання мисливських тварин в сезон полювання 

2020/2021 років по 34 мисливських господарствах, 1 – відмовлено; 

норм добування, строків та порядку здійснення полювання, визначених у 

наказах користувачів мисливських угідь, по 38 мисливських господарствах; 

пропускної спроможності мисливських угідь, що надійшли від 

користувачів мисливських угідь по 28 мисливських господарствах Харківської 

області. 

У 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) 

реєстрації письмових зауважень та пропозицій і додаються до протоколу 

громадських слухань. 

Протягом 2020 року організовано та проведено 12 громадських слухань у 

процесі оцінки впливу на довкілля, складено 5 протоколів громадських слухань 

та 7 актів про неявку громадськості на громадські слухання. Громадські 

слухання проведено з урахуванням 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» (зі змінами). 

З метою забезпечення збереження біорізноманіття в регіоні, в Харківській 

області проводиться робота з розширення мережі територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення. 

Протягом 2020 року продовжувалось узгодження питання оголошення 

орнітологічного заказника місцевого значення «Петрівський» на території 

Красноградського району з ДП «Красноградське лісове господарство» та щодо 

створення гідрологічного заказника місцевого значення «Руськолозівський» на 
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території Дергачівського району Харківської області. Робота щодо погодження 

триває. 

Підготовлено і надано до Харківської обласної ради проєкт рішення «Про 

зміну меж ландшафтних заказників місцевого значення «Малинівський» та 

«Кочетоцька лісова дача» на території Чугуївського району Харківської 

області», відповідно до зауважень обласної ради матеріали направлено на 

доопрацювання. 

З метою ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, виявлених 

громадянами та внесеними до сторінок електронного сервісу «Інтерактивна 

мапа», направлялися відповідні листи до районних державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування. Крім того, про можливі порушення вимог 

природоохоронного та санітарного законодавства повідомлялись Державна 

екологічна інспекція у Харківській області та Головне управління 

Держпродспоживслужби в Харківській області. 

Підготовлено проєкт рішення Харківської обласної ради «Про 

затвердження комплексної Програми охорони навколишнього природного 

середовища Харківської області на 2021 – 2027 роки», зазначене питання 

розглянуто та прийнято на сесії Харківської обласної ради 24 грудня 2020 року 

(рішення від 24.12.2020 № 9-VIII). 

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, загостренню криміногенної ситуації 

у Харківській області. 

Протягом 2020 року Департаментом у межах повноважень була 

забезпечена робота консультативно-дорадчих органів, а саме: 

обласної призовної комісії; 

координаційної ради з питань здійснення шефства над військовими 

частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної 

прикордонної служби України; 

координаційної робочої групи для вирішення питань, пов’язаних з 

державною реєстрацією земельних ділянок, що належать до земель оборони; 

Штабу територіальної оборони; 

Оперативного штабу Харківської області; 

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; 

Харківської обласної спостережної комісії;  



 32 

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, затвердженої рішенням Харківської 

обласної ради від 06 грудня 2018 року № 823-VІІ;   

комплексної регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і 

порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020– 

2022 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 27 лютого 

2020 року № 1199-VII; 

комплексної регіональної Програми забезпечення безпеки дорожнього 

руху на території Харківської області на 2018 – 2020 роки, затвердженої 

рішенням Харківської обласної ради від 07 червня 2018 року № 723-VІІ. 

На виконання доручення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України забезпечено виконання заходів щодо 

створення мобілізаційного резерву в області. 

Протягом 2020 року здійснювалась методична та практична допомога 

фахівцям районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного 

значення з питань мобілізаційної роботи. 

Здійснювалося опрацювання оперативно-мобілізаційних документів 

мобілізаційного плану, документів з питань оповіщення на особливий період, 

плану управління та зв’язку на особливий період та інших документів з грифом 

обмеження доступу «Для службового користування», за напрямом 

мобілізаційної діяльності. 

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. 

На виконання доручення голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 17.03.2020 № 01-30/2345 за результатами зустрічі голови 

Харківської обласної державної адміністрації з Головою Комітету з питань 

оборони Парламенту Чеської Республіки пані Яною Черноховою                       

та Надзвичайним і Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні          

паном Й.В. Радеком забезпечено координацію роботи з проєкту встановлення 

обеліску на честь загиблим чехословацьким та радянським воїнам під час 

Другої світової війни в с. Соколово Зміївського району. 

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 (щомісяця) 

звіти про організацію вжитих заходів за участю органів влади та органів 
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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 № 2079/04/09.2-19 надано (щомісяця) до Міністерства у справах 

ветеранів України інформацію щодо поховань загиблих (померлих) учасників 

АТО (ООС). 

Здійснювались заходи з організації шефства над військовими частинами 

стосовно військово-патріотичного виховання молоді та культурно-виховної 

роботи з військовослужбовцями, підготовки допризовної молоді до виконання 

військового обов’язку із захисту держави, сприяння вирішенню питань, 

пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців, надання 

допомоги у забезпеченні військових частин матеріально-технічними засобами. 

У 2020 році 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. 

Підготовлено 5 висновків щодо відповідності Конституції та законам України 

проєктів рішень місцевих рад щодо добровільного приєднання до об’єднаної 

територіальної громади. 

У 2020 році здійснювався контроль по 117 судових справах, стороною по 

яких є Харківська обласна державна адміністрація, її посадові особи, її 

структурні підрозділи та їх посадові особи. 

Державним архівом Харківської області проведено 12 засідань 

експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.  

Підготовлено 9 виставок архівних документів, які оприлюднені у режимі 

оnline на власному вебсайті Державного архіву. 

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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