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ІНФОРМАЦІЯ
про виконання структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації плану роботи
Харківської обласної державної адміністрації
за ІІ квартал 2021 року
Харківською обласною державною адміністрацією протягом ІІ кварталу
2021 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». Усі заплановані заходи,
що були передбачені планом роботи Харківської обласної державної
адміністрації, виконані.
Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації спільно зі структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації підготовлено проєкт рішення
Харківської обласної ради «Про внесення змін до Програми економічного і
соціального розвитку Харківської області на 2021 рік, затвердженої рішенням
обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІІ (зі змінами)».
Протягом звітного періоду підготовлено проєкти розпоряджень голови
обласної державної адміністрації з питань соціального та економічного
розвитку Харківської області.
На виконання доручення голови Харківської обласної державної
адміністрації щодо підготовки доповіді Президенту України про ситуацію в
регіоні щомісяця здійснювалася відповідна робота, за результатами якої
інформація надавалась до Офісу Президента України.
На виконання доручення Президента України від 04.02.2014 № 1-1/227,
опрацьовувалася інформація щодо встановлення нових та активізації і
розширення існуючих зв’язків між містами областей України і містами,
провінціями (автономними районами) Китайської Народної Республіки.
Аналітична інформація з питань економічного розвитку регіону надавалася
у визначені терміни до центральних органів виконавчої влади. Забезпечувалося
перебування на території області офіційних іноземних делегацій.
Підготовлено та надано до Міністерства розвитку громад та територій
України аналітичні довідки щодо соціально-економічного розвитку Харківської
області за підсумками I кварталу 2021 року із зазначенням нагальних проблем
та пропозиціями щодо їх вирішення.
На виконання 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
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Севастопольської міських державних адміністрацій» (зі змінами) до
Секретаріату Кабінету Міністрів України надавалася інформація щодо
показників діяльності голови Харківської обласної державної адміністрації у
ІІ кварталі 2021 року.
До Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України підготовлено та 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.
Також до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України надано інформацію щодо виконання:
Плану заходів з реалізації стратегії популяризації інвестиційного
потенціалу України у світі на період до 2025 року;
Плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України
(«дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 – 2021 роки.
Підготовлено та надано на розгляд постійною комісією з питань
планування соціально-економічного розвитку регіону, міжнародного
співробітництва, інвестицій та розвитку територій Харківської обласної ради
інформацію про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2021 рік. До Харківської обласної ради надано
інформацію про хід виконання обласних програм.
Крім цього, підготовлено інформацію щодо підсумків роботи в розрізі
галузей регіону, використання коштів резервного фонду обласного бюджету,
основних показників грошово-кредитної та фінансової статистики щодо
діяльності депозитних корпорацій (банків).
Підготовлено інформацію для Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України за показниками ефективності діяльності
голів обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міської
державної адміністрацій «Розширення мережі індустріальних парків (земельних
ділянок комунальної або державної форми власності промислового
призначення площею від 15 гектарів з можливістю приєднання мереж
електропостачання на відстані до 500 метрів з потужністю від 3 МВт)».
Протягом звітного періоду проводилася робота з територіальними
громадами.
Підготовлено та надіслано лист головам міських, селищних, сільських рад
Харківської області щодо необхідності при розробленні стратегій розвитку
територіальних громад ураховувати власні конкурентні переваги та стратегічні
цілі Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки.
Підготовлено інформаційні листи головам міських, селищних, сільських
рад територіальних громад щодо урахування в роботі рекомендацій, що
містяться у посібнику «Як громаді відкрили інформаційний пункт підприємця»
у частині здійснення ними регуляторної політики.
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Здійснено заходи зі збору проєктів для проведення попереднього
конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку у 2022 році, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду
регіонального розвитку».
Підготовлено пропозиції щодо виконання заходів, затверджених
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 №149-р «Про
затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряд».
Підготовлено нараду з представниками Міністерства ветеранів в
Харківській області та обласної громадської організації «Спілки ветеранів
АТО» щодо можливості реалізації пілотного проєкту стосовно транспортного
обслуговування учасників АТО/ООС.
Протягом ІІ кварталу 2021 року приділялася увага розвитку малого та
середнього підприємництва. Так, надавалася методична допомога районним
державним адміністраціям Харківської області з питань реалізації норм Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».
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».
З метою популяризації підприємницької діяльності серед молоді проведено
роботу зі сприяння висвітленню інформації про проведення на базі
Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва вебінару за
темою: «Психологічні аспекти відкриття власного бізнесу. Що заважає це
зробити».
Належна увага приділялася питанням розвитку інвестиційної,
зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної технічної допомоги.
У травні поточного року спільно зі структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації було опрацьовано проєкт
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії
уповноваженої установи із заявниками, інвесторами із значними інвестиціями,
органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань,
пов’язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів із
значними інвестиціями».
На виконання доручень керівництва Харківської обласної державної
адміністрації було підготовлено інформацію щодо співробітництва Харківської
області з іншими країнами.
Спільно з Харківською торгово-промисловою палатою та регіональними
бізнес-асоціаціями проводилася робота щодо залучення підприємств та
організацій Харківської області до участі у міжнародних заходах.
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
проводився щомісяця моніторинг стану виконання обласного та зведеного
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бюджетів області, надавалася відповідна інформація керівництву Харківської
обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради.
Щомісяця узагальнювалася інформація про виконання бюджету області за
попередніми даними (пресреліз) та оприлюднювалася на офіційному вебсайті
Харківської обласної державної адміністрації.
Щодня проводився моніторинг стану виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів
Харківської області, щомісяця – аналіз видатків обласного бюджету на
фінансування окремих програм, затверджених в обласному бюджеті на
2021 рік.
У II кварталі поточного року проводився аналіз стану виконання вимог
статті 77 Бюджетного кодексу України у частині забезпечення в повному обсязі
потреби в коштах на оплату праці працівників та проведення розрахунків за
енергоносії по закладах бюджетної сфери в розрізі місцевих бюджетів області.
Крім того, на підставі інформації, отриманої від місцевих фінансових органів
області, здійснено моніторинг прогнозних та звітних даних про обсяги
споживання енергоносіїв і комунальних послуг, розрахунки за спожиті обсяги
та стан заборгованості по оплаті таких видатків.
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
підготовлені матеріали та проєкт рішення Харківської обласної ради на чергову
сесію Харківської обласної ради про внесення змін до обласного бюджету
на 2021 рік.
Проводилася робота із забезпечення відповідності розпису обласного
бюджету бюджетним призначенням, установленим рішенням Харківської
обласної ради про обласний бюджет на 2021 рік з урахуванням внесених змін.
Проводилися організаційні заходи щодо формування місцевих бюджетів
Харківської області на 2022 рік та середньостроковий період
на 2023 – 2024 роки. Підготовлено проєкт розпорядження голови Харківської
обласної державної адміністрації «Про затвердження Плану заходів щодо
складання
прогнозу
обласного
бюджету
Харківської
області
на 2022 – 2024 роки».
Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної
адміністрації протягом ІІ кварталу 2021 року проводилася робота щодо
виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи
промислового комплексу Харківщини, щомісяця здійснювався моніторинг та
аналіз підсумків роботи промисловості, визначалися завдання подальшого
розвитку.
Керівники промислових підприємств та галузевих наукових установ,
заслуховувалися на засіданні Комісії Харківської обласної державної
адміністрації з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
З метою вирішення проблемних питань підприємств, які мають
заборгованість із виплати заробітної плати, направлялися листи до центральних
органів виконавчої влади та органів управління підприємств-боржників.
Індекс промислової продукції становив 92,8 % (за відповідний період
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2020 року – 94,8 %). По Україні індекс промислової продукції склав 102,2 %.
Серед регіонів України за показником індексу промислової продукції
Харківська область посіла 22 місце (у відповідному періоді 2020 року –
10 місце).
Із зростанням виробництва продукції у січні–травні 2021 року в порівнянні
з січнем–травнем 2020 року працювали: ДП «Балаклійський ремонтний завод»,
АТ «ХМЗ «Світло шахтаря», ДП «Ізюмський приладобудівний завод»,
ДП «Харківський механічний завод», ДНВП «Об’єднання Комунар»,
ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», ПАТ «Завод «Південкабель»,
АТ «Харківський підшипниковий завод», ТОВ «ЛКМЗ», АТ «ФЕД»,
ТОВ «ХЗПТУ», АТ «ХТЗ» та інші.
Зменшення виробництва у порівнянні з відповідним періодом 2020 року
зафіксовано на таких підприємствах Харківської області: ДП «Чугуївський
авіаційний
ремонтний
завод»,
ДП
«Завод
ім. В.О.
Малишева»,
ДП «Харківський бронетанковий завод», ДП «Завод «Електроважмаш»,
АТ «Турбоатом», ХДАВП, ДП «ХМЗ «ФЕД» та інші.
Департаментом житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
здійснювався моніторинг стану впровадження економічно обґрунтованих
тарифів на комунальні послуги згідно з рішеннями уповноважених органів
влади та органів місцевого самоврядування.
Протягом ІІ кварталу 2021 року проводився моніторинг стану виконання
програми «Питна вода Харківської області на 2020 – 2021 роки», стану
розрахунків за житлово-комунальні послуги.
Здійснено аналіз розрахунків підприємств теплоенергетики за природний
газ з НАК «Нафтогаз України», проведено моніторинг виконання Інвестиційної
програми АК «Харківобленерго», Північної електроенергетичної системи
НЕК «Укренерго», Південної залізниці ПАТ «Укрзалізниця» (у частині
електрозабезпечення).
Здійснено моніторинг стану виконання Інвестиційної програми
АК «Харківобленерго», Північної електроенергетичної системи НЕК
«Укренерго», Південної залізниці ПАТ «Укрзалізниця».
Протягом ІІ кварталу проводився моніторинг стану виконання Програми
розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на
2019 – 2021 роки.
Проводилася робота з підприємствами нафтогазового комплексу
Харківської області з питань попередження виникнення надзвичайних ситуацій
(аварійних, відключень устаткування, відключень споживачів, випадків
тероризму, диверсій, стихійних явищ тощо).
Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної
державної адміністрації протягом ІІ кварталу 2021 року продовжувалася
робота з реалізації заходів із впровадження інтенсивних методів
господарювання, створення сприятливих умов для стабільного і динамічного
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розвитку підприємств агропромислового комплексу, підвищення рівня їх
конкурентоспроможності та залучення інвестицій у сільське господарство.
На виконання листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України від 10.09.2020 № 3111-05/55370-06
здійснювався моніторинг рівня закупівельних та оптово-відпускних цін на
основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки.
Щомісяця надавалась інформація про наявність об’єктів для зберігання
сільськогосподарської продукції, стану будівництва нових і реконструкції
діючих об’єктів.
Сільськогосподарські підприємства області вчасно провели посів
сільськогосподарських культур під урожай 2021 року, незважаючи на те, що
погода в цьому році внесла свої корективи. Протягом березня–квітня вона була
досить прохолодна, посівна затрималася, порівняно з минулим роком, на
2 тижні. Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної
державної адміністрації було направлено для ознайомлення та використання в
роботі науково-практичні рекомендації «Науково-організаційні заходи
проведення весняно-польових робіт у господарствах Харківської області
у 2021 році».
Також, підприємства області повністю були забезпечені матеріальнотехнічними ресурсами.
Щотижня здійснювався збір інформації щодо стану цінової ситуації на
ринку овочів та соціального хліба.
Індекс виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів по
області, порівняно з аналогічним періодом минулого року, склав 93,3 %
(по Україні 91,1 %).
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року виробництво
ковбасних виробів та продуктів з м’яса збільшилося на 29,8 %, молока і вершків
коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів –
на 16,0 %, сиру свіжого неферментованого – на 19,5 % та печива солодкого,
вафель та вафельних облаток – на 2,3 %.
Обсяг реалізованої харчової продукції, напоїв та тютюнових виробів склав
13,3 млрд грн.
Щомісяця здійснювався збір та узагальнення інформації про залишки
зернових та олійних культур на елеваторах та хлібоприймальних підприємствах
області.
Протягом ІІ кварталу 2021 року проводилась робота з інформування
районних державних адміністрацій, наукових установ та організацій,
сільськогосподарських виробників щодо проведення національних та
міжнародних виставок, ярмарків, конференцій, форумів, семінарів та інших
заходів, надавались інформаційні та інші матеріали до обласної державної
адміністрації та її структурних підрозділів.
У ІІ кварталі 2021 року завершено моніторинг стану виплат за
користування земельними та майновими паями сільськогосподарськими
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підприємствами області за 2020 рік. Сільськогосподарські підприємства
розрахувалися за оренду земельних та майнових паїв у повному обсязі.
Протягом ІІ кварталу 2021 року здійснено збір та узагальнена оперативна
інформація про проведення ярмаркових заходів у Харківській області
(розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від
08.02.2013 № 30 «Про проведення продовольчих ярмарків у м. Харкові, районах
і містах області»). За ІІ квартал 2021 року в м. Харкові та в районах області
проведено продовольчі ярмарки за участю сільгоспвиробників Харківської
області.
На XXХІІІ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2021», що
відбулася 07–11 червня 2021 року у м. Києві, Харківську область представляли
понад 40 підприємств харчової та переробної промисловості. За результатами
виставки та оцінками експертної комісії Міністерства аграрної політики та
продовольства України за вагомий внесок у розвиток аграрного сектору
Харківська область нагороджена золотою медаллю в номінації «За найкращу
виставкову експозицію серед областей України».
За підсумками проведення XXХІІІ Міжнародної агропромислової виставки
«Агро-2021» золотою медаллю за високий рівень якості молочної продукції та
вагомий внесок у представленні регіональної експозиції Харківської області на
XXХІІІ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2021» нагороджено
ТОВ «Харківський молочний комбінат».
Дипломами Міністерства аграрної політики та продовольства України
нагороджено майже 30 підприємств-учасників.
З метою забезпечення реалізації державної політики в будівельній галузі
Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної
державної адміністрації проведена організаційна робота з вирішення
нагальних питань.
Постійно проводилася роз’яснювальна робота з керівництвом органів
місцевого самоврядування, а також серед населення та надавалася необхідна
консультаційна допомога стосовно вирішення проблемних питань з введення
житлових будинків в експлуатацію. Спільно з керівниками будівельних
організацій Харківської області проведена робота щодо формування планових
показників введення в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків та
складено план-графік на 2021 рік.
За результатами проведеної роботи на території Харківської області,
станом на 29.06.2021 введено в експлуатацію житла загальною площею
306,7 тис. м2 (у відповідному періоді 2020 року введено 229,0 тис. м2), з них:
123 індивідуальних житлових будинки, загальною площею 25,2 тис. м2;
40 багатоквартирних житлових будинків, загальною площею 281,5 тис. м2.
На виконання протоколу № 1 від 29.04.2021 засідання Міжвідомчої
робочої групи з питань сприяння забезпеченню житлом працівників бюджетних
установ, правоохоронних органів, військовослужбовців та інших категорій
громадян, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 12.04.2021 № 366, підготовлена інформація щодо кількості осіб, які
потребують поліпшення житлових умов.
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Рішенням Харківської обласної ради від 11.03.2021 № 86-VIII
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 № 26-VIІІ
«Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» та додатків до нього
(зі змінами)» виділено 15 млн грн.
Рішенням Харківської обласної ради від 06.12.2018 № 825-VІІ
затверджено
обласну
Програму
надання
підтримки
учасникам
антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва житла
у Харківській області на 2019 – 2021 роки.
У 2021 році з обласного бюджету заплановано освоїти 15,0 млн грн.
За рахунок цих коштів планується забезпечити житлом приблизно
50 сімей.
Згідно з умовами зазначеної Програми:
підтримка надається в об’ємі 40 % від розрахункової вартості житла;
нормативна вартість 1 м2 на 2021 рік – 14755,0 грн;
нормативна розрахункова площа житла становить 21 м2 загальної площі
житла на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 м2 на сім’ю.
Підтримка у першу чергу надається учасникам Програми, які перебувають
на квартирному обліку та які під час виконання службових обов’язків у зоні
антитерористичної операції або зоні операції Об’єднаних сил отримали
поранення чи каліцтва та визнані як особи з інвалідністю, мають трьох і більше
дітей, мають статус внутрішньо переміщених осіб, проживають у гуртожитках.
Комісією з розгляду та погодження переліку об’єктів житлового
будівництва, на будівництво яких можуть спрямовуватись кошти обласного
бюджету, акцентовано 10 об’єктів, у яких вільними від зобов’язань перед
третіми особами є 1248 квартир.
Постійно проводилася робота з підготовлення технічних, дозвільних та
інших документів при передачі в оренду, виконанні ремонтних робіт, перевірки
належності експлуатації пам’яток архітектури, а саме:
укладено 18 охоронних договорів (додаткових угод до них);
складено 18 актів огляду технічного стану будівель-пам’яток
містобудування та архітектури (приміщень у них), виконана їх фотофіксація;
погоджено проєктну документацію:
по будівлях-пам’ятках архітектури – 2:
паспортів та облікових карток – 8;
надійшло та опрацьовано запити щодо можливості оренди приміщень у
будівлях пам’ятках архітектури – 23, приватизації – 2, відчуження (передача до
сфери управління) – 3;
розглянуто 2 проєктні пропозиції розміщення меморіальних дошок на
будівлі-пам’ятці архітектури за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 21;
опрацьовано 109 відповідей організаціям, підприємствам та фізичним
особам на їх звернення стосовно пам’яткоохоронної сфери;
розглянуто 15 проєктних пропозицій щодо розміщення об’єктів зовнішньої
реклами на будівлях-пам’ятках архітектури.
Отримано позитивний експертний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза»
у Харківській області по об’єкту: «Науково-проектна документація: невідкладні
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ремонтно-реставраційні (консерваційні) роботи на пам’ятках архітектури
національного значення, які розташовані в смт Старий Мерчик Валківського
району Харківської області»:
«Палац» (охоронний № 712/1), пров. Театральний, 1;
«Службовий корпус» (охоронний № 712/2), пров. Театральний, 3;
«Флігель» (західний) (охоронний № 712/3), пров. Театральний, 2;
«Флігель» (східний) (охоронний № 712/4), пров. Театральний, 4;
«Амбар» (охоронний № 712/5), пров. Театральний, 6, що є складовими
палацово-паркового ансамблю «Садиба» (охоронний № 712)».
Рішенням Харківської обласної ради від 23.12.2010 № 30-VІ затверджена
Схема планування території Харківської області (далі – Схема), яка встановлює
державні та регіональні пріоритети щодо раціональних видів використання
території Харківської області.
На сьогодні, ураховуючи зміни у соціально-економічних показниках, на
основі яких розроблено Схему, а також результати щорічних моніторингів
реалізації Генеральної схеми планування території України по Харківській
області, а також у зв’язку зі зміною в адміністративно-територіальному устрої
Харківської області, виникла необхідність у підготовленні та внесенні змін до
неї. Організацію внесення змін до Схеми заплановано на 2021 рік. Це стане
підґрунтям для системи стратегічних, прогнозних і програмних документів
щодо здійснення регіональної політики та шляхів її реалізації.
Рішенням обласної ради від 11.03.2021 № 60-VІІ затверджена
Програма розроблення містобудівної документації у Харківській області на
2021 – 2025 роки (далі – Програма).
Програма включає сукупність заходів, які спрямовані на забезпечення
реалізації завдань державної містобудівної політики в Харківській області
шляхом активізації розробки містобудівної документації на регіональному та
місцевому рівнях на оновленій топографо-геодезичній основі в районах та
населених пунктах Харківської області.
До бази даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру
Харківської області внесено понад 2100 одиниць інформації, з них:
1453 будівельних паспорти забудови земельної ділянки, 349 містобудівних
умов та обмежень забудови земельних ділянок, які видані на території
Харківської області з 2018 по 2019 роки, а також 436 проєктів містобудівної
документації.
В Харківській області освоєно понад 40,0 млн грн, у тому числі і на
оновлення картографічної основи. Усі роботи виконані за рахунок місцевих
бюджетів.
З органами місцевого самоврядування постійно проводилася робота щодо
порядку розробки містобудівної документації, а саме: генеральних планів
населених пунктів, детальних планів територій та забезпечення територій
новостворених громад містобудівною документацією.
На постійній основі проводилася робота щодо забезпечення вільного
доступу громадськості до матеріалів містобудівної документації шляхом
розміщення їх на відповідних вебсайтах органів місцевого самоврядування.
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Проводилась робота з інвентаризації містобудівних та топографогеодезичних документів, які містять геодезичні та картографічні дані.
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 відповідно до Програми економічного і
соціального розвитку Харківської області на 2021 рік та Плану заходів на
2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на
2021 – 2027 роки.
Протягом звітного періоду здійснювався моніторинг щодо реалізації
проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.
Було проведено нараду з представниками ПРООН, проєктних та підрядних
організацій на об’єктах: «Реконструкція КЗОЗ Обласна дитяча клінічна лікарня
№ 1 по вул. Клочківська, 337-А у м. Харкові» та «Реконструкція
КНП ХОР «Обласна клінічна травматологічна лікарня» по вул. Салтівське
шосе, 266, корпус В у м. Харкові».
У ІІ кварталі введено в експлуатацію 9 приймальних відділень
(у м. Балаклія, м. Богодухів, м. Валки, м. Вовчанськ, м. Дергачі, м. Ізюм,
м. Красноград, м. Куп’янськ та с. Катеринівка).
Здійснювався моніторинг стану реалізації проєктів, включених до
програми Президента України «Велике будівництво». Також, щотижня
проводяться виїзні наради на об’єкти будівництва з метою контролю за станом
виконання будівельних робіт та дотримання календарних графіків їх
проведення.
Керівництво Харківської обласної державної адміністрації приділяло
особливу увагу питанню реформування та оптимізації сфери охорони здоров’я.
У Департаменті охорони здоров’я Харківської обласної державної
адміністрації питання реформування медичної сфери регіону у контексті
підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення,
протидії поширенню випадків коронавірусної хвороби СОVID-19, проведення
кампанії з вакцинації, реалізації програми Президента України «Велике
будівництво», розвитку системи протитуберкульозної та хоспісної медичної
допомоги населенню знаходилося на постійному контролі місцевих органів
влади.
Зазначені питання розглянуто у ході проведення:
селекторних нарад під головуванням керівництва Офісу Президента
України щодо заповнюваності ліжок (введення нових) та забезпечення їх
киснем у лікарнях «першої хвилі»; стану укладання контрактів закладами
охорони здоров’я з НСЗУ, у т. ч. закладів охорони здоров’я «першої хвилі», які
надають допомогу хворим на COVID-19; проєкту створення спроможних
медичних мереж для оптимального функціонування в умовах пандемії;
забезпечення відповідності закладів охорони здоров’я «першої хвилі», які
надають допомогу хворим на COVID-19, вимогам МОЗ України до їх
обладнання; забезпечення виплат заробітних плат та додаткових виплат
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лікарям, які надають допомогу хворим на COVID-19, за квітень 2021 року;
стану проведення вакцинації; статусу готовності приймальних відділень до
відкриття з урахуванням введеного в експлуатацію обладнання та отримання
ліцензій Державної інспекції ядерного регулювання України; стану
забезпечення доступності закладів охорони здоров’я для людей з інвалідністю;
стану реалізації проєкту з будівництва амбулаторій у сільській місцевості;
селекторних нарад центральних органів влади.
Окремі пріоритетні напрями роботи у сфері охорони здоров’я були
обговорені під час:
робочих візитів керівництва Харківської області до закладів/підприємств
охорони здоров’я;
засідань: комісій Харківської обласної ради з питань охорони здоров’я,
материнства і дитинства (06, 16 квітня), бюджету (09 квітня, 05 травня,
08 червня); комісії з надання одноразової адресної грошової допомоги (08, 28
квітня, 25 червня); Конкурсного комітету обласного конкурсу проєктів
місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє» (07 квітня).
Ураховуючи певну стабілізацію епідемічного процесу у регіонах, внесено
зміни до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня,
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 01 червня
2021 року, яким для Харківської області визначено перелік з 13 базових
закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, із ліжковим
фондом 2,7 тис. ліжок, які на 100 % забезпечені подачею кисню.
Інші заклади охорони здоров’я, що були попередньо включені до системи
організації профільної медичної допомоги, віднесено до закладів «другої» та
«третьої» хвилі залучення у разі поширення захворюваності на COVID-19 на
території Харківської області.
З метою інформування населення щодо перебігу COVID-19 функціонують
телефони регіональної «гарячої лінії» на базі обласних закладів охорони
здоров’я: КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф», КНП ХОР «Обласна інфекційна клінічна лікарня» та
КНП ХОР «Обласний центр громадського здоров’я».
Протягом поточного року відбулось 6 засідань Робочої групи для
напрацювання пропозицій щодо вирішення актуальних питань протидії
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та проведення кампанії з
вакцинації на території Харківської області.
За дорученням голови Робочої групи проводиться щоденний моніторинг з
виконання поставлених завдань на рівні закладів охорони здоров’я, що надають
допомогу пацієнтам з СOVID-19.
На сьогодні у Харківській області відкрито п’ять центрів масової
вакцинації населення, де щеплення можуть отримати жителі області та міста
Харкова. Вже отримали щеплення майже 4,0 тис. осіб.
Усього на Харківщині працює 141 пункт вакцинації та 42 мобільні
бригади.
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Протягом звітного періоду Харківщина отримала для «первинної ланки»
медицини 1300 концентраторів.
У межах спільної ініціативи ВООЗ та ЄС «Солідарність заради здоров’я»
для КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня» для нового
реанімаційного відділення закладу отримано 4 монітори пацієнтів та
9 тис. засобів індивідуального захисту для медичних працівників.
У рамках програми Президента України «Велике будівництво»
здійснюється реконструкція та капітальний ремонт приймальних відділень
опорних лікарень Харківської області, у звітному періоді середній рівень
виконання будівельних робіт склав 99,7 %, завершено будівельні роботи з
реконструкції приймальних відділень у 10-ти з 14 опорних закладів охорони
здоров’я Харківської області, 8 з них отримали декларації про готовність
об’єктів до експлуатації та сертифікати про прийняття об’єктів в експлуатацію.
У рамках реалізації проєктів будівництва сільських амбулаторій в
Харківській області на даний час по 4 амбулаторіях здійснюються заходи щодо
отримання дозвільних документів для введення об’єктів в експлуатацію;
функціонує 12 новозбудованих амбулаторій.
У рамках проєкту «Ефективна первинна медицина в громаді» проведено
обласний конкурс мініпроєктів, за результатами якого відібрано 31 проєкт
з 7 районів області на загальну суму майже 14,5 млн грн для ефективної
системи надання медичних послуг «первинної» та «вторинної» ланки
мешканцям територіальних громад. Реалізація мініпроєктів передбачає
придбання
спеціалізованого
медичного,
діагностично-лабораторного
обладнання, медичних меблів та приладдя та автомобіля для лікаря.
На постійному контролі голови Харківської обласної державної
адміністрації знаходиться питання щодо покращення матеріально-технічного
стану закладів.
У рамках реалізації національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї»
укладено понад 2,14 млн декларацій, охоплено 80,6 % населення області.
У сфері культури Департаментом культури і туризму Харківської
обласної державної адміністрації протягом ІІ кварталу 2021 року
здійснювалась робота щодо проведення культурно-мистецьких заходів,
організації свят та визначних подій.
Проводилась консультаційна робота із суб'єктами туристичної діяльності
та іншими представниками туристичного бізнесу Харківщини щодо розробки
нових екскурсійних маршрутів. Проводились презентації діяльності
туристсько-інформаційного центру та туристсько-інформаційних пунктів
Харківської області для широких верств населення.
Проводилась робота стосовно надання інформації щодо наявності
режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини та обмежень у їх
використанні з метою розроблення документації із землеустрою: відпрацьовано
7 запитів у м. Харкові та Харківській області.
Обласними бібліотечними закладами за звітній період проведено
(у тому числі в онлайн-режимі): 48 тренінгів, 506 віртуальних консультацій;
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68 семінарів та вебінарів; 136 книжкових виставок до державних, пам’ятних
подій та вшанування митців України.
На території Харківської області функціонує 77 мистецьких шкіл; 2 школи
реорганізовано у філії зі збереженням складу працівників та контингенту учнів
(Лозівська міська рада, Нововодолазька селищна рада). Контингент становить
16606 учнів.
Продовжувалась робота з підготовки 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)».
09 червня 2021 року відбулась презентація книги «Звід пам’яток історії та
культури. Харківська область: м. Люботин. м. Первомайський і Первомайський
район». Електронну версію цієї книги розміщено на сайті ОКЗ «ХНМЦОКС»
у розділі «Видання» та на сайті Інституту історії НАН України у розділі
«Електронна бібліотека».
Протягом ІІ кварталу до відзначення в Харківській області 30-ї річниці
незалежності України проведені: концерт КП «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ФІЛАРМОНІЯ» «Під відкритим небом» на території Шарівського палацопаркового комплексу «Садиба» Богодухівського району, обласний конкурс
творчих робіт молодих та юних художників «Незалежність України. Погляд
молодих».
У Харківській області забезпечувалася реалізація державної політики щодо
релігії та церкви, проводилась робота зі сприяння релігійним організаціям у
реєстрації статутів релігійних громад, нових редакцій статутів релігійних
громад.
У Харківській області діє 807 релігійних громад, що зареєстрували статути
в Харківській 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 інженернотранспортної інфраструктури;
комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям
Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації;
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;
комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян;
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регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за
роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках;
робочої групи з питань соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
організаційного комітету з підготовки та проведення у 2021 році заходів,
пов’язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи;
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;
робочої групи для організації проходження альтернативної (невійськової)
служби громадянами України;
комісії з реалізації у Харківській області пілотного проєкту із залучення до
роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.
У рамках реалізації державної і регіональної політики соціального захисту
населення проведено ряд заходів (засідання у форматі «круглого столу»,
семінари, семінари-тренінги, наради, семінари-наради, скайп-конференції
тощо).
У II кварталі 2021 року 196 дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, направлено для оздоровлення та відпочинку до державних
підприємств УДЦ «Молода гвардія» та МДЦ «Артек», а саме:
44 дитини – до УДЦ «Молода гвардія» (травень);
35 дітей – до МДЦ «Артек» (травень);
66 дітей – до УДЦ «Молода гвардія» (червень);
51 дитина – до МДЦ «Артек» (червень).
Здійснювався моніторинг:
стану погашення заборгованості із виплати 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 залишалася реалізація державної політики з питань
соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
В умовах карантинних заходів спільно з Харківським обласним центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді запроваджено «Діалогове вікно» на
zoom-платформі, де обговорювалося питання дотримання прав дітей в умовах
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карантину, діяльність органів виконавчої влади та відповідних структур,
причетних до роботи з дітьми щодо захисту їх прав. Протягом ІІ кварталу
2021 року проведено 14 нарад з використанням zoom-платформи.
Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти» вносилися особисті дані дітей, оновлювалися фото,
відомості про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На сьогодні внесені
відомості до системи «Діти» стосовно 4381 дитини, які мають статус дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1224 дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у
справах дітей.
Продовжувалася робота із забезпечення 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», установлення грат на вікнах
приміщення, де працює система, придбання ліцензійних програм, спеціальних
пристроїв для зберігання особистих флеш-ключів користувачів та
адміністраторів безпеки місцевого рівня).
Між службами у справах дітей та районними центрами зайнятості
здійснювався обмін інформацією щодо неповнолітніх, які потребували
працевлаштування, на 2021 рік розроблено та затверджено плани спільних
заходів щодо забезпечення працевлаштування неповнолітніх та укладено угоди
про співпрацю.
У закладах соціального захисту створювалися оптимальні психологопедагогічні умови для всебічного виховного впливу на вихованців з метою
розвитку позитивних життєвих навичок та успішної соціалізації. Практичні
психологи проводили поглиблене психолого-педагогічне вивчення дітей,
працювали над зниженням рівня агресії, стресових ситуацій, налагодженням
стосунків з батьками та особами, що їх замінюють. Особлива увага приділялася
корекції агресивної та девіантної поведінки, здійснювалася робота щодо
впровадження проєкту «Профілактика ризикової поведінки» у рамках програми
«Школа проти СНІДу серед підлітків уразливої групи».
Відповідна увага приділялася організації дозвілля вихованців, залученню
дітей до підготовки та участі у заходах різного спрямування. Для цього заклади
соціального захисту розширювали тематику різних форм індивідуальної та
групової роботи з дітьми різних вікових груп.
З метою психологічної підтримки дітей і батьків у закладах проводилися
як спільні заходи, так і індивідуальна робота з батьками. Саме профілактична
робота з батьками є вагомим внеском у досягненні результатів з повернення
вихованців закладів після проходження реабілітації до сімейних форм
виховання.
В області створювалися умови щодо пріоритету сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації права
кожної дитини на виховання в сім'ї серед інших форм.
Протягом звітного періоду 316 дітей набули статусу дитини-сироти або
дитини, позбавленої батьківського піклування. При визначенні форми
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влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
пріоритетним напрямом роботи служби у справах дітей було врахування
інтересів і потреб дитини.
В області сімейними формами виховання охоплено 4226 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, що складає 96,4 %. Кількість
дітей, які потребують влаштування до сімейних форм виховання та які
перебувають у державних закладах, закладах соціально-психологічної
реабілітації, сім’ях родичів/знайомих становить 239 дітей.
В області розвинена система прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу. Так, станом на 01.07.2021 функціонує 122 дитячих будинки
сімейного типу (на вихованні перебуває 857 дітей) та 249 прийомних сімей
(на вихованні перебуває 481 дитина). Протягом І півріччя 2021 року до дитячих
будинків сімейного типу та прийомних сімей влаштовано 80 дітей з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усього у
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 1338 осіб
(з урахуванням осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування).
Службами у справах дітей постійно контролювалася діяльність органів
місцевого самоврядування з питань соціального захисту дітей, особливо у
частині захисту житлових і майнових прав дітей. Органам опіки та піклування
постійно надавалися методичні рекомендації та правові консультації
працівниками служб у справах дітей області із зазначеного питання.
Основним механізмом контролю за дотриманням житлових та майнових
прав дітей є надання органом опіки та піклування дозволів на здійснення
правочинів відносно нерухомого майна.
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій
направлялися клопотання до органів місцевого самоврядування про внесення
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягають
16-річного віку, до обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов. Ведеться графік взяття дітей зазначених категорій на квартирний облік.
Одним із основних напрямів роботи служб у справах дітей було посилення
роботи з сім’ями, що перебували у складних життєвих обставинах, основна
увага зосереджувалася на ранньому виявленні таких сімей, забезпеченні
захисту прав та інтересів дітей.
На обліку служб у справах дітей районних державних адміністрацій,
міських рад міст обласного значення станом на 01.07.2021 перебуває
1224 дитини із 677 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.
Під час проведення профілактичних рейдів проводилася системна
профілактична робота: лекції, бесіди та тематичні зустрічі в навчальних
закладах, виїзди до сімей, які опинились в складних життєвих обставинах,
спільні засідання служб у справах дітей та громадських комісій у справах дітей,
що працюють при сільських, селищних та міських радах, на засідання яких
викликалися батьки, що не виконували свої батьківські обов’язки, негативно
впливали на дітей.
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Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад
міст обласного значення уживалися 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, у
яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які
перебувають на території Харківської області з Луганської та Донецької
областей.
Протягом 2014 – 2016 років на території області з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції
перебувало: 3 дитячі будинки сімейного типу (10 дітей), 28 прийомних сімей
(44 дитини), 155 сімей опікунів, піклувальників (190 дітей).
Станом на 01.07.2021 на території області з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції
функціонують: 5 прийомних сімей, у яких на вихованні перебуває 9 осіб,
35
сімей
опікунів,
піклувальників,
на
вихованні
перебуває
42 дитини, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування.
На підставі укладених договорів продовжують функціонувати
5 прийомних сімей із районів проведення антитерористичної операції на
території Харківського району (1 сім’я), Чугуївського району (1 сім’я),
Ізюмського району (1 сім’я), м. Куп’янська (1 сім’я), м. Харкова (1 сім’я). Діти
стаціонарно обстежені у відділенні педіатрії ДУ «Інститут охорони здоров'я
дітей та підлітків НАМН України».
Усі сім’ї, які переїхали на тимчасове проживання, перебувають на обліку
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, отримували соціальні
послуги за карткою отримувача послуг.
Станом на 01.07.2021 у регіоні функціонує 122 дитячих будинки сімейного
типу, у яких виховується 857 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, що становить 19,56 % від їх загальної кількості. Також у дитячих
будинках сімейного типу продовжують проживати 77 осіб з числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з продовженням
терміну їх навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої та вищої освіти.
В області функціонує 249 прийомних сімей, у яких виховується
481 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, що
становить 11 % від їх загальної кількості. Також у прийомних сім’ях
продовжують проживати 80 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у зв’язку з продовженням терміну їх навчання у
закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої
освіти.
На базі тренінгового центру Харківського обласного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді організовано та проведено 9 навчальних курсів
кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, опікуни, піклувальники,
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усиновлювачі. Підготовлено 97 потенційних опікунів, піклувальників,
36 потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, 101 кандидат в
усиновлювачі.
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.
Протягом ІІ кварталу було підготовлено матеріали на виконання Указів,
розпоряджень і доручень Президента України, центральних органів виконавчої
влади.
Здійснено організаційний супровід проведення заходів:
наради з керівниками закладів, професійної (професійно-технічної), вищої
та фахової передвищої освіти;
засідання Комітету з призначення обласних іменних стипендій в галузі
науки, за рішенням якого на підставі пропозицій експертних комісій
призначено 40 обласних іменних стипендій у галузі науки;
засідання Харківської обласної студентської ради;
засідання Координаційної ради з питань захисту прав інтелектуальної
власності при Харківській обласній державній адміністрації.
Найбільш помітними подіями стали:
засідання Ради ректорів закладів вищої освіти Харківської області за
участю голови Харківської обласної державної адміністрації А.Л. Тимчук;
розширене засідання Ради Північно-Східного наукового центру
НАН України і МОН України за участю керівництва Харківської обласної
державної адміністрації, Харківської обласної ради, представників наукової
громадськості з нагоди відзначення в області Дня науки та 50-річчя з дня
створення Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України;
Всеукраїнська стратегічна сесія «Освіта України – 30. Національний
технопарк з підвищення якості освіти» (організатор – Міністерство освіти і
науки України);
VІI Міжнародна науково-практична міждисциплінарна конференція
«Гендер. Екологія. Здоров’я»;
урочиста
церемонія
нагородження
переможців
і
фіналістів
ХV Регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Гендерна політика
очима української молоді»;
заходи у рамках щорічного Фестивалю науки з нагоди Дня науки в
Україні;
заходи з нагоди 25-ї річниці Конституції України у закладах вищої освіти.
Забезпечено роботу консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів, утворених при обласній державній адміністрації.
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 упровадження державної молодіжної
політики регіону та України в цілому є забезпечення участі молоді в розвитку
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держави на регіональному та місцевому рівнях з урахуванням власного та
міжнародного, зокрема, європейського досвіду.
Для реалізації державної молодіжної політики та національнопатріотичного виховання молоді в регіоні затверджено соціальну Програму
розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування
здорового способу життя у Харківській області на 2019 – 2023 роки та
регіональну Програму національно-патріотичного виховання молоді на
2019 – 2023 роки. Однією з основних проблем, на вирішення якої спрямовані
програми, є низький рівень участі молоді у суспільно-політичному житті
регіону і формування політики з питань, що впливають на її життя, розвиток та
вирішення нагальних проблем.
З метою створення умов для особистісного становлення, розвитку та
соціальної активності молодих осіб в Харківській області діють
26 молодіжних центри, у тому числі, комунальної та приватної форми
власності.
У подальшому територіальними одиницями області планується
розширення мережі молодіжних центрів відповідно до кількості молоді.
Для забезпечення підготовки працівників, які працюють з молоддю, із
залученням державних службовців молодіжної сфери та представників
громадських організацій в області реалізуються програми: «Молодіжний
працівник» та «Державотворець». У квітні 2021 року проведено стажування
учасників, які пройшли регіональний етап програми особистісного та
професійного розвитку молоді «Державотворець», в Управлінні у справах
молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.
З метою скоординованої діяльності органів державної влади, місцевого
самоврядування та інститутів громадянського суспільства у сфері національнопатріотичного виховання діє координаційна рада з національно-патріотичного
виховання при Харківській обласній державній адміністрації.
Протягом звітного періоду проведено 1 засідання координаційної ради з
питань національно-патріотичного виховання при Харківській обласній
державній адміністрації.
Здійснювалася робота у сфері національно-патріотичного виховання,
метою якого є формування української громадянської ідентичності на
українських традиційних суспільно-державницьких цінностях: самобутності,
соборності, волі і гідності українського народу. Заходи проводилися у формі
семінарів, тренінгів, форумів, вишколів, наметових таборувань, акцій,
фестивалів тощо та сприяли дієвому переживанню молоддю українських
суспільно державницьких цінностей, а також їх громадянській активності.
За підтримки Міністерства у справах молоді та спорту України,
Українського державного центру національно-патріотичного виховання,
краєзнавства і туризму учнівської молоді 24–26 травня 2021 року спільно з
громадськими організаціями проведено Всеукраїнський семінар-тренінг
«Школа виховників Джур-V». Мета заходу – навчання та підготовка фахівців
національно-патріотичного виховання – тренерів-вихователів, громадських
активістів із різних областей України для організації та проведення на місцях
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національно-патріотичних ігор для молоді, у тому числі Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), що сприятиме
активному залученню молоді до процесу національно-патріотичного
виховання, формуванню ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості
молоді, її фізичному загартуванню.
З метою створення умов для формування навичок здорового способу життя
в молодіжному середовищі систематично проводилися лекції, бесіди, тренінги,
семінари, відеолекторії, засідання у форматі «круглого столу», диспути,
дискусії, діалоги, акції, місячники, направлені на пропаганду здорового способу
життя.
З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: «Молодіжний центр праці»
КУ «Харківський обласний центр молоді», «Молодіжний центр праці»
КЗ «Красноградський молодіжний центр» Красноградської міської ради,
«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.
Проводився моніторинг стану передачі до комунальної власності
територіальних громад дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що
перебували у власності ліквідованих районів, а також моніторинг наявності
у них фінансової заборгованості.
Згідно з планами територіальних громад області, за рахунок усіх джерел
фінансування оздоровленням та відпочинком у 2021 році планується охопити
понад 125 тисяч дітей, що складає 46,5 % від загальної чисельності дітей
шкільного віку 7–17 років, у т.ч. за соціально незахищеними категоріями
планується охопити 78 тисяч дітей або 52 % від їх загальної кількості.
На території Харківської області планувалася робота 253 закладів,
у т.ч. 11 стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 241 табора
з денним перебуванням, 1 – праці та відпочинку.
Визначальною для розвитку фізичної культури і спорту є спортивна
інфраструктура, збереження та вдосконалення мережі, яка є одним із
пріоритетів обласної державної адміністрації у сфері фізичної культури і
спорту. Для проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих
заходів в області функціонує 6630 спортивних споруд.
У 2021 році у рамках програми Президента України «Велике будівництво»
ведеться будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів у містах Чугуєві і
Люботині, продовжується – у селищі Новопокровка Чугуївського району.
Окрім того, у всіх громадах області у рамках програми Президента
України «Здорова країни» планується придбання мультиспортивних
майданчиків з тренажерним обладнанням, спортивних майданчиків з
гімнастичним обладнанням або воркаут обладнанням.
Спорт і фізична культура є невід’ємною частиною виховного процесу
дітей, підлітків, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої
держави. Основне призначення сфери – зміцнення здоров’я, підвищення
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фізичних і функціональних можливостей людського організму, забезпечення
збільшення обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу.
З метою створення необхідних умов для гармонійного виховання,
фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і
дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу
життя, підготовки спортивного резерву на території Харківської області
працюють 69 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, із них: 18 – підпорядковані
обласним організаціям фізкультурно-спортивних товариств (12 – ХОО ФСТ
«Україна», 4 – ХОО ФСТ «Колос», 1 – ХОО ФСТ «Динамо» України,
1 – ХОО ФСТ «Спартак»), 39 – підпорядковані структурним підрозділам сфери
освіти та 17 – структурним підрозділам сфери фізичної культури і спорту.
У спортивних школах навчально-спортивною роботою охоплено 43965 дітей та
молоді, із них віком від 6 до 18 років – 43107 осіб.
Загалом усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у
Харківській області охоплено близько 359 тис. осіб.
Департаментом масових комунікацій та доступу до публічної
інформації Харківської обласної державної адміністрації забезпечувалася
взаємодія 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,
продовжувалася співпраця з обласним об’єднанням профспілок, надавалася
практична допомога у проведенні їх статутної діяльності, засідань у форматі
«круглого столу» різноманітної тематики.
Ураховуючи ситуацію, яка склалася внаслідок поширення коронавірусної
інфекції COVID-19, організовувалася потужна інформаційна кампанія з метою
інформування мешканців регіону щодо необхідності додержання правил
карантину, брифінги з цього питання.
Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної
адміністрації. Організовано та проведено 23 брифінги. У звітному періоді за
участю керівництва обласної державної адміністрації здійснювалися заходи
обласної державної адміністрації, які анонсувалися та висвітлювалися на
офіційному вебсайті Харківської обласної державної адміністрації у режимі
роботи інформаційної агенції. За звітний період на вебсайті Харківської
обласної державної адміністрації розміщено понад 1254 інформаційних
повідомлень; на вебсайтах районних державних адміністрацій – понад 1500, у
соціальних мережах – понад 1500.
Обласна державна адміністрація приділяє велику увагу публічним
консультаціям з громадськістю, які проводяться в різних формах: громадські
обговорення, слухання, засідання у форматі «круглого столу», засідання
комітетів громадської ради при обласній державній адміністрації з актуальних
проблем соціально-економічного та гуманітарного розвитку.
На офіційному вебсайті Харківської обласної державної адміністрації
функціонує рубрика «Консультації з громадськістю», у якій створено
підрубрики: «Електронні консультації з громадськістю», «Публічні громадські
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обговорення», «Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю».
На головній сторінці вебсайту розміщений банер «Громадська експертиза».
В активному спілкуванні з громадськістю вирішувалися важливі питання,
зокрема, в режимі онлайн-конференції обговорювався проєкт обласної цільової
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки.
До обговорень залучали представників громадських організацій різної
спрямованості. При розробленні проєкту Програми враховано інтереси різних
інститутів громадянського суспільства: включено заходи, присвячені діяльності
національно-культурних товариств, та ті, які спрямовані на розвиток
волонтерського руху та самоорганізації населення тощо. Майже всі пропозиції,
які надійшли під час обговорення, включені до проєкту Програми. Виключення
складають лише ті, які не мали ніякого відношення до її змісту.
Протягом звітного періоду національно-культурними товариствами були
проведені заходи з нагоди днів національних культур, національних свят,
пам’ятних історичних подій, присвячених діячам національної культури.
Продовжувалася робота щодо поліпшення взаємодії між органами
державної влади та громадськими об’єднаннями ромів, відбулись робочі
зустрічі з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні,
Міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» та
іншими організаціями для обговорення становища ромського населення,
розпочато підготовку до розширеної наради щодо попередження можливих
міжетнічних конфліктів у місцях компактного проживання ромів, обговорення
випадків нетолерантного й упередженого ставлення до ромської національної
меншини та вироблення плану спільних дій для запобігання і протидії таким
проявам
із
залученням
представників
ГУ
Національної
поліції
у Харківській області.
Протягом IІ кварталу поточного року на офіційному вебсайті Харківської
обласної державної адміністрації оприлюднено 271 розпорядження голови
обласної державної адміністрації з основної діяльності.
Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність Харківської
обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів. У звітному
періоді на офіційному вебсайті Харківської обласної державної адміністрації
оприлюднено 371 документ, що містить публічну інформацію, із них на
виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 9 документів.
Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні
ситуації.
На виконання вимог «Табеля термінових та строкових донесень з питань
цивільного захисту» Департаментом цивільного захисту Харківської обласної
державної адміністрації було зібрано та узагальнено інформацію від районних
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міст обласного значення
Харківської області щодо використання резервного фонду районного (міського)
бюджету районною державною адміністрацією (виконавчим комітетом міської
ради).
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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 27167,04 тис. грн. Станом на 01.07.2021 до регіонального
матеріального резерву Харківської області фактично закладено матеріальних
цінностей на суму 25756,68 тис. грн, що складає 89, 5% від потреби.
Підготовлено та проведено 8 засідань регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області,
із яких – 3 позачергових засідання, на яких було розглянуто питання
«Про ситуацію щодо протидії поширенню коронавірусу COVID-19».
За результатами засідань надано відповідні доручення.
Кожного місяця (третя середа) проводилася технічна перевірка
територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення
Харківської області «Сигнал ВО» з включеними (виключеними)
електросиренами.
Департаментом
захисту
довкілля
та
природокористування
Харківської обласної державної адміністрації протягом ІІ кварталу 2021 року
підготовлено та надано керівництву Харківської обласної державної
адміністрації та Харківської обласної ради інформацію про хід виконання у
ІІ кварталі 2021 року комплексної Програми охорони навколишнього
природного середовища в Харківській області на 2021 – 2027, затвердженої
рішенням Харківської обласної ради від 24.12.2020 № 9-VІІІ.
На постійному контролі знаходилося питання стану виконання планів
заходів з охорони атмосферного повітря та здійснення контролю за
дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин на підприємствах Харківської області.
Протягом звітного періоду було проаналізовано 5 звітів про виконання
планів природоохоронних заходів за 2020 рік, що надійшли на розгляд до
Департаменту. До складу вказаних планів було включено заходи з охорони
атмосферного повітря, зокрема здійснення контролю за дотриманням
затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин. За результатами аналізу вищевказаних звітів перевищень
установлених нормативів не встановлено.
Щотижня опрацьовуються та актуалізуються відомості щодо стану
отримання суб’єктами господарювання області дозвільно-погоджувальної
документації у сфері охорони довкілля.
Під час розгляду звернень про виявлені смітники на території Харківської
області, які вносяться громадянами до сторінок електронного сервісу
«Інтерактивна мапа» («Ecomapa.gov.ua»), Департаментом надсилалися листи до
районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо
вжиття відповідних заходів з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на
підвідомчих територіях.
Упродовж ІІ кварталу 2021 року було розглянуто 110 звернень про
виявлені смітники.
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У процесі оцінки впливу на довкілля громадське обговорення планованої
діяльності після подання суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля проводилися у формі громадських слухань. Усі пропозиції і
зауваження, подані під час громадських слухань в усній формі, фіксувалися у
протоколі громадських слухань. Письмові пропозиції та зауваження, що
подавалися в ході громадських слухань, реєструвалися у журналі (відомості)
реєстрації письмових зауважень та пропозицій і додавалися до протоколу
громадських слухань.
Щомісяця збиралася, оброблялася та аналізувалася інформація стосовно
змін стану довкілля, зокрема атмосферного повітря. Узагальнена екологічна
інформація надавалася до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України та оприлюднювалася на офіційному вебсайті Харківської обласної
державної адміністрації.
У Харківській області:
ліквідовано 1862 несанкціонованих сміттєзвалища;
висаджено 189,251 тис. дерев, 52,252 тис. кущів;
приведено в належний санітарний стан 10,952 млн м2 газонів,
518,420 тис. м2 квітників;
очищено від сміття 1372,820 тис. м2 берегів водойм;
прибрано прибудинкових територій площею 24,985 млн м2;
приведено до належного стану 864 парки та сквери;
упорядковано 2098 кладовищ, 1433 братських могил, меморіальних
комплексів та місць почесних поховань.
Акцію проведено у всіх населених пунктах області, у заходах якої взяло
участь понад 345 тис. осіб.
Відповідно до чинного законодавства у сфері природно-заповідного фонду
виконувались такі заходи:
проведено роботу з розширення мережі природно-заповідного фонду
Харківської області та рішенням Харківської обласної ради від 10.06.2021
№ 158-VIII на території Харківського району оголошено гідрологічний
заказник місцевого значення «Руськолозівський» орієнтовною площею 33,5 га,
без вилучення земельних ділянок із користування;
проведено роботу з розширення території НПП «Дворічанський». На
сьогодні погоджено включення до території НПП «Дворічанський» для
розширення його меж земельних ділянок кам’янистих місць на території
Дворічанської селищної ради Куп’янського (територія колишнього
Дворічанського) району Харківської області загальною площею 735,6 га без
вилучення із користування та 831,2 га лісових ділянок ДП «Куп’янське лісове
господарство» із вилученням з користування зазначеного лісгоспу, про що
відповідними листами поінформовано Міндовкілля України та Офіс
Президента України;
на підставі результатів погодження клопотання та погодження питання
зміни меж (розширення) РЛП «Фельдман-Екопарк» з ДП «Харківська лісова
науково-дослідна станція» УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького як власника та
первинного користувача природних ресурсів у межах території рекомендованої
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для заповідання, проведено розробку відповідного проєкту зміни меж.
Приватній організації «РЛП «Фельдман-Екопарк» запропоновано вжити заходи
щодо розширення меж РЛП «Фельдман-Екопарк» відповідно до чинного
законодавства.
Харківською обласною державною адміністрацією проводилася 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, 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.
У період з 26 по 30 квітня 2021 року взято участь у мобілізаційному
тренуванні із керівництвом та апаратом обласної державної адміністрації, під
час якого відпрацьовувались питання щодо організації роботи в особливий
період.
Протягом ІІ кварталу 2021 року була забезпечена робота таких
консультативно-дорадчих органів, а саме:
Харківської обласної спостережної комісії;
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;
Харківської обласної спостережної комісії.
Протягом ІІ кварталу 2021 року Департаментом у межах повноважень
узагальнено та надано звітну інформацію до Харківської обласної ради щодо
виконання:
заходів комплексної регіональної Програми забезпечення публічної
безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на
2020 – 2022 роки;
заходів регіональної Програми протидії терористичній діяльності на
території Харківської області на 2021 – 2022 роки;
Щодня узагальнювалась та надавалась звітна інформація до ДФС та
Мінфіну України про результати роботи 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.
У межах компетенції розглянуто та опрацьовано лист Командувача військ
оперативного командування «Схід» від 13.05.2021 № 1314/13/1/137 щодо
проведення 25.05.2021 на базі Чугуївської районної державної адміністрації
(м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 29) інструкторсько-методичного збору з
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керівництвом територіальної оборони зон територіальної оборони військовосухопутної зони відповідальності оперативного командування «Схід» за участю
Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, у рамках комплексу
заходів з підготовки територіальної оборони зони територіальної оборони № 22
з практичним призовом резервістів та військовозобов’язаних.
Протягом IІ кварталу 2021 забезпечено належне функціонування системи
військового обліку підприємств області під час проведення перевірки.
Здійснювалась методична та практична допомога фахівцям районних
державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення, департаментів
та управлінь обласної державної адміністрації з питань мобілізаційної роботи.
Департаментом забезпечено виконання організаційних заходів із
доведення (встановлення) мобілізаційних завдань (замовлень) (внесення змін до
відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації) та
опрацювання даних розділів мобілізаційного плану відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1635-р «Про
реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» на виконання
постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року № 807-ІХ «Про
утворення та ліквідацію районів».
Здійснювалося опрацювання оперативно-мобілізаційних документів
мобілізаційного плану, документів із питань оповіщення на особливий період,
плану управління та зв’язку на особливий період й інших документів з грифом
обмеження доступу «Для службового користування» за напрямом
мобілізаційної діяльності.
У ІІ кварталі 2021 року Юридичним департаментом 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.
Проведено правовий аналіз копій: розпоряджень голів районних
державних адміністрацій Харківської області у сфері земельних та лісових
відносин за березень–травень 2021 року; актів виконавчих органів міських рад
міст обласного значення Харківської, Люботинської, Первомайської,
Ізюмської, Чугуївської, Лозівської міських рад з питань здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади за квітень–червень 2021 року;
виконавчого комітету Куп’янської міської ради за червень 2021 року.
У
ІІ
кварталі
2021
року
здійснено
гендерно-правову
та
антидискримінаційну експертизи проєкту розпорядження голови Харківської
обласної державної адміністрації «Про затвердження Порядку розподілу
додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами
області».
За результатами проведених експертиз підготовлені відповідні висновки та
надана пропозиція щодо подання вищезазначеного розпорядження для
державної реєстрації
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У ІІ кварталі 2021 року здійснено контроль по 127 судових справах,
стороною за якими є Харківська обласна державна адміністрація та її посадові
особи, структурні підрозділи Харківської обласної державної адміністрації та їх
посадові особи, із них: 67 справ розглядалися в порядку адміністративного
судочинства; 45 справ – у порядку цивільного судочинства; 15 справ – у
порядку господарського судочинства.
Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.
Підготовлено 4 виставки архівних документів, які оприлюднені у режимі
онлайн на офіційному 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, які планувалися на наступний день.
Обласною державною адміністрацією вживалися вичерпні заходи щодо
покращення контролю за реалізацією прийнятих планів.
Виконуюча обов’язки керівника апарату
обласної державної адміністрації
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