ІНФОРМАЦІЯ
про виконання структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації плану роботи
Харківської обласної державної адміністрації
за ІІІ квартал 2021 року
Харківською обласною державною адміністрацією протягом ІІІ 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 за ІІІ квартал 2021 року, 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:
Про створення презентаційної експозиції Харківської області на
Національному Сорочинському ярмарку в 2021 році;
Про визначення регіональних адміністраторів та відповідального
структурного підрозділу обласної державної адміністрації за адміністрування
регіональної сторінки інформаційно-аналітичної системи державного фонду
регіонального розвитку Міністерства розвитку громад та територій України.
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.
Аналітична інформація з питань економічного розвитку регіону надавалася
у визначені терміни до центральних органів виконавчої влади. Забезпечувалося
перебування на території області офіційних іноземних делегацій.
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
Севастопольської міських державних адміністрацій» (зі змінами) до
Секретаріату Кабінету Міністрів України надавалася інформація щодо
показників діяльності голови Харківської обласної державної адміністрації у
ІІІ кварталі 2021 року.
Підготовлено та надано до центральних органів виконавчої влади
узагальнену інформацію за визначеною формою про виконання Плану заходів
Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних
наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання
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виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020 – 2022 роки.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856
«Про запровадження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації державної регіональної політики» підготовлено
інформацію щодо соціально-економічного розвитку Харківської області за
підсумками І півріччя 2021 року і нагальні проблеми разом з пропозиціями
щодо їх розв’язання.
Харківській обласній раді підготовлено інформацію щодо виконання
у І півріччі 2021 року Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2021 рік та Програми розвитку інвестиційної діяльності
Харківської області на 2021– 2024 роки.
Здійснено заходи з підготовки, збору проєктів для проведення 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».
Забезпечено організацію роботи Робочої групи з питань ефективності
використання державного майна в Харківській області, створеної
розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від
16.04.2021 № 225 (із змінами).
Надано інформацію до Міністерства фінансів України про повернення
коштів резервного фонду державного бюджету, наданих на зворотній основі.
Узагальнено та надано пропозиції щодо кращих підприємств Харківської
області для внесення до Книги Пошани «Золотий фонд» на виконання листа
Асамблеї ділових кіл ТОВ «Центр соціальних та економічних досліджень
«Золотий фонд».
Проводилася робота з розроблення проєкту Програми економічного і
соціального розвитку Харківської області на 2022 рік відповідно до Закону
України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України».
Протягом ІІІ кварталу 2021 року приділялася увага розвитку малого та
середнього підприємництва. Надано методичну допомогу районним державним
адміністраціям з питань реалізації норм Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (дистанційно,
засобами телекомунікаційного зв’язку).
З метою сприяння підтримки підприємницької діяльності Харківського
регіону на постійній основі здійснювалось розповсюдження інформаційних
матеріалів компанії EEN–Ukraine Консорціуму серед можливо зацікавлених
підприємств, громадських організацій, бізнес-асоціацій.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля
від 20.08.2021 № 39644/0/1-21 до Міністерства економіки України надано
інформацію про створення нового або реконструкції та відновлення діючого
виробництва з кількістю працівників понад 500 осіб.
Підготовлено перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати
на території регіону у 2021–2024 роках.
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Протягом ІІІ кварталу підготовлено інформацію щодо:
стану співробітництва Харківської області з Румунією та його розвитку;
стану співробітництва Харківської області зі Сполученими Штатами
Америки та його розвитку;
стану співробітництва Харківської області з Республікою Албанія та його
розвитку.
Крім зазначеного, у липні поточного року проведено селекторну відеоконференцію з ветеранами АТО щодо вирішення проблемних питань за
рахунок залучення грантової допомоги країн ЄС.
Упродовж звітного періоду 2021 року здійснювалось інформування
ділових кіл регіону щодо міжнародних форумів, освітніх семінарів,
презентацій, виставково-ярмаркових заходів тощо, які відбувалися в Україні та
за кордоном.
Підготовлено інформацію про стан цінової ситуації на споживчому ринку
області.
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
проводився щомісяця моніторинг стану виконання обласного та зведеного
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.
Протягом IІI кварталу 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.
Інформація про стан розподілу вільних залишків коштів місцевих
бюджетів надавалася щомісяця до Міністерства фінансів України.
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.
Протягом ІІІ кварталу 2021 року проводився збір та аналіз інформації про
очікувані обсяги доходів обласного бюджету за 2021 рік та прогнозні обсяги
доходів бюджету на 2022–2024 роки.
У ІІІ кварталі 2021 року проводилась перевірка правильності складання і
затвердження кошторисів бюджетних установ, які фінансуються з обласного
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бюджету у 2021 році, та планів використання бюджетних коштів одержувачів,
які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету.
Проводилась фінансова експертиза проєктів регіональних програм,
розроблених головними розпорядниками коштів обласного бюджету, у частині
реальності та доцільності запланованих заходів та їх фінансового забезпечення.
На виконання вимог частини 4 статті 751 Бюджетного кодексу України
розроблена і затверджена 15.07.2021 Інструкція з підготовки пропозицій до
прогнозу обласного бюджету на 2022–2024 роки. Зазначена інструкція доведена
до головних розпорядників бюджетних коштів листом від 15.07.2021
№ 02-01-21/335.
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
проводилася робота зі складення проєкту прогнозу обласного бюджету на
середньостроковий період для подання до обласної державної адміністрації з
метою розгляду та схвалення.
Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної
адміністрації протягом ІІІ 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, надсилалися листи до центральних
органів виконавчої влади та органів управління підприємств-боржників.
Індекс промислової продукції становив 93,3 % (за відповідний період
2020 року – 95,4 %). По Україні індекс промислової продукції склав 101,7 %.
Серед регіонів України за показником індексу промислової продукції
Харківська область посідає 22 місце (у відповідному періоді 2020 року –
11-12 місця, поділивши їх з м. Київ).
Із зростанням виробництва продукції працювали: ПрАТ «Харківський
котельно-механічний завод, ДП «Харківський механічний завод», АТ «ХМЗ
«Світло шахтаря», ДНВП «Об’єднання Комунар», ПАТ «Завод Південкабель»,
ХДАВП, АТ «Харківський підшипниковий завод», ДП «Ізюмський
приладобудівний завод», ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод», АТ «ХТЗ»,
ТОВ «ЛКМЗ» та інші.
Зменшення виробництва допустили: ДП «Чугуївський авіаційний
ремонтний завод, ДП «Харківський бронетанковий завод», ДП «Завод
ім. В.О.Малишева», АТ «Завод «Електроважмаш», АТ «Турбоатом», ДП «ХМЗ
«ФЕД», ДП «Харківський завод спеціальних машин», ДП «Балаклійський
ремонтний завод», ДП «ХПЗ ім. Шевченка», ТОВ «ХЗПТУ» та інші.
Департаментом житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
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здійснювався моніторинг стану впровадження економічно обґрунтованих
тарифів на комунальні послуги згідно з рішеннями уповноважених органів
влади та органів місцевого самоврядування.
Протягом ІІІ кварталу 2021 року проводилася робота з підприємствами
нафтогазового комплексу з питань попередження надзвичайних ситуацій
(аварійних, відключень устаткування, відключень споживачів, випадків
травматизму, диверсій, стихійних явищ тощо).
Здійснено моніторинг стану виконання інвестиційних програм
АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», Філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування»
АТ
«Укргазвидобування»,
АК
«Харківобленерго»,
Північної
електроенергетичної системи НЕК «Укренерго», Південної залізниці
ПАТ «Укрзалізниця» (у частині електрозабезпечення).
Протягом ІІІ кварталу 2021 року проводився моніторинг стану виконання
Програми розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія
світла» на 2019 – 2021 роки.
Протягом ІІI кварталу 2021 року проведено 3 засідання експертної комісії з
розгляду документів суб'єктів господарювання щодо видачі ліцензії на
виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами і постачання теплової енергії, крім
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за
нерегульованим тарифом.
Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної
державної адміністрації протягом ІІІ кварталу 2021 року продовжувалася
робота з реалізації 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.
Здійснювався моніторинг рівня середньозважених та оптово-відпускних
цін на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки.
Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної
державної адміністрації підготовлена інформація щодо:
збирання сільськогосподарських культур через Google Форму;
посіву озимих сільськогосподарських культур через Google Форму.
Індекс виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів по
області у порівнянні до аналогічного періоду минулого року склав 91,8 %
(по Україні 89,3 %).
Позитивна динаміка у порівнянні до аналогічного періоду минулого року
спостерігається у виробництві ковбасних виробів та продуктів подібних з м’яса,
їх виробництво збільшилося на 21,2 %; м’яса курей, курчат, свіжого чи
охолодженого – частини тушок – на 71,2 %; молока і вершків коагульованих,
йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 19,3 %; сиру
свіжого неферментованого – на 14,0 %; печива солодкого, вафель та вафельних
облаток – на 2,0 %.
Обсяг реалізованої харчової продукції, напоїв та тютюнових виробів у
2021 році складає 28,7 млрд грн.
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За оперативною інформацією станом на 01.10.2021 з початку збиральних
робіт на хлібоприймальні підприємства та елеватори області надійшло всього
1 150,4 тис. тон зернових, зернобобових та олійних культур урожаю 2021 року,
у тому числі: пшениці – 943,0 тис. тон.
Щотижнево здійснюється збір інформації щодо стану оптово-відпускних
цін на ринку овочів та хліба соціальних сортів.
За оперативною інформацією хлібопекарських підприємств у вересні
поточного року відбулось підвищення оптово-відпускної ціни на соціальні
сорти хліба в середньому на 4,6% (+0,58 грн за кг).
Протягом ІІІ кварталу поточного року було оформлено та видано
суб’єктам племінної справи у тваринництві 64 сертифікати племінних
(генетичних) ресурсів.
Протягом ІІІ кварталу 2021 року здійснено збір та узагальнення
оперативної інформації про проведення ярмаркових заходів у Харківській
області (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.02.2013
№ 30 «Про проведення продовольчих ярмарків у м. Харкові, районах і містах
області»). У ІІІ кварталі 2021 року в м. Харкові та в районах області проведено
65 продовольчих ярмарків за участю сільгоспвиробників Харківської області.
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.
За результатами проведеної роботи на території Харківської області
у ІІІ кварталі 2021 року введено в експлуатацію житла загальною площею
117,1 тис.м2, з них:
64 індивідуальних житлових будинків, загальною площею 18,8 тис. м2;
9 багатоквартирних житлових будинків, загальною площею 98,3 тис. м2.
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 складає 21 м2 загальної площі
житла на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 м2 на сім’ю.
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Підтримка в першу чергу надається учасникам Програми, які перебувають
на квартирному обліку; 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.
Освоєно 5,34 млн грн, укладено 17 договорів на будівництво 21 квартири
загальною площею 0,9 тис. км2.
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, створеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.04.2021 № 366, підготовлена інформація щодо кількості громадян, які
потребують поліпшення житлових умов.
Постійно проводилася робота з підготовки технічних, дозвільних та інших
документів при передачі в оренду, виконанні ремонтних робіт, перевірка
належної експлуатації пам’яток архітектури, а саме:
укладено 23 охоронних договори (додаткових угод до них);
складено 21 акт огляду технічного стану будівель-пам’яток
містобудування та архітектури (приміщень у них), проведено їх фотофіксацію;
погоджено проєктну документацію:
по будівлях-пам’ятках архітектури –3,
паспортів та облікових карток – 4;
надійшло та опрацьовано запити щодо можливості оренди приміщень в
будівлях-пам’ятках архітектури – 32, приватизації – 6, відчуження (передача до
сфери управління) – 2;
розглянуто 2 проєктні пропозиції розміщення меморіальних дошок на
будівлях-пам’ятках архітектури за адресами: м. Харків, майдан Конституції, 7
та вул. Чернишевська, 16;
опрацьовано 158 відповідей організаціям, підприємствам та фізичним
особам на їх звернення стосовно пам’яткоохоронної сфери;
розглянуто 27 проєктних пропозицій щодо розміщення об’єктів зовнішньої
реклами на будівлях-пам’ятках архітектури.
З органами місцевого самоврядування постійно проводилася робота щодо
порядку розроблення містобудівної документації, а саме: генеральних планів
населених пунктів, детальних планів територій та забезпечення територій
новостворених громад містобудівною документацією.
У звітному кварталі проведено 14 технічних нарад з представниками
місцевих органів влади та проєктних організацій щодо видачі державних вимог
та підготовки матеріалів для розроблення генеральних планів та детальних
планів територій.
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
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2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на
2021 – 2027 роки.
Здійснювався моніторинг щодо реалізації проєктів у рамках Надзвичайної
кредитної програми для відновлення України. Було проведено засідання з
представниками ПРООН, проєктних та підрядних організацій з питань
виконання робіт 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».
Здійснювався моніторинг стану реалізації проєктів, включених до
програми Президента України «Велике будівництво». Також, щотижня
проводилися 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 Секретаріату Кабінету Міністрів України під
головуванням Міністра розвитку громад та територій України за участю
представників Офісу Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів
України з питань стану готовності до початку роботи приймальних відділень,
реалізації програми Президента України «Велике будівництво» у 2021 році,
розбудови мережі закладів сільської медицини (20 липня); МОЗ України, у т. ч.
за участю представників НСЗУ, ДУ «Центр громадського здоров’я
Міністерства охорони здоров’я України» щодо актуальних питань кампанії з
вакцинації від COVID-19 в Україні, роботи госпітальної бази щодо протидії
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території регіону,
забезпечення якісного та своєчасного опрацювання питань, що стосуються
формування COVID-сертифікатів з вакцинації від COVID-19; упровадження
проєктів – електронні листки непрацездатності, план лікування, електронний
рецепт на інсуліни в електронній системі охорони здоров’я; робочої зустрічі з
представниками пресслужб, що організована МОЗ України у співпраці з
Проєктом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я», з метою
забезпечення належного висвітлення у ЗМІ інформації щодо плану дій в
контексті можливої «нової хвилі» гострої респіраторної хвороби COVID-19 та
запуску програми реімбурсації інсулінів;
селекторних нарад центральних органів влади.
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Керівництвом Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної
державної адміністрації взято участь у пленарному засіданні сесії обласної
ради, під час якого прийняті зміни до Програми економічного і соціального
розвитку Харківської області на 2021 рік. За розділом «Охорона здоров’я»
додається 24 нових проєкти із запланованим обсягом фінансування понад
32 млн грн.
Для Харківської області визначено перелік з 11 закладів охорони здоров’я
«першої хвилі» та 10 закладів «другої хвилі» для госпіталізації пацієнтів з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, із ліжковим фондом 4 177 ліжок, які на 100% забезпечені
подачею кисню.
Проведено 4 засідання Комісії з питань надання одноразової грошової
допомоги медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які
захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
На території міста Харкова та у районах області функціонують 31 центр
масової вакцинації та 169 пунктів вакцинації населення проти COVID-19 для
щеплення жителів Харківського регіону.
У рамках Програми Президента України «Велике будівництво» середній
рівень готовності об’єктів складає 100 %, завершено роботи за всіма
14 приймальними відділеннями опорних закладів охорони здоров’я області, за
12 приймальними відділеннями отримано декларації про готовність об’єктів до
експлуатації, за 2 – подано документи до Департаменту державної
архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області щодо отримання
декларацій про готовність об’єктів до експлуатації.
У рамках реалізації проєктів будівництва сільських амбулаторій в
Харківській області на сьогодні введено в експлуатацію 17 новозбудованих
амбулаторій; за 9 амбулаторіями здійснюються заходи щодо отримання
дозвільних документів для введення об’єктів в експлуатацію.
У рамках проєкту «Кластер небайдужих», який створено відповідно до
регіональної цільової програми «Здоров’я сім’ї» Харківської області на
2020 –2027 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від
27.02.2020 № 1201-VІІ, для забезпечення єдиної консолідованої системи
допомоги сім’ям з соціально значущими рідкісними захворюваннями, провідні
фахівці-генетики КНП ХОР «Міжобласний спеціалізований медико-генетичний
центр - центр рідкісних (орфанних) захворювань» та кафедри медичної
генетики ХНМУ у липні поточного року провели виїзні консультації
30 мешканцям Балаклійської громади, у тому числі з постковідним синдромом.
На постійному контролі обласної державної адміністрації перебуває
питання щодо покращення матеріально-технічного стану закладів.
За рахунок різних джерел фінансування закладами охорони здоров’я
регіону придбано 1 379 одиниць медичного обладнання на загальну суму
163,60 млн грн та 77 одиниць автотранспорту на суму 142,34 млн грн.
У рамках реалізації національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї»
укладено понад 2,1 млн декларацій, охоплено 82,49 % населення області.
У сфері культури Департаментом культури і туризму Харківської
обласної державної адміністрації протягом ІІІ кварталу 2021 року
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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.
Проводиться робота стосовно надання інформації щодо наявності
режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини та обмежень у їх
використанні з метою розроблення документації із землеустрою: відпрацьовано
29 запитів в м. Харкові та Харківській області.
Обласними бібліотечними закладами за звітній період проведено
(у т.ч. в онлайн-режимі): 68 тренінгів, 756 віртуальних консультацій;
98 семінарів та вебінарів; 204 книжкових виставок до державних, пам’ятних
подій та вшанування митців України.
На території області функціонує 78 мистецьких шкіл. Контингент учнів
складає – 16629 осіб.
Продовжується 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)».
Протягом ІІI кварталу до відзначення в Харківській області 30-річниці
незалежності України проведено такі заходи:
церемонія підняття Державного Прапора України;
відкриття оглядового майданчика на пам’ятці архітектури та
містобудування «Будинок Держпромисловості (Держпром)»;
святковий концерт на сходинках Харківського національного академічного
театру опери та балету ім. М.В. Лисенка «Ти у мене єдина»;
церемонія погашення поштової марки до 30-ї річниці незалежності
України «Укрпошти» та урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника
Незалежності «Україна, що летить» з нагоди Дня Незалежності України.
У Харківській області забезпечувалася реалізація державної політики щодо
релігії та церкви, надавалося сприяння релігійним організаціям в реєстрації
статутів релігійних громад, нових редакцій статутів релігійних громад.
У Харківській області постійна увага приділялася вирішенню питань
соціальної політики.
Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації за звітний період організовано проведення засідань
11 консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації.
У рамках реалізації державної і регіональної політики соціального захисту
населення проведено низку заходів (засідання у форматі «круглого столу»,
семінари, семінари-тренінги, наради, семінари-наради, скайп-конференції
тощо), на яких розглядалися актуальні питання в житті області.
Здійснювався моніторинг:
стану забезпечення осіб з інвалідністю кріслами колісними;
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стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати в розрізі
підприємств, установ і організацій, районів та міст області;
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 обговорюються питання дотримання прав дітей в умовах
карантину, діяльність органів виконавчої влади та відповідних структур,
причетних до роботи з дітьми щодо захисту прав дітей, нове у законодавстві,
обговорення проблемних питань.
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.
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 створюються оптимальні психологопедагогічні умови для всебічного виховного впливу на вихованців з метою
розвитку позитивних життєвих навичок та успішної соціалізації. Практичні
психологи проводять поглиблене психолого-педагогічне діагностування дітей,
працюють над зниженням рівня агресії, стресових ситуацій, налагодженням
стосунків з батьками та особами, що їх замінюють. Особлива увага
приділяється корекції агресивної та девіантної поведінки, сприяння
формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної
поведінки, ведеться 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.
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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.
В області сімейними формами виховання охоплено 4217 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, що складає 96,4%. Кількість
дітей, які потребують влаштування до сімейних форм та перебувають в
державних закладах, закладах соціально-психологічної реабілітації, сім’ях
родичів/знайомих становить 156 дітей (3,57 %).
В області розвинена система прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу. Так, станом на 01.10.2021 функціонує 121 дитячий будинок
сімейного типу (на вихованні перебуває 870 дітей та осіб з їх числа) та
248 прийомних сімей (на вихованні перебуває 479 дітей та осіб з їх числа).
Протягом 9 місяців 2021 року влаштовано до дитячих будинків сімейного типу
та прийомних сімей 134 дитини з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Всього у прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу виховуються 1349 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.
На обліку служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад станом
на 01.10.2021 перебуває 1262 дітей із 709 сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах.
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
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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 01.10.2021 на території області функціонують з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції: 5 прийомних сімей, у яких на вихованні перебуває 9 осіб
(6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 3 особи з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування); 34 сім’ї опікунів,
піклувальників, на вихованні яких перебуває 40 осіб, з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
На підставі укладених договорів функціонують 5 прийомних сімей із
районів проведення антитерористичної операції на території таких районів та
міст: Ізюмського району (1 сім’я), Чугуївського району (1 сім’я), Харківського
району (1 сім’я), м. Куп’янська (1 сім’я), м. Харкова (1 сім’я).
Станом на 01.10.2021 в регіоні функціонує 121 дитячий будинок сімейного
типу, у якому виховуються 870 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа, що становить 19,89% від загальної кількості
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також продовжує
проживати в дитячих будинках сімейного типу 91 особа 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.
У регіоні функціонує 248 прийомних сімей, в яких виховується 479 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, що
становить 10,95 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Також продовжує проживати в прийомних сім’ях 71
особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у
зв’язку з продовженням їх навчання у закладі професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої та вищої освіти.
На базі тренінгового центру Харківського обласного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді організовано та проведено 11 навчальних
курсів кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, опікуни,
піклувальники, усиновлювачі. Підготовлено 127 потенційних опікунів,
піклувальників, 40 потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів,
130 кандидатів в усиновлювачів.
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації здійснено організаційний супровід проведення заходів:
обласної науково-педагогічної конференції «Розвиток системи професійної
освіти у регіоні: пріоритети та цільові орієнтири»;
посвяти у студенти у закладах вищої та фахової передвищої освіти
(за окремим графіком), урочистостей в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти з нагоди початку навчального року;
засідання Харківської обласної студентської ради;
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засідання Ради молодих вчених при ХОДА;
засідання Координаційної ради з питань захисту прав інтелектуальної
власності при обласній державній адміністрації;
засідання ради ректорів.
Найбільш помітними подіями стали:
участь у ІІІ (Всеукраїнському) етапі дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
обласні літні профільні школи Харківського територіального відділення
Малої академії наук України;
Серпневий педагогічний тиждень;
свято «День знань» (у закладах освіти області за графіком);
урочистості з нагоди 100-річчя від дня заснування Національного
фармацевтичного університету;
VI щорічна мистецька акція «Мистецтво об’єднує молодь».
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
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 на сьогодні діють 26 молодіжних центрів в
Харківській області, у тому числі комунальної та приватної форми власності.
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». Активно проводиться робота щодо навчання
працівників та осіб, які працюють з молоддю за програмою «Молодіжний
працівник». Програма є ефективним інструментом для об’єднання зусиль
представників державного та громадського секторів задля здійснення якісної
роботи з молоддю та передбачає формування у фахівців молодіжної роботи
відповідних знань i навичок.
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. В області
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створені 28 координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання
при районних державних адміністраціях (100 % в усіх районних державних
адміністраціях, які функціонували до об’єднання районів).
Протягом звітного періоду проведено 2 засідання координаційної ради з
питань національно-патріотичного виховання при Харківській обласній
державній адміністрації.
Здійснюється 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 проводяться у формі семінарів,
тренінгів, форумів, вишколів, наметових таборувань, акцій, фестивалів тощо та
сприяють
дієвому
переживанню
молоддю
українських
суспільно
державницьких цінностей, а також їх громадянській активності.
21-25 липня 2021 року на території Валківської територіальної громади
біля с. Високопілля працював наметовий табір «Шляхами незалежності» з
метою об’єднання зусиль громадських організацій та державних установ,
спрямованих на становлення та розвиток патріотичного руху на Харківщині.
З метою створення умов для формування навичок здорового способу життя
в молодіжному середовищі систематично проводяться лекції, бесіди, тренінги,
семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії, діалоги, акції,
місячники, направлені на пропаганду здорового способу життя.
Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної
адміністрації співпрацює з понад 50 громадських організаціями, серед них
найактивніші – Харківське обласне відділення Всеукраїнської благодійної
організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», «Мережа
100% життя», молодіжна громадська організація «Харківський обласний центр
волонтерів», Благодійний Фонд «ХБО «Благо», БО БФ «Харків з тобою»,
БФ «ХБО «Надія є», ГО «Здорова нація – здорова Україна», ГО «Мир»,
БО БФ «Золотий Пегас» та інші.
27-29 серпня 2021 року на території Нововодолазької територіальної
громади у с. Павлівці в Обласному дитячому оздоровчому таборі «Золотий
колос» проведено Харківський обласний молодіжний форум, спрямований на
активізацію залучення молоді до процесів ухвалення рішень шляхом навчання
представників молоді з активною життєвою позицією з громад Харківщині.
З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр
праці» КУ «Харківський обласний центр молоді», «Молодіжний центр праці»
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.
Визначальною для розвитку фізичної культури і спорту є спортивна
інфраструктура, збереження та вдосконалення мережі якої є одним із
пріоритетів обласної державної адміністрації у сфері фізичної культури і
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спорту. Для проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих
заходів в області функціонує 6630 спортивних споруд.
На виконання Указу Президента України від 17.12.2020 № 574/2020
«Про започаткування соціального проекту «Активні парки – локації здорової
України» та постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 326 «Про
затвердження Положення про соціальний проект «Активні парки – локації
здорової України» Комунальна установа «Харківський обласний центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»» проводила адресну роботу з
органами місцевого самоврядування громад Харківської області, також
проводила певну роботу з облаштування локацій.
На сьогодні в першій черзі реалізації соціального проєкту «Активні
парки – локації здорової України» в Харківському регіоні підготовлено
12 локацій в територіальних громадах.
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
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 працює
69 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них 17 – підпорядковані обласним
організаціям фізкультурно-спортивних товариств (12 – ХОО ФСТ «Україна»,
3 – ХОО ФСТ «Колос», 1 – ХОО ФСТ «Динамо» України, 1 – ХОО ФСТ
«Спартак»), 37 – підпорядковані закладам освіти та 15 – закладам фізичної
культури і спорту, у яких займаються 43203 дитини та молоді, з них віком
від 6 до 18 років – 42323 особи.
Наразі спортивні заходи проводяться у відповідності до постанови
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та рішень
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Харківської області.
З метою підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень у
Харківській області, морального і матеріального заохочення спортсменів для
досягнення вищих результатів за кошти обласного бюджету 100 перспективним
спортсменам області виплачуються стипендії у розмірі мінімального
прожиткового мінімуму відповідно до розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 16.02.2004 № 66 «Про стипендії голови обласної
державної адміністрації ста перспективним спортсменам Харківської області».
Також, спортсменам області, досягнення яких сприяють утвердженню
авторитету регіону на міжнародній арені, з метою підвищення їх соціального
захисту, заохочення до успішних виступів на Всеукраїнських та міжнародних
змаганнях за кошти обласного бюджету виплачуються грошові винагороди
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відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від
09.02.2006 № 67 «Про встановлення винагород спортсменам області –
чемпіонам та призерам зимових і літніх Олімпійських ігор, зимових і літніх
Паралімпійських ігор, зимових і літніх Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу
та Європи та їх тренерам».
Департаментом масових комунікацій та забезпечення 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 28 брифінгів. Заходи обласної
державної адміністрації анонсувалися та висвітлювалися на офіційному
вебсайті Харківської обласної державної адміністрації у режимі роботи
інформаційної агенції.
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.
У IІІ кварталі 2021 року було організовано заходи за участю національнокультурних товариств.
Так, Харківське товариство польської культури організувало інсценізовані
читання драми Габріелі Запольської «Моральність пані Дульської» в межах
ювілейної акції «Польські народні читання», яку проводять по всьому світу
польські громади під патронатом Президента Польщі.
18 вересня 2021 року в Харківському національному педагогічному
університеті ім. Г.С. Сковороди провели VIII Загальноукраїнський диктант з
польської мови «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy... po polsku» / «Я – пишу,
ти – пишеш, ми – пишемо польською мовою».
На офіційному вебсайті Харківської обласної державної адміністрації
функціонує рубрика «Консультації з громадськістю», у якій створено
підрубрики: «Електронні консультації з громадськістю», «Публічні громадські
обговорення», «Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю».
На головній сторінці вебсайту розміщений банер «Громадська експертиза».
Протягом ІIІ кварталу поточного року на офіційному вебсайті Харківської
обласної державної адміністрації оприлюднено 107 розпоряджень голови
обласної державної адміністрації з основної діяльності.
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Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної
державної адміністрації та її структурних підрозділів. За звітний період на
офіційному вебсайті Харківської обласної державної адміністрації
оприлюднено 353 документи, що містять публічну інформацію, з них на
виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 29 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 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 цей час 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 – 7 позачергових засідань, 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 ІІІ кварталу 2021 року
підготовлено та надано керівництву Харківської обласної державної
адміністрації та Харківської обласної ради інформацію про хід виконання у
ІІІ 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.
Щотижня опрацьовувалися та актуалізувалися 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 ІІІ кварталу 2021 року було розглянуто 24 звернення про
виявлені смітники.
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У ІІІ кварталі розроблено Програму державного моніторингу у галузі
охорони атмосферного повітря для зони «Харківська», яку листом від
01.07.2021 № 03.01-14-2993 надіслано до Міндовкілля на погодження.
Розглянуто та погоджено матеріали упорядкування мисливських угідь
Харківської обласної організації УТМР, а саме: «Доповнення до проєкту
організації і розвитку мисливського господарства Харківської обласної
організації
УТМР
на
території
Вовчанського,
Сахновщинського,
Нововодолазького, Краснокутського, Дергачівського, Шевченківського районів
Харківської області» у частині «Рекомендації щодо режиму збереження,
відтворення та експлуатації популяції фазана».
Розглянуто та повернуто ТОВ «Гай» погоджений «Робочий проєкт
облаштування вольєру для напіввільного утримання копитних мисливських
тварин (кабана) ТОВ «Гай» кв. 517 Придонецького лісництва ДП «Ізюмський
лісгосп» Харківської області».
Відповідно до чинного законодавства у сфері природно-заповідного фонду
проведено роботу з розширення території НПП «Дворічанський». Отримано
погодження 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. За результатами проведеної роботи до
Міндовкілля надіслано лист Харківської обласної державної адміністрації
стосовно погодження проєкту Указу Президента України щодо зміни меж
(розширення) національного природного парку «Дворічанський».
З метою передачі під охорону заповідних територій у звітному кварталі
продовжено роботу зі збору та опрацювання інформації щодо об’єктів
природно-заповідного фонду, отриманої від органів місцевого самоврядування.
Оформлено охоронні зобов’язання на території гідрологічного заказника
місцевого значення «Руськолозівський» та заповідного урочища місцевого
значення «Дубові гряди».
Опрацьовано лист Міндовкілля стосовно створення відкритої бази даних
Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду
України щодо графічних зображень 28 пілотних територій та об’єктів
природно-заповідного фонду Харківської області.
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.
21 липня 2021 року керівництвом Харківської обласної державної
адміністрації за участю голів районних державних адміністрацій, керівників
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структурних підрозділів обласної державної адміністрації, керівників
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади в Харківській області, силових структур, органів військового управління
тощо проведено службову нараду з питань забезпечення публічного порядку та
безпеки в Харківській області з порядком денним: «Про 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 напередодні та під час відзначення Дня Державного
Прапора України (23 серпня), Дня Незалежності України (24 серпня) та
проведення інших масових заходів у серпні 2021 року».
Протягом ІІІ кварталу 2021 року була забезпечена робота 5
консультативно-дорадчих органів.
Забезпечено виконання заходів 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 27.02.2020 № 1199-VII.
Забезпечено виконання заходів регіональної Програми протидії
терористичній діяльності на території Харківської області на 2021 – 2022 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 14-VIIІ.
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.
З метою підготовки держави до оборони в області у звітному періоді
організовувалися і виконувалися завдання територіальної оборони, як системи
загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в
особливий період поза смугами (зонами, районами) бойових дій.
Протягом звітного періоду організовувалась взаємодія між військовими
частинами (органами, підрозділами) суб’єктами територіальної оборони, які
плануються до виконання завдань територіальної оборони в особливий період,
а також в межах повноважень здійснювався контроль за готовністю сил та
засобів, що залучені до виконання завдань територіальної оборони у зоні
територіальної оборони.
Протягом IІІ кварталу 2021 року 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.
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.
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У ІІІ 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 травень-серпень 2021 року;
актів виконавчих органів міських рад міст обласного значення, а саме:
Куп’янської та Первомайської міських рад за липень-вересень 2021 року,
Харківської, Люботинської, Ізюмської міських рад за липень-серпень
2021 року, Чугуївської та Лозівської за липень 2021 року, з питань здійснення
делегованих повноважень органів виконавчої влади.
У ІІІ кварталі 2021 року здійснено контроль по 124 судових справах,
стороною за якими є Харківська обласна державна адміністрація та її посадові
особи, структурні підрозділи Харківської обласної державної адміністрації та
їх посадові особи, з них: 55 справ розглядалися в порядку адміністративного
судочинства; 46 справ – у порядку цивільного судочинства; 23 справи –
у порядку господарського судочинства.
Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.
Підготовлено 2 виставки архівних документів, які оприлюднені в онлайнрежимі на офіційному вебсайті Державного архіву Харківської області.

