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Харківською обласною державною адміністрацією протягом 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».  

Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської 
обласної державної адміністрації спільно зі структурними підрозділами 
Харківської обласної державної адміністрації підготовлено проєкти рішень 
Харківської обласної ради: 

«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Харківської області на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради  
від 05 грудня 2019 року № 1129-VIІ (зі змінами)»; 

«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Харківської області на 2021 рік», затвердженої рішенням обласної ради  
від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI (зі змінами); 

«Про затвердження моніторингового звіту за 2020 рік про стан реалізації 
Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів 
на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 
період до 2020 року»; 

«Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності 
Харківської області на 2021–2024 роки»; 

«Про виконання Програми сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва в Харківській області на 2016–2020 роки», затвердженої 
рішенням обласної ради від 08 вересня 2016 року № 245-VII (зі змінами); 

«Про внесення змін до Програми розвитку інвестиційної діяльності 
Харківської області на 2021–2024 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 11 березня 2021 року № 52-VIII»; 

«Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
Харківської області на 2022 рік». 

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 
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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  
2021 році. 

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 
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 і 
нагальні проблеми разом з пропозиціями щодо їх розв’язання. 

Підготовлено доручення голови Харківської обласної державної 
адміністрації від 26.10.2021 № 01-30/8194 «Про проведення моніторингу та 
аналізу стану фінансування обласних програм, які діють на території 
Харківської області». 

Підготовлено та надано пропозиції щодо погодження із зауваженнями 
проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації у 
2021–2023 роках Державної стратегії регіонального розвитку  
на 2021–2027 роки» відповідно до листа Міністерства розвитку громад та 
територій України від 15.01.2021 №7/36.1/483-21. 

На виконання Витягу з Протоколу № 97 засідання Кабінету Міністрів 
України від 11.08.2021 та листа Міністерства економіки України від 28.08.2021 
№ 4802-10/43061-03 підготовлено інформацію щодо створення робочих місць і 
працевлаштування безробітних під час реалізації загальнодержавних цільових 
(регіональних) інвестиційних та інших програм і проєктів та проведення 
моніторингу з цього питання. 

Опрацьовано матеріали структурних підрозділів Харківської обласної 
державної адміністрації, районних державних адміністрацій, провідних 
промислових підприємств області та підготовлено інформації щодо відповідних 
розділів проєкту Програми економічного і соціального розвитку Харківської 
області на 2022 рік, розрахунок очікуваних за 2021 рік та прогнозних 
показників до проєкту Програми економічного і соціального розвитку 
Харківської області на 2022 рік. 
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Підготовлено звіт про результати проведення моніторингу виконання 
Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської 
області на 2021 – 2027 роки, за 9 місяців 2021 року, який розміщено на 
офіційному вебсайті Харківської обласної державної адміністрації. 

Підготовлено інформацію та проведено роз’яснювальну роботу з 
районними державними адміністраціями щодо поновлення роботи на місцях 
стосовно здійснення регуляторної політики та реалізації політики з питань 
розвитку підприємництва. 

Проведена робота зі сприяння в організації Харківським регіональним 
фондом підтримки підприємництва сеансу «гаряча лінія» на тему: 
«Декларування громадянами доходів за минулий рік. Податкова знижка». 

Забезпечено проведення засідань 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». 

Підготовлено проєкт відповіді до Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України на виконання доручення голови 
обласної державної адміністрації від 26.01.2021 № 724/2 відповідно листа Віце-
прем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України від 25.01.2021 № 2466/1/1-21 та листа 
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 
19.01.2021 № 22/3.1-193-21 щодо проведення Української частини Міжурядової 
українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва. 

З метою сприяння підприємницькій діяльності Харківського регіону на 
постійній основі здійснювалось розповсюдження інформаційних матеріалів 
компанії EEN–Ukraine Консорціуму серед можливо зацікавлених підприємств, 
громадських організацій, бізнес-асоціацій. 

Підготовлено перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати 
на території регіону у 2021–2024 роках. 

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. 
Упродовж 2021 року здійснювалось інформування ділових кіл регіону 

щодо міжнародних форумів, освітніх семінарів, презентацій, виставково-
ярмаркових заходів тощо, які відбувалися в Україні та за кордоном. 
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Підготовлено інформацію про стан цінової ситуації на споживчому ринку 
області. 

Департаментом цифрової трансформації регіону Харківської обласної 
державної адміністрації проведено роботу зі сприяння розвитку мережі 
центрів надання адміністративних послуг на території Харківської області. 
Проведено роботу з популяризації електронних послуг та підвищення рівня 
готовності суб’єктів звернення до використання електронних послуг, 
підвищення рівня цифрової грамотності мешканців Харківської області та 
держслужбовців. 

Проведено роботу зі сприяння організації та впровадженню міжнародними 
донорами, організаціями та установами проєктів та програм технічної допомоги 
для цифрової трансформації Харківської області. 

Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 
щомісяця проводився моніторинг стану виконання обласного та зведеного 
бюджетів області, надавалася відповідна інформація керівництву Харківської  
обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради.  

На виконання вимог Бюджетного кодексу України проведено перевірку 
показників затверджених районних бюджетів та бюджетів територіальних 
громад на 2021 рік щодо відповідності бюджетному законодавству. Інформація 
про результати перевірки надана до Міністерства фінансів України. Також 
підготовлена доповідна записка голові обласної державної адміністрації «Про 
дотримання бюджетного законодавства при затвердженні місцевих бюджетів на 
2021 рік». 

Підготовлено проєкт розпорядження голови обласної державної 
адміністрації «Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо наповнення 
місцевих бюджетів області, економного і раціонального використання 
бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів». 

Відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних 
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про 
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог 
до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами та доповненнями) 
проведена перевірка правильності складання і затвердження кошторисів 
бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету у 2021 році, та 
планів використання бюджетних коштів одержувачів, які отримують фінансову 
підтримку з обласного бюджету. 

Проведена вибіркова перевірка правильності внесення змін до кошторисів, 
планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із 
загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання 
бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), 
помісячних планів використання бюджетних коштів. За результатами перевірки 
складені відповідні довідки. 

Протягом поточного року здійснювалась перевірка відповідності змісту 
паспортів бюджетних програм рішенню про обласний бюджет на 2021 рік, 
бюджетному розпису, порядкам використання бюджетних коштів та змін до 
них. Паспорти бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів 
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після їх доопрацювання погоджені Департаментом фінансів Харківської 
обласної державної адміністрації. 

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 2021 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. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації  
від 03.06.2021 № 350 «Про затвердження Плану заходів щодо складання 
прогнозу обласного бюджету Харківської області на 2022–2024 роки», 
проводилася робота зі складання проєкту прогнозу обласного бюджету на 
середньостроковий період для подання до обласної державної адміністрації на 
розгляд та схвалення, зокрема розроблено проєкт Інструкції з підготовки 
пропозицій до прогнозу обласного бюджету на 2022 – 2024 роки. 

Прогноз обласного бюджету схвалено розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації від 25 серпня 2021 року № 440 «Про схвалення 
прогнозу обласного бюджету Харківської області на 2022–2024 роки» та 
рішенням Харківської обласної ради від 23 вересня 2021 року № 217-VІІІ «Про 
прогноз обласного бюджету Харківської області на 2022–2024 роки». 

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. 

Проводилась фінансова експертиза проєктів регіональних програм, 
розроблених головними розпорядниками коштів обласного бюджету, у частині 
реальності та доцільності запланованих заходів та їх фінансового забезпечення. 

Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної 
адміністрації протягом 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 
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забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 
З метою аналізу стану справ на конкретних підприємствах, вивчення 

проблемних питань їх діяльності та визначення оптимальних шляхів їх 
вирішення проводилися відвідування промислових підприємств області та 
установ галузевої науки. Під час відвідувань проводилися наради з керівним 
складом промислових підприємств області та установ галузевої науки з питання 
розвитку промислового потенціалу області. 

Крім того, підприємства відвідували представники центральних органів 
влади, зокрема: 

04 лютого 2021 року в рамках робочої поїздки до м. Харкова Віце-прем’єр-
міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег 
Уруський відвідав ДП «ХКБМ імені О.О. Морозова» ознайомився з роботою 
підприємства та обговорив перспективи розвитку бронетанкобудування. 

25 лютого 2021 року на АТ «ФЕД» відбулась робоча нарада компаній – 
виробників авіаційної техніки, комплектуючих виробів та представників 
замовників. Нарада пройшла за участю Віце-прем’єр-міністра України – 
Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега 
Уруського та генерального директора ДК «Укроборонпром» Юрія Гусєва, 
народних депутатів, керівництва найбільших авіабудівних підприємств 
України – ДП «Антонов», АТ «МОТОР СІЧ», АТ «ФЕД» та інших підприємств. 

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. 

Протягом року проводився аналіз стану виконання промисловими 
підприємствами та установами галузевої науки заходів, означених у розділі 
«Промисловість» Програми економічного і соціального розвитку Харківської 
області на 2021 рік; розроблялись пропозиції до Програми  економічного і 
соціального розвитку Харківської області на 2022 рік. 

Індекс промислової продукції становив 93,1 % (за відповідний період  
2020 року – 95,3%). По Україні індекс промислової продукції складає  101,3%. 

Серед регіонів України за показником індексу промислової продукції 
Харківська область посідає 22 місце (у відповідному періоді 2020 року – 
14 місце). 

Із зростанням виробництва продукції в січні–листопаді 2021 року в 
порівнянні з січнем–листопадом 2020 року працювали: ПрАТ «Харківський 
котельно-механічний завод», ДП «Харківський механічний завод»,  
ДП «Харківський бронетанковий завод», ДНВП «Об’єднання Комунар»,  
ПАТ «Завод Південкабель», АТ «ХМЗ «Світло шахтаря», АТ «Харківський 
підшипниковий завод», ДП «Харківський завод спеціальних машин», ХДАВП, 
АТ «ХТЗ», ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод» та інші. 

Разом з тим, значна кількість ключових підприємств області допустили 
зменшення виробництва: ДП «Балаклійський ремонтний завод», ДП «Завод  
ім. В.О. Малишева», АТ «Укренергомашини», ДП «Чугуївський авіаційний 
ремонтний завод», ТОВ «ХЗПТУ», ДП «Ізюмський приладобудівний завод» та 
інші. 
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Проводилася робота щодо запуску процедури об’єднання АТ «Турбоатом» 
та ДП «Завод «Електроважмаш», вирішення питання неплатежів з боку 
Укргідроенерго та Енергоатома. З цією метою були проведені наради з 
Прем’єр-міністром України та підприємствами замовниками, з Віце-прем’єр-
міністром – Міністром з питань стратегічних галузей промисловості, декілька 
зустрічей було проведено з керівництвом Фонду Державного майна України.  

09 вересня 2021 року в Харківській обласній державній адміністрації під 
головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних 
галузей промисловості України Олега Уруського відбулась нарада з питань 
розвитку промислових підприємств області, зокрема ХДАВП, 
ДП «Електроважмаш» і АТ «Турбоатом», підприємств оборонно-промислового 
комплексу.  

Щокварталу у межах компетенції здійснювався аналіз стану виконання 
Плану заходів з реалізації стратегії популяризації інвестиційного потенціалу 
України у світі на період до 2025 року. 

Протягом 2021 року (оперативна звітність) економікою області за рахунок 
усіх джерел фінансування освоєно 12 535,1 млн грн капітальних інвестицій, 
обсяг яких у порівнянні з відповідним періодом 2020 року збільшився  на 8,0 %. 

Майже всі інвестиції (98,4% загального обсягу) були спрямовані у 
матеріальні активи. 

У нематеріальні активи вкладено 200,16 млн грн (1,6% від загального 
обсягу капітальних інвестицій), з яких 85,3% – витрати на програмне 
забезпечення та бази даних. 

Більшість усіх капітальних інвестицій області, 35,8% або 4 486,2 млн грн, 
належить промисловості області (у порівнянні з відповідним періодом  
2020 року (29,2%) цей показник збільшився на 6,6 в.п.).  

На сьогодні основним джерелом інвестицій є власні кошти підприємств – 
56,1 %. Крім того, кошти місцевих бюджетів склали 16,6%; кошти населення на 
будівництво житла – 6,1%; кредити банків та інших позик – 6,0%; кошти 
державного бюджету – 3,1%; інші джерела фінансування – 12,1%. 

Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації 
здійснювався моніторинг стану впровадження економічно обґрунтованих 
тарифів на комунальні послуги згідно з рішеннями уповноважених органів 
влади та органів місцевого самоврядування. 

Протягом 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). 
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Протягом 2021 року проводився моніторинг стану виконання Програми 
розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на 
2019 – 2021 роки. 

Щомісяця проводилися 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 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. 

Індекс виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів по 
області, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, склав 92,0%  
(по Україні 92,5%). 

Сільськогосподарські підприємства області повністю були забезпечені 
мінеральними добривами. Всього для проведення підживлення озимих культур 
та внесення при посіві ярих культур господарствами області придбано  
147,6 тис. тонн мінеральних добрив у фізичній вазі, що становить 119% від 
потреби. 

За даними районних державних адміністрацій за січень–грудень 2021 року 
аграріями придбано 358 од. сільськогосподарської техніки на суму орієнтовно 
662,5 млн грн. 

На підприємствах, діяльність яких пов’язана з вирощуванням, зберіганням 
та переробленням, знаходиться на зберіганні зернових, зернобобових та 
олійних культур всього – 2 786,8 тис. тонн, у тому числі пшениці –  
1 066,1 тис. тонн, кукурудзи – 697,8 тис. тонн, ячменя – 115,9 тис. тонн, жита – 
4,6 тис. тонн, соняшнику – 783,5 тис. тонн та інших культур – 118,9 тис. тонн. 

Проведено збір інформації від хлібопекарських підприємств області 
стосовно потреби у борошні на 2021 рік для виробництва хліба та 
хлібобулочних виробів. 

Протягом року оформлено та видано суб’єктам племінної справи у 
тваринництві 148 сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів. 

За обласною Програмою індивідуального житлового будівництва на селі 
«Власний дім» на 2021 рік, рішенням сесії обласної ради від 24.12.2020  
№ 10-VIII (зі змінами) передбачено із спеціального фонду 110,0 тис. грн на 
витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, 
які перераховано на рахунок КП «Харківський обласний фонд підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі». Фактично освоєні всі  
110,0 тис. грн. 

На виконання Указу Президента від 12.05.2009 №299/2009 надавалась 
інформація щодо 20 найбільших сільськогосподарських виробників Харківської 
області. 
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Господарствами області зібрано зернових та зернобобових культур понад 
4,9 млн тонн (102,6% у порівнянні з 2020 роком), середня урожайність склала 
47,3 ц/га (урожайність у 2020 році – 48,5 ц/га). Серед регіонів України з 
виробництва зернових та зернобобових культур Харківська область посідає  
5 місце. 

Під урожай 2022 року господарствами області озимі зернові культури 
посіяно на площі 566,7 тис. га або 101% від прогнозу, з них: озимої пшениці – 
549,9 тис. га (101%), озимого ячменю – 14,4 тис. га (99%) та озимого жита –  
2,4 тис. га (101%). Крім того, проведено посівні роботи озимого ріпаку на 
площі 6,3 тис. га або 113% від прогнозу. 

У червні 2021 року проведено роботу щодо організації регіональної 
експозиції Харківської області на ХХХІІІ Міжнародній агропромисловій 
виставці «Агро-2021», яка проходила в м. Києві. 

На регіональній експозиції були представлені здобутки понад 40 
передових підприємств галузей рослинництва, тваринництва, харчової та 
переробної промисловості. 

Виставку урочисто відкрив Міністр аграрної політики та продовольства 
України Роман Лещенко і відвідав експозицію виробників Харківщини. 

За 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». 

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  
2021 році введено в експлуатацію житла загальною площею 560,1 тис.м

2
  

(у відповідному періоді 2020 року було введено 285,9 тис. м
2
), з них:  

243 індивідуальних житлових будинки, загальною площею 83,0 тис.м
2
;  

63 багатоквартирних житлових будинки, загальною площею 477,1 тис.м
2
. 

З метою створення належних умов для забезпечення житлом громадян, які 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції або операції 
Об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції або операції Об’єднаних сил у період їх 
проведення, рішенням Харківської обласної ради 06 грудня 2018 року 
№ 825-VІІ затверджена обласна Програма надання підтримки учасникам 
антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва житла 
в Харківській області на 2019–2021 роки. 

Рішенням Харківської обласної ради від 28 лютого 2019 року № 959-VІІ 
затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету з метою 
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надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції 
Об’єднаних сил для будівництва житла в Харківській області. 

Рішенням Харківської обласної ради від 11 березня 2021 року № 86-VIII 
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року  
№ 26-VIІІ «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» та додатків 
до нього (зі змінами)» виділено 15,0 млн грн. 

На рахунок Одержувача бюджетних коштів (Харківське регіональне 
управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому будівництву») перераховано 15,0 млн грн; 

освоєно 14 991 035 грн, укладено 51 договір на будівництво 58 квартир 
загальною площею 2,8 тис.м

2
. 

Реалізацію обласної Програми надання підтримки учасникам 
антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва житла 
в Харківській області на 2019–2021 роки, у 2021 році завершено. 

Незважаючи на високі показники реалізації Програми, житлова проблема 
залишається актуальною для багатьох родин учасників антитерористичної 
операції та операції Об’єднаних сил.  

У зв’язку з цим було розроблено та затверджено рішенням Харківської 
обласної ради від 25.11.2021 № 278-VII обласну Програму надання підтримки 
учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для 
будівництва чи придбання житла в Харківській області на 2022–2025 роки. 

Протягом року проводилася робота з підготовки технічних, дозвільних та 
інших документів при передачі в оренду, виконанні ремонтних робіт, 
перевірках належної експлуатації пам’яток архітектури, а саме: 

укладено 23 охоронних договори (додаткових угод до них); 
складено 19 актів огляду технічного стану будівель – пам’яток 

містобудування та архітектури (приміщень у них), виконана їх фотофіксація; 
погоджено проєктну документацію: 
3 будівель – пам’яток архітектури щодо будівельних робіт в охоронних 

зонах,  
2 паспорти та облікових карток – 2; 
опрацьовано запити щодо можливості оренди приміщень в будівлях –

пам’ятках архітектури – 15, приватизації – 13, відчуження (передача до сфери 
управління) – 1; 

розглянуто 2 ескізні пропозиції розміщення меморіальних дощок за 
адресами: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 105-а; вул. Ярослава Мудрого,  
№ 25; 

опрацьовано 82 відповіді організаціям, підприємствам та фізичним особам 
на їх звернення стосовно пам’яткоохоронної сфери; 

розглянуто 69 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. 
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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 2021 року в області проводились роботи з будівництва, 
реконструкції і капітального ремонту орієнтовно на 100 об’єктах, з них на 75 
об’єктах головним розпорядником коштів визначено було Департамент 
капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, на 
інших об’єктах – міські, селищні, сільські територіальні громади Харківської 
області та їх відповідні структурні підрозділи. 

Фінансування робіт на зазначених об’єктах здійснювалось за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів у відповідності до затвердженої 
Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік. 
Загальний обсяг фінансування, передбачений на 2021 рік, складав  
986 930,662 тис. грн, в тому числі субвенція бюджетам відповідних міських/ 
селищних/сільських рад, яка спрямовувалася на розвиток фізичної культури та 
освіти, на забезпечення якісного рівня надання медичних послуг та проведення 
культурних заходів у громадах області тощо. 

Кошти державного фонду регіонального розвитку було спрямовано на 
будівництво та реконструкцію соціально значущих об’єктів області у галузях 
охорони здоров’я, культури та спорту. Так, у 2021 році за рахунок коштів ДФРР 
було проведено: 

капітальний ремонт Лозівського міського палацу культури; 
реконструкцію Близнюківської центральної районної лікарні; 
будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в м. Чугуєві; 
будівництво комплексу КНП «Обласний центр онкології» (Перша черга). 
У рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у 

2021 році на двох об’єктах: КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1» 
по вул. Клочківській, 337-А у м. Харкові та Харківська обласна клінічна 
травматологічна лікарня по вул. Салтівське шосе, 266, корпус В у м. Харкові, 
виконано роботи із утеплення та опорядження фасаду корпусів, влаштування 
вхідної групи та внутрішніх мереж електропостачання, ремонту покрівлі тощо. 

В області розпочато розробку 7 проєктів з реконструкції 2-х обласних 
лікарень: КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1» та КНП ХОР 
«Обласна клінічна лікарня». Одночасно з цим, розроблено 7 проєктів з 
термомодернізації опорних лікарень. Будівельні роботи з реалізації зазначених 
проєктів планується розпочати у 2022 році.  

У 2021 році у Харківській області в рамках програми Президента України 
«Велике будівництво» здійснювалася реалізація 13 проєктів з будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту: 3-х закладів освіти, 5-ти закладів 
охорони здоров’я, 2-х закладів культури, 2-х фізкультурно-оздоровчих 
комплексів та 1 басейну.  
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Роботи завершено на 7 об’єктах будівництва (капітальний ремонт дитячого 
садка № 2 у м. Зміїв, капітальний ремонт фасаду Ізюмської школи № 2, 
реконструкція комплексу будівель Близнюківської ЦРЛ, реставрація та 
улаштування оглядового майданчика будинку «Держпром», капітальний 
ремонт будівлі Лозівського міського Палацу культури, реконструкція басейну у 
м. Балаклія (І пусковий комплекс) та будівництво фізкультурно-оздоровчого 
комплексу у м. Чугуїв). По двох об’єктах отримано дозвільну документацію 
про готовність об’єктів до експлуатації, по інших – здійснюються заходи щодо 
отримання відповідних дозволів. Виконання будівельно-монтажних робіт на  
6 об’єктах буде продовжено у 2022 році. 

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 рівня 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 під час 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 у 
контексті можливої «нової хвилі» гострої респіраторної хвороби COVID-19 та 
запуску програми реімбурсації інсулінів; 

селекторних нарад центральних органів влади. 
Згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, від 27 жовтня 
2021 року № 79 для Харківської області визначено перелік з 27 закладів 
охорони здоров’я першої, другої та резервної хвилі для госпіталізації пацієнтів 
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з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, із ліжковим фондом понад 5,0 тис. ліжок, які на 100% забезпечені 
подачею кисню. 

З метою інформування населення щодо перебігу COVID-19 функціонують 
телефони регіональної «гарячої лінії» на базі обласних закладів: КНП ХОР 
«Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», КНП ХОР 
«Обласна інфекційна клінічна лікарня» та КНП ХОР «Обласний центр 
громадського здоров’я». 

За даними офіційного сайту МОЗ України станом на 05.01.2022 на 
території міста Харкова та у районах області функціонують 35 центрів масової 
вакцинації та 183 пункти вакцинації населення проти COVID-19 для щеплення 
жителів Харківської області. 

У регіоні вакциновано першою дозою понад 1 млн осіб, щеплено другою 
дозою понад 900 тис. осіб, усього проведено понад 2 млн щеплень. 

Проведено 7 засідань Комісії з питань надання одноразової грошової 
допомоги медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які 
захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 

Питання медичного забезпечення воїнів АТО/ООС заходиться під 
постійним контролем керівництва області. 

До реєстру учасників АТО закладами охорони здоров’я внесено  
12 217 осіб, у тому числі в районах області – 8 432 особи та в м. Харкові –  
3 785 осіб. 

Профілактичні медичні огляди демобілізованих та членів їх сімей 
проводяться за участю 12 спеціалістів. Проведення медичних оглядів у 2020–
2021 роках ускладнилось через пандемію коронавірусу COVID-19. З початку 
2021 року оглянуто 899 осіб або 8,3% від загальної кількості мобілізованих 
осіб, які проживають за місцем реєстрації та не відмовились від медичного 
огляду; вперше виявлено 168 випадків патології або у 18,7% від загальної 
кількості оглянутих. 

Практичним психологом КНП ХОР «Обласний госпіталь ветеранів війни» 
проведено 839 індивідуальних та 107 групових занять; психотерапевтом 
проведено 2 953 індивідуальних заняття з демобілізованими учасниками АТО. 

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 із 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 охорони 
здоров’я. 
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За рахунок різних джерел фінансування закладами охорони здоров’я 
регіону придбано 1 851 одиницю медичного обладнання на загальну суму 
259,41 млн грн та 90 одиниць автотранспорту на суму 168,03 млн грн. 

У рамках реалізації національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї» 
укладено майже 2,2 млн декларацій, охоплено 83,29% населення області. 

У сфері культури Департаментом культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації протягом 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  
29 запитів у м. Харкові та Харківській області. 

Обласними бібліотечними закладами за звітній період проведено  
(у т.ч. в онлайн-режимі): 121 тренінг, 2005 віртуальних консультацій; 245 
семінарів та вебінарів; 584 книжкових виставки до державних, пам’ятних подій 
та вшанування митців України.  

Проводилась робота з підготовки до видань «Звід пам’яток історії та 
культури. Харківська область. Чугуївський район. Вовчанська, Старосалтівська 
територіальні громади» та «Звід пам’яток історії та культури. Харківська 
область: Ізюмський район. Балаклійська, Борівська, Донецька, Савинська 
територіальні громади». 

У рамках інвентаризації здійснено дослідження об’єктів археології 
Балаклійської територіальної громади Ізюмського району (обстежено 126 
об’єктів археології та фортифікаційні споруди української лінії) та дослідження 
5-и кілометрів української лінії та 20 фортифікаційних об’єктів, розташованих 
на території Барвінківської територіальної громади Ізюмського району. 

Також проведено інвентаризацію 29 пам’яток археології місцевого 
значення та 6 пам’яток місцевого значення за видами «історичний» та «об’єкт 
монументального мистецтва» на території Роганської територіальної громади 
Харківського району та 26 пам’яток місцевого значення за видом «історичний». 
Усього охоплено інвентаризацією 209 пам’яток культурної спадщини. 

До відзначення в Харківській області 30-ї 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»; 
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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, проводилась робота щодо сприяння релігійним організаціям у 
реєстрації статутів релігійних громад, нових редакцій статутів релігійних 
громад. У Харківській області діє 810 релігійних громад, що зареєстрували 
статути в обласній державній адміністрації. 

У Харківській області постійна увага приділялася вирішенню питань 
соціальної політики. 

Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної 
державної адміністрації за звітний період організовано проведення засідань 
96 консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації. 

У рамках реалізації державної і регіональної політики соціального захисту 
населення проведені заходи (засідання у форматі «круглого столу», семінари, 
семінари-тренінги, наради, семінари-наради, скайп-конференції тощо), під час 
яких розглядалися актуальні питання. 

Здійснювався моніторинг: 
стану забезпечення осіб з інвалідністю кріслами колісними; 
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. 
Спеціалістами Обласного центру по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат у 2021 році було опрацьовано 8314 звернень громадян про 
надання матеріальної допомоги. 

Надано грунтовні роз`яснення з питань отримання одноразової 
матеріальної допомоги за рахунок коштів обласного бюджету 1196 заявникам. 

У 2021 році на засіданнях Комісії було розглянуто 6876  звернень, з них:  
призначено матеріальну допомогу – 3900 особам; 
відмовлено у призначенні – 2005 особам;  
знято з розгляду  – 785 звернень; 
перенесено на повторний розгляд – 186 звернень. 
За підсумком 2021 року Комісією для виплати громадянам матеріальної 

допомоги з обласного бюджету (згідно з протоколами засідань) призначено 
28512,5 тис. грн. 

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 обговорювались питання дотримання прав дітей в умовах 
карантину, діяльність органів виконавчої влади та відповідних структур, 
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залучених до роботи з дітьми щодо захисту їх прав, обговорення проблемних 
питань. Протягом 12 місяців 2021 року проведено 56 нарад на Zoom-платформі. 

Службами у справах дітей усіх рівнів, які мають доступ до Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи «Діти», своєчасно вносились особисті дані 
дітей, оновлювались фото, дані про стан здоров’я дітей, про найближчих 
родичів, інформація про заходи соціального захисту дитини тощо.  

Продовжувалася робота із забезпечення умов для функціонування Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи «Діти» (надання 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). 

Працівниками служб у справах дітей районних державних адміністрацій, 
міських рад проводились перевірки щодо дотримання законодавства про працю 
неповнолітніх на підприємствах різних форм власності. 

Між службами у справах дітей та районними центрами зайнятості 
здійснювався обмін інформацією щодо неповнолітніх, які потребують 
працевлаштування, на 2021 рік розроблені та затверджені плани спільних 
заходів щодо забезпечення працевлаштування неповнолітніх та укладені угоди 
про співпрацю. Неповнолітніх, які працевлаштовані і продовжують працювати 
на підприємствах, немає. 

У закладах соціального захисту створювались оптимальні психолого-
педагогічні умови для всебічного виховного впливу на вихованців з метою 
розвитку позитивних життєвих навичок та успішної соціалізації. Практичні 
психологи проводили поглиблене психолого-педагогічне діагностування дітей, 
працювали над зниженням рівня агресії, стресових ситуацій, налагодженням 
відносин з батьками та особами, що їх замінюють. Особлива увага приділялась 
корекції агресивної та девіантної поведінки, формуванню у дітей власної 
життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки, проводилась 
робота щодо впровадження проєкту «Профілактика ризикової поведінки» в 
рамках програми «Школа проти СНІДу серед підлітків уразливої групи».  

З метою адаптації кожної дитини до нового колективу, можливості 
продовжити навчання у закладі освіти центрами соціально-психологічної 
реабілітації проводилась відповідна робота з організації навчання вихованців, 
своєчасності та забезпечення повного обсягу вивчення освітніх програм згідно 
з віком дитини. 

Закладами соціального захисту укладено договори із закладами освіти за 
місцем їх розташування, налагоджена співпраця з педагогічними колективами 
шкіл, ліцеїв, інших закладів освіти з метою здійснення постійного контролю за 
процесом навчання кожного вихованця. 

Відповідна увага приділялася організації дозвілля вихованців, залученню 
дітей до підготовки та участі у заходах різного спрямування. З цією метою 
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 освіти 
проводились як спільні заходи, так і індивідуальна робота з батьками  
(з дотриманням карантинних заходів). Саме профілактична робота з батьками є 
вагомим внеском у досягнення результатів з повернення вихованців закладів 
освіти після проходження реабілітації до сімейних форм виховання. 

Протягом звітного періоду 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. 

Сімейними формами виховання у Харківській області охоплено  
4258 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що складає 
97,3 %. Кількість дітей, які потребують влаштування до сімейних форм та 
перебувають у державних закладах, закладах соціально-психологічної 
реабілітації, сім’ях родичів/знайомих становить 118 дітей (2,7%). 

Станом на 01.01.2022 функціонує 126 дитячих будинків сімейного типу (на 
вихованні перебуває 927 дітей та осіб з їх числа) та 244 прийомні сім’ї (на 
вихованні перебуває 468 дітей та осіб з їх числа). Протягом 12 місяців  
2021 року влаштовано до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 
217 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Всього у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 
1395 осіб (з урахуванням осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування). 

Службами у справах дітей здійснювався постійний контроль за діяльністю 
органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту дітей, особливо 
у частині захисту житлових і майнових прав дітей. Органам опіки та піклування 
надавались методичні рекомендації та правові консультації працівниками 
служб у справах дітей області із зазначеного питання. 

До обліково-статистичних карток дітей, які перебувають на обліку служб у 
справах дітей, заносились відповідні дані про дитину, у тому числі відомості 
про майно, про житло, у якому проживала така дитина або яке належить їй на 
праві власності,  або яке закріплене за дитиною  на інших  підставах. 

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 
відомостей про 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 районних державних адміністрацій, 
міських рад станом на 01.01.2022 перебувало 1293 дитини із 711 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 
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(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 01.01.2022 на території області проживало з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичної 
операції: 5 прийомних сімей, у яких на вихованні перебувало 9 осіб (5 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 4 особи з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування); 31 сім’я опікунів, 
піклувальників, на вихованні яких перебувало 37 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

На підставі укладених договорів проживають 5 прийомних сімей із районів 
проведення антитерористичної операції на території 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 01.01.2022 у регіоні функціонує 126 дитячих будинків 
сімейного типу, у яких виховується 817 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа, що складає 18,7 % від загальної 
кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Продовжували проживати в дитячих будинках сімейного типу 109 осіб з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з 
продовженням терміну їх навчання у закладах професійної (професійно-
технічної), фахової передвищої та вищої освіти. 

У регіоні проживає 244 прийомні сім’ї, у яких виховується 408 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, що складає 
9,3 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Продовжували проживати в прийомних сім’ях 60 осіб з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з 
продовженням терміну їх навчання у закладах професійної (професійно-
технічної), фахової передвищої та вищої освіти. 

У Харківській області в умовах децентралізації утворилося 56 
територіальних громад, у яких функціонує 73 служби у справах дітей  
(1 – регіональна, 7 – районних, 17 – міських, 9 – районних у м. Харкові,  
39 – сільських та селищних). 

Станом на 01.01.2022 загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у регіоні становила 4376 дітей. 

На базі тренінгового центру Харківського обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді організовано та проведено 20 навчальних 
курсів кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, опікуни, 
піклувальники, усиновлювачі. Підготовлено 130 потенційних опікунів, 
піклувальників, 37 потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів,  
193 кандидатів в усиновлювачі. 
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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 (професійно-
технічної) освіти з нагоди початку навчального року; 

засідання Харківської обласної студентської ради;  
засідання Ради молодих вчених при Харківській обласній державній 

адміністрації;  
засідання Координаційної ради з питань захисту прав інтелектуальної 

власності при обласній державній адміністрації;  
засідання ради ректорів. 
Найбільш помітними подіями стали: 
урочиста церемонія нагородження переможців обласних конкурсів 

«Найкращий молодий науковець» та «Вища школа Харківщини – кращі імена» 
за участю керівництва Харківської обласної державної адміністрації та 
Харківської обласної ради (20.12.2021); 

урочистості з нагоди 100-річчя Харківської державної академії дизайну і 
мистецтв (07.10.2021); 

стратегічна сесія-виставка за темою «Педагогічна та управлінська 
досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство 
та європейські стандарти» на базі Української інженерно-педагогічної академії 
(29.11.2021); 

заходи в рамках Всеукраїнського тижня професійно-технічної освіти; 
спільне засідання Ради ПСНЦ НАН України і МОН України та обласної 

науково-координаційної ради за участю керівництва Харківської обласної 
державної адміністрації та Харківської обласної ради (28.10.2021). 

Протягом звітного періоду увага приділялася виконанню обласних 
програм: 

обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини»                      
на 2019–2023 роки; 

регіональної Програми національно-патріотичного виховання молоді на 
2019–2023 роки. 

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 національно-
патріотичного 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–
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2023 роки. Однією з основних проблем, на вирішення якої спрямовані 
програми, є недостатній 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 діяли 22 молодіжних центри в 
Харківській області, у тому числі комунальної та приватної форми власності.  

Для підготовки працівників, які працювали з молоддю, із залученням 
державних службовців молодіжної сфери та представників громадських 
організацій в області реалізувалися програми: «Молодіжний працівник» та 
«Державотворець». Активно проводилася 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 національно-
патріотичного виховання діяла координаційна рада з національно-
патріотичного виховання при Харківській обласній державній адміністрації. В 
області 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 2021 року  проведено 2 засідання координаційної ради з питань 
національно-патріотичного виховання при Харківській обласній державній 
адміністрації.  

З метою залучення молоді до розбудови громадянського суспільства, 
обміну досвідом та заохочення суспільно активної молоді до розв’язання 
суспільних проблем сьогодення, запровадження ефективної системи підтримки 
організацій громадянського суспільства розроблено Порядок використання 
коштів обласного бюджету, за рахунок яких надається фінансова підтримка 
інститутам громадянського суспільства (на конкурсній основі) для реалізації 
проєктів у сферах державної молодіжної політики та 
національно-патріотичного виховання молоді, який затверджений рішенням 
Харківської обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1343-VII (далі – 
Конкурс).  

28 жовтня 2021 року Управлінням у справах молоді та спорту Харківської 
обласної державної адміністрації оголошено про конкурс проєктів на 2022 рік у 
сферах національно-патріотичного виховання молоді та  молодіжної політики 
для інститутів громадянського суспільства, статутна діяльність яких 
спрямована на роботу у сферах державної молодіжної політики та національно-
патріотичного виховання молоді. До 01 грудня 2021 року тривав прийом заявок 
від громадських організацій для їх фінансування у наступному бюджетному 
році. 

Здійснювалася робота у сфері національно-патріотичного виховання, 
метою якого є формування української громадянської ідентичності на 
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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. 

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 Управлінням 
у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації спільно з 
громадськими організаціями проведено Всеукраїнський семінар-тренінг 
«Школа виховників Джур – V». Метою заходу було навчання та підготовка 
фахівців національно-патріотичного виховання – тренерів-вихователів, 
громадських активістів із різних областей України для організації та 
проведення на місцях національно-патріотичних ігор для молоді, у тому числі 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»), що сприяло 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, спрямовані на пропаганду здорового 
способу життя. 

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної 
адміністрації співпрацювало з понад 50 громадськими 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. 

З метою відзначення досягнень молоді м. Харкова та Харківської області 
за 2021 роки, розвинення громадського активізму і лідерських якостей  молоді, 
10 грудня 2021 року проведено нагородження лауреатів та переможців  
Обласного фестивалю «Молодіжний лідер року». 

З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 
молоді в області діяли 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 діяли 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 створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і 
спортом у Харківській області функціонують 6634 спортивні споруди. 

У 2021 році введено в експлуатацію фізкультурно-оздоровчий комплекс у 
м. Дергачах, смт Краснокутську та завершено реконструкцію фізкультурно-
оздоровчого комплексу «Донець» з влаштуванням басейну у м. Ізюмі. Також 
завершується будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу у  
смт Новопокровка, будівництво якого розпочалося у 2019 році. Наразі 
завершено будівельно-монтажні роботи, тривають внутрішньо-оздоблювальні 
роботи та приєднання його до всіх систем забезпечення та комунікацій. 

Окрім того, у рамках програми Президента України «Велике будівництво» 
у 2021 році розпочато будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів у  
м. Чугуєві, м. Люботині. Станом на 01.01.2022 у м. Чугуєві завершено 
будівельно-монтажні роботи та приєднано його до всіх систем забезпечення та 
комунікацій, тривають внутрішньо-оздоблювальні роботи. У м. Люботині 
зведено каркас спортивно-оздоровчого комплексу, виконані роботи з 
перекладки інженерних мереж, а саме: водопровід і каналізація, у 2022 році 
планується завершити всі будівельно-монтажні роботи. 

На виконання Указу Президента України від 17.12.2020 № 574 «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» (далі – соціальний проєкт) Харківська обласна державна 
адміністрація проводила адресну роботу з органами місцевого самоврядування 
Харківської області, зокрема, з облаштування локацій на території 
територіальних громад. 

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 
працювали 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 займалися 43203 дітей та підлітків, віком від 6 до  
18 років – 42323 особи. 

Спортивні заходи проводилися відповідно 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 
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комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Харківської області. 

З метою вищих досягнень у спорті у Харківській області за кошти 
обласного бюджету 100 перспективним спортсменам області виплачувалися 
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 виплачувалися грошові винагороди 
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, здійснювалося надання 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. 

У 2021 році в інформаційному просторі Харківської області створено 
належні умови для вільної та безперешкодної діяльності суб’єктів 
інформаційних відносин, задоволення інформаційних потреб населення області 
та захисту конституційного права на інформацію. 

В області реалізовувалася Програма розвитку інформаційного простору 
Харківської області на 2021–2025 роки, метою та основними завданнями якої є:  

 розвиток інформаційного простору як за рахунок збільшення можливостей 
доступу до каналів інформації, так і за рахунок підвищення якості інформації; 

забезпечення доступу до публічної інформації; 
сприяння всебічному і об’єктивному висвітленню діяльності місцевих 

органів влади, висвітлення подій місцевого, обласного значення тощо. 
Здійснювався постійний моніторинг місцевих аудіовізуальних засобів 

масової інформації з метою виявлення матеріалів, що закликають до 
насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної 
влади, посягання на територіальну цілісність, пропаганду війни, сепаратизму і 
тероризму. Реалізовувалися заходи щодо припинення здійснення ретрансляції 
заборонених російських телеканалів на території області. 

Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної 
адміністрації, забезпечено систему прямих ефірів на радіо та телебаченні. 
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У травні 2021 року обласною державною адміністрацією було 
підготовлено та надано необхідні документи для розгляду на черговій сесії 
Харківської обласної ради питання «Про затвердження обласної цільової 
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки 
та Порядку використання коштів обласного бюджету, за рахунок яких 
надається фінансова підтримка інститутам громадянського суспільства (на 
конкурсній основі) для реалізації проєктів з метою сприяння розвитку 
громадянського суспільства». 

10 червня 2021 року Харківською обласною радою затверджено Програму 
сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки та Порядок 
використання коштів обласного бюджету, за рахунок яких надається фінансова 
підтримка інститутам громадянського суспільства (на конкурсній основі) для 
реалізації проєктів з метою сприяння розвитку громадянського суспільства. 

Обласна державна адміністрація приділяла велику увагу публічним 
консультаціям з громадськістю, які проводилися 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. 

Під час спілкування з громадськістю вирішувалися важливі питання, 
зокрема, обговорювався в режимі онлайн-конференцій проєкт обласної цільової 
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021–2026 роки. 
До обговорень залучали представників громадських організацій різної 
спрямованості. У проєкті враховувалися інтереси різних інститутів 
громадянського суспільства: заходи, присвячені діяльності національно-
культурних товариств та заходи, які спрямовувалися на розвиток 
волонтерського руху та самоорганізації населення тощо. 

За звітний період на офіційному вебсайті Харківської обласної державної 
адміністрації забезпечувалося виконання статті 15 Закону, оприлюднювалися:  

699 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної 
діяльності;  

4 розпорядження голови обласної державної адміністрації з особового 
складу;  

7 проєктів актів нормативно-правового характеру; 
Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної 

державної адміністрації та її структурних підрозділів, на офіційному вебсайті 
Харківської обласної державної адміністрації оприлюднено 1978 документів, 
що містять публічну інформацію, з них на виконання вимог Закону України 
«Про очищення влади» – 66 документів. 

У 2021 році забезпечено прийом 1245 інформаційних запитів, які надійшли 
до Харківської обласної державної адміністрації як розпорядника інформації: 
поштою – 97, телефоном – 7,  електронною поштою – 1141. 

Під час оформлення запитів на інформацію надавалися консультації 
запитувачам інформації. 

Усі запити було розглянуто та опрацьовано у терміни, передбачені чинним 
законодавством (1024 запитів – задоволено, на 27 – надіслано відмову, 159 – 
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надіслано за належністю, 35 – виписано рахунок для здійснення оплати витрат 
на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію). 

Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної 
адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб 
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні 
ситуації. 

Здійснювався контроль за виконанням розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 03 березня 2021 року № 88 «Про затвердження 
організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню лісових 
пожеж у пожежонебезпечний період 2021 року». Підготовлена доповідь  
т.в.о. голови обласної державної адміністрації про виконання заходів Плану 
затвердження організаційних і практичних заходів щодо запобігання 
виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2021 року. 

На виконання вимог Табеля термінових та строкових донесень з питань 
цивільного захисту була зібрана та узагальнена інформація від районних 
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міст обласного значення 
Харківської області щодо наявності та обсягів накопичення місцевих та 
об’єктових матеріальних резервів. Звіт (форма № 10/1 резерв) про проведену 
роботу надіслано до Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
(Департамент ресурсного забезпечення). 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020  
№ 1659-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 
2021 рік» Департаментом цивільного захисту надано до Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій інформацію про хід виконання вимог 
розпорядження у першому півріччі 2021 року. Про його виконання було 
проінформовано керівництво обласної державної інформації. 

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. 

У 2021 році видано із регіонального матеріального резерву Харківської 
області засобів індивідуального захисту та пально-мастильних матеріалів на 
суму 20533,20 тис. грн. Станом на 31.12.2021 до регіонального матеріального 
резерву Харківської області фактично закладено матеріальних цінностей на 
суму 2735,24 тис. грн, відсоток накопичення складає 100% від затверджених у 
грудні 2021 року обсягів номенклатури. 

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Харківської 
області, Департаментом цивільного захисту було проведено перевірку 
поточного стану готовності цивільного захисту, організації підготовки, 
перепідготовки керівного складу і формувань цивільного захисту, навчання з 
дисциплін цивільного захисту і безпеки життєдіяльності та евакуаційних 
заходів у Харківському національному економічному університеті імені Семена 
Кузнеця. За результатами перевірки був складений Акт із зазначенням 
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виявлених під час перевірки недоліків. Також про результати перевірки було 
проінформовано керівництво закладу освіти. 

Підготовлено та затверджено План роботи регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області 
на 2022 рік. 

Розроблені проєкти Плану основних заходів цивільного захисту 
Харківської області на 2022 рік та Плану роботи обласної комісії з питань 
евакуації на 2022 рік. 

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 2021 року 
підготовлено та надано керівництву Харківської обласної державної 
адміністрації та Харківської обласної ради інформацію про хід виконання 
комплексної Програми охорони навколишнього природного середовища в 
Харківській області на 2021–2027 роки, затвердженої рішенням Харківської 
обласної ради від 24.12.2020 № 9-VІІІ. 

Щомісяця збиралася, аналізувалася та оброблялася інформація стосовно 
змін стану довкілля міста Харкова та області. 

На виконання вимог Порядку взаємодії Міністерства екології та природних 
ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими 
державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного 
середовища, затвердженого наказом Міністерства екології та природних 
ресурсів України від 31.03.2017 № 150 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 27.12.2017 за № 1568/31436, підготовлено: 

у II кварталі 2021 року – Екологічний паспорт Харківської області                              
за 2020 рік, який надіслано до Міндовкілля та розміщено на офіційному 
вебсайті Харківської обласної державної адміністрації.  

у III кварталі 2021 року – доповідь про стан навколишнього природного 
середовища в Харківській області у 2020 році, яку надіслано до Міндовкілля та 
розміщено на офіційному вебсайті Харківської обласної державної 
адміністрації. 

Підготовлено комплект документів та проєкт рішення Харківської 
обласної ради «Про затвердження Програми Державного моніторингу в галузі 
охорони атмосферного повітря на 2021–2025 роки для зони «Харківська». 

На постійному контролі перебувало 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 актуалізовувалися 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 публікувалися громадянами на сторінках електронного сервісу 
«Інтерактивна мапа» («Ecomapa.gov.ua»), Департаментом надсилалися листи до 
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районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо 
вжиття відповідних заходів з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на 
підвідомчих територіях. 

З метою забезпечення збереження біорізноманіття у Харківській області 
організовано роботу з розширення мережі територій та об’єктів природно-
заповідного фонду: 

щодо розширення меж національного природного парку «Дворічанський», 
а саме збільшення площі на 1,5 тис. га; 

стосовно підготовлення матеріалів та проєкту рішення Харківської 
обласної ради щодо зміни меж регіонального ландшафтного парку «Фельдман-
Екопарк», збільшення площі на 450 га; 

з розгляду та схвалення клопотання стосовно створення регіонального 
ландшафтного парку «Смарагдове джерело» орієнтовною площею 6,1 тис.га; 

щодо включення до складу ботанічної пам’ятки природи місцевого 
значення «Сад ім. Т.Г. Шевченко» 14 дубів-велетнів, підготовлено лист до НДУ 
«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» з проханням 
щодо розроблення проєкту розширення меж ботанічної пам’ятки природи 
місцевого значення «Сад ім. Т.Г. Шевченко». 

Продовжувалася робота щодо збільшення природних територій та об’єктів 
заповідного фонду в Харківській області. 

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX 
«Про утворення та ліквідацію районів» та розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 12.06.2020 № 725-р «Про визначення адміністративних центрів та 
затвердження територій територіальних громад Харківської області» відбулися 
зміни в адміністративно-територіальному устрої області. 

Відповідно до Інструкції щодо оформлення охоронних зобов’язань на 
території та об’єкти природно-заповідного фонду, затвердженої наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів України від 25.02.2013 № 65, 
охоронне зобов’язання підлягає переоформленню у разі зміни форм власності 
на землю чи зміни землекористувача території, на якій розташовані об’єкти 
природно-заповідного фонду. 

Ураховуючи адміністративно-територіальні зміни в області, проводилася 
робота з переоформлення охоронних зобов’язань на 137 об’єктах та територіях 
природно-заповідного фонду Харківської області. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
13.05.2020 № 222 «Про проведення в Харківській області щорічної 
всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій 
населених пунктів в області у квітні-травні 2021 року було організовано та 
проведено всеукраїнську акцію з благоустрою «За чисте довкілля». 

Усього протягом акції в області ліквідовано 1862 несанкціонованих 
сміттєзвалища, висаджено 189,251 тис. дерев, 52,252 тис. кущів, приведено в 
належний санітарний стан 10,952 млн м

2
 газонів, 518,420 тис. м

2
 квітників, 

очищено від сміття 1372,820 тис. м
2
 берегів водойм, прибрано прибудинкових 

територій площею 24,985 млн м
2
, приведено до належного стану 864 парки та 

сквери, упорядковано 2098 кладовищ, 1433 братських могили, меморіальні 
комплекси та місця почесних поховань. Акцію проведено у всіх населених 
пунктах області, у заходах взяли участь понад 345 тис. осіб. 
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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. 

Протягом 2021 року забезпечувалася робота таких консультативно-
дорадчих органів: 

Координаційної ради з питань здійснення шефства над військовими 
частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної 
прикордонної служби України; 

Координаційної робочої групи для вирішення питань, пов’язаних з 
державною реєстрацією земельних ділянок, що належать до земель оборони; 

штабу територіальної оборони; 
оперативного штабу Харківської області; 
обласної призовної комісії; 
Робочої групи з підготовки пропозицій та вирішення проблемних  питань 

облаштування державного кордону в межах Харківської області; 
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. 

У 2021 році належним чином забезпечено координацію заходів щодо 
виконання в регіоні загальнодержавних та регіональних програм 
правоохоронного спрямування.  

Зокрема, забезпечено ефективну роботу та контроль за узагальненням, 
збором та якісним опрацюванням інформації, формуванням звітів про хід 
виконання заходів учасниками та виконавцями таких програм:   

регіональної Програми протидії терористичній діяльності на території 
Харківської області на 2021 – 2022 роки, затвердженої 24 грудня 2020 року 
рішенням Харківської обласної ради № 14-VІІІ;   

комплексної регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і 
порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020–  
2022 роки, затвердженої 27 лютого 2020 року рішенням Харківської обласної 
ради № 1199-VII. 

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 в межах компетенції здійснювалась організація 
забезпечення виконання законодавства з питань територіальної оборони, а 
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також організація та координація забезпечення здійснення відповідних заходів 
з підготовки та ведення територіальної оборони в області. 

З метою удосконалення та зміцнення територіальної оборони області, а 
також у рамках належної співпраці та взаємодії районних державних 
адміністрацій з відповідними територіальними центрами комплектування та 
соціальної підтримки області з питань всебічного забезпечення територіальної 
оборони, здійснено аналіз показників щодо обсягів фінансування та фактичних 
витрат коштів на виконання передбачених заходів програм територіальної 
оборони районів у 2021 році. 

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. 

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. 

Протягом 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:  
1450 проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації 

(рішень Харківської обласної ради) у тому числі: 256 проєктів розпоряджень 
голови Харківської обласної державної адміністрації у сфері земельних та 
лісових відносин, за результатами підготовлені зауваження про виявлену 
невідповідність до чинного законодавства 111 проєктів розпоряджень голови 
Харківської обласної державної адміністрації; 

9272 проєктів наказів керівників структурних підрозділів Харківської 
обласної державної адміністрації; 

554 проєктів наказів керівника апарату Харківської обласної державної 
адміністрації; 

1408 проєктів договорів (угод), стороною яких є структурні підрозділи 
Харківської обласної державної адміністрації тощо. 

Здійснено гендерно-правову та антидискримінаційну експертизи проєктів 
розпоряджень 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»; «Про затвердження Положення про 
Почесну грамоту Харківської обласної державної адміністрації та Подяку 
голови Харківської обласної державної адміністрації»; «Про внесення змін до 
розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації  
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від 09 лютого 2006 року № 67», за результатами проведених експертиз 
підготовлені відповідні висновки. Вищезазначені розпорядження підписані 
головою Харківської обласної державної адміністрації та зареєстровані 
Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Харків). 

Юридичним департаментом Харківської обласної державної адміністрації 
вжито відповідні заходи щодо державної реєстрації права власності за 
Державою Україна в особі Харківської обласної державної адміністрації на 8 
земельних ділянок. 

Також, здійснено правову експертизу, опрацьовано на відповідність до 
чинного законодавства України та спільно з Департаментом охорони здоров’я 
Харківської обласної державної адміністрації розроблено Порядок 
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання 
одноразової грошової допомоги та іншим медичним працівникам комунальних 
закладів охорони здоров’я Харківської області, які захворіли на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 
який затверджений рішенням Харківської обласної ради від 04 березня  
2021 року № 45-VIII. 

У 2021 році здійснено контроль по 225 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: 121 справа розглядалася в порядку адміністративного 
судочинства; 66 справ – у порядку цивільного судочинства; 38 справ –  
у порядку господарського судочинства. 

Державним архівом Харківської області проведено 12 засідань 
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.  

Підготовлено виставки архівних документів, які оприлюднені в онлайн-
режимі на офіційному вебсайті Державного архіву Харківської області. 

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. 
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