ЗВІТ
про виконання структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації
Перспективного плану (основних напрямів) діяльності
Харківської обласної державної адміністрації на 2016 рік
Обласною державною адміністрацією протягом 2016 року вживалися
заходи стосовно реалізації затверджених планів роботи, завдань, визначених
актами Президента України та Уряду, державними програмами щодо розвитку
регіонів, реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеві
державні адміністрації». Усі заплановані заходи, що були передбачені планом
роботи обласної державної адміністрації, виконані.
Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації протягом 2016 року спільно із
структурними підрозділами обласної державної адміністрації на виконання
доручення голови обласної державної адміністрації про підготовку щомісячної
доповіді Президенту України щодо ситуації в регіоні щомісяця здійснювалася
підготовка та надання відповідної інформації до Адміністрації Президента
України.
За звітний період підготовлено такі проекти рішень Харківської обласної
ради:
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2016 рік, затвердженої рішенням обласної ради
від 17 грудня 2015 року № 13-VIІ (зі змінами);
Про внесення змін до Плану заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації
Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженого
рішенням обласної ради від 18 червня 2015 року № 1227-VI (зі змінами);
Про виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного
розвитку Харківської області та делегованих обласною радою повноважень за
2015 рік;
Про затвердження моніторингового звіту за 2015 рік про стан реалізації
Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів
на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на
період до 2020 року;
Про затвердження Програми сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва на 2016 – 2020 роки;
Про розроблення Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії
розвитку Харківської області на період до 2020 року;
Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2017 рік.
Підготовлено інформацію та надано пропозиції щодо оптимізації діючих
обласних програм, затверджених Харківською обласною радою.
Щокварталу протягом 2016 року надавалась така інформаційноаналітична звітність:
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зведений звіт на виконання доручення Кабінету Міністрів України
від 27.12.2006 № 44743/14/1-06 про здійснення державних закупівель
розпорядниками коштів місцевих бюджетів області;
інформація про проведений моніторинг та аналіз виконання
частини V «Капітальні вкладення на об’єкти соціально-економічного значення
у 2016 році» Програми економічного і соціального розвитку Харківської
області на 2016 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 17 грудня
2016 року № 13-VIІ (зі змінами);
аналітична записка про соціально-економічний розвиток регіонів і
нагальні проблеми з пропозиціями щодо їх розв’язання на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку
та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
державної регіональної політики»;
інформація про об’єкти державної власності, які тимчасово не задіяні в
господарській діяльності державних підприємств та можуть бути передані в
оренду, відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 06.03.2013
№ 1552/6/1-09;
інформація щодо фактичної та очікуваної структури собівартості сортів
хліба масового вжитку по базових підприємствах;
інформація про відкриття (закриття) підприємств торговельних мереж
Харківської області, які відбулися протягом 2016 року.
Протягом 2016 року проводилась робота з відповідними структурними
підрозділами обласної державної адміністрації з метою підготовки зведеної
інформації до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо
фінансово-господарської діяльності кожного суб’єкта господарювання
державного сектору економіки, який перебуває у сфері управління обласної
державної адміністрації.
Здійснено заходи з організації та проведення попереднього конкурсного
відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у
2017 році.
Підготовлено відомості до Єдиного реєстру об’єктів державної власності,
суб’єктом управління яких є Харківська обласна державна адміністрація та
районні державні адміністрації Харківської області.
Підготовлено інформацію до звіту голови Харківської обласної державної
адміністрації на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
22.02.2000 № 388 «Про щорічні звіти голів обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій».
Підготовлено відповідну інформацію щодо звіту голови Харківської
обласної державної адміністрації на сесії Харківської обласної ради з питань
виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку
Харківської області й делегованих обласною радою повноважень за 2015 рік,
виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківської області
на 2015 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 15 січня 2015 року
№ 1143-VІ.
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Підготовлено матеріали для проведення засідання Харківської Ради
регіонального розвитку, яке відбулося 20 квітня 2016 року.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.05.2007
№ 3990/122/1-05 до службової записки начальника Управління регіональної
політики Секретаріату Кабінету Міністрів України від 11.05.2007 щодо
підготовки відомостей про регіон здійснювалася підготовка інформації до
Кабінету Міністрів України «Паспорт регіону».
Забезпечено своєчасне розроблення проекту Програми економічного і
соціального розвитку Харківської області на 2017 рік.
Здійснювалася підготовка пропозицій стосовно проблемних питань
Харківської області, що потребують вирішення на державному рівні, для
підготовки робочої зустрічі керівництва області з представниками центральних
органів виконавчої влади.
Підготовлено аналіз регуляторного впливу проекту рішення Харківської
обласної ради «Про затвердження Порядку використання коштів обласного
бюджету, що виділяються для мікрокредитування суб’єктів малого і середнього
підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани на 2016 – 2020 роки».
Підготовлено проект Порядку використання коштів обласного бюджету,
що виділяються для мікрокредитування суб’єктів малого і середнього
підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани на 2016 – 2020 роки» з
метою винесення зазначеного питання на розгляд сесії обласної ради.
Підготовлено та затверджено План-графік проведення заходів із
відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Харківської
обласної державної адміністрації на 2017 рік та Плану підготовки проектів
регуляторних актів Харківської обласної державної адміністрації на 2017 рік.
На виконання доручення керівництва обласної державної адміністрації
було підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали «Зовнішня торгівля
Харківської області з країнами Європейського Союзу та умови її здійснення».
У межах компетенції було підготовлено інформацію про виконання
протягом I півріччя 2016 року розпорядження голови Харківської обласної
державної адміністрації від 19.05.2016 № 188 «Про заходи щодо виконання
Територіальної угоди між Харківською обласною державною адміністрацією,
Спільними представницькими органами сторін роботодавців та профспілок
Харківської області на 2016 – 2018 роки».
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 26.05.2016 № 210 «Про підготовку та проведення Великого Слобожанського
ярмарку в 2016 році» 24 та 25 вересня 2016 року було проведено чотирнадцятий
Великий Слобожанський Ярмарок.
Головною метою ярмарку була демонстрація досягнень харківських
аграріїв та реалізація врожаю 2016 року харків’янам і гостям міста за цінами,
які на 10-15 % нижче середніх по області. У ярмарку взяли участь 130
сільгоспвиробників з усіх районів та міст області, а також учасники із
Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської,
Сумської та інших областей. Всього – близько 360 суб'єктів господарювання,
які протягом дводенних ярмаркових торгів реалізовували понад 2000 товарів.
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Обсяг реалізованої продукції за два дні роботи ярмарку склав майже
7 мільйонів гривень.
Постійно проводилися заходи, спрямовані на стабілізацію цінової
ситуації.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено
9 періодичних відстежень результативності розпоряджень голови обласної
державної адміністрації. Триває робота щодо погодження проекту
розпорядження «Про запровадження пілотного проекту щодо тимчасового
обмеження регулювання ціноутворення на товари і послуги у сфері
виробництва та реалізації продовольчих товарів».
Проводилася підготовка конкурсної документації, оголошення та
проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських і міжміських
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі
території області.
Протягом 2016 року зареєстровано 4 іноземних інвестиції та
1 анульовано, видано 312 разових (індивідуальних) ліцензії на
зовнішньоекономічну операцію. Ліцензії на експорт та імпорт товарів протягом
звітного періоду не видавались.
Постійно проводився моніторинг залучення іноземних інвестицій та
зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківської області, а також
реалізації проектів з іноземними інвестиціями, які впроваджуються на території
області.
Протягом 2016 року забезпечено 218 заходів міжнародного характеру,
із них 215 візитів до Харківської області та заходів за участю керівників
дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій,
а також іноземних офіційних та ділових делегацій з 38 країн світу.
Делегації Харківської області здійснили 3 офіційних та робочих візитів за
кордон до Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної Республіки.
Найважливішими подіями 2016 року стали: проведення у м. Харкові
щорічного VIII Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції.
Харківські ініціативи!» та Сорочинського ярмарку.
VIII Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські
ініціативи!», у рамках якого Харківщину відвідали делегації дипломатичних
установ, акредитованих в Україні, серед яких Посли Сполучених Штатів
Америки, Канади, Республіки Албанія, Федеративної Республіки Бразилія,
Соціалістичної Республіки В’єтнам, Республіки Індія, Республіки Македонія,
Румунії, Республіки Словенія та Республіки Індонезія, представники
дипломатичних місій Республіки Білорусь, Сполученого Королівства Великої
Британії та Північної Ірландії, Грузії, Республіки Нігерія, Азербайджанської
Республіки, Королівства Норвегія, Латвійської Республіки, Республіки
Таджикистан, Турецької Республіки, Угорщини, Французької Республіки,
Федеративної Республіки Німеччина, Представництва Європейського Союзу та
Посольства України у Китайській Народній Республіці. Крім того, на
запрошення керівництва Харківської області у Форумі взяли участь члени
офіційної делегації провінції Хейлунзян Китайської Народної Республіки.
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Під час Форуму забезпечено перебування 25 офіційних делегацій, серед
яких 10 Послів таких країн: Сполучених Штатів Америки, Канади, Республіки
Албанія, Федеративної Республіки Бразилія, Соціалістичної Республіки
В’єтнам, Республіки Індія, Республіки Македонія, Румунії, Республіки Словенія
та Республіки Індонезія.
Для надання практичної допомоги розпорядникам бюджетних коштів у
травні 2016 року проведено вебінар на тему: «Практичні аспекти переходу на
електронні закупівлі».
З метою підготовки до повного переходу на закупівлі в електронній
системі ProZorro (з 01.08.2016) для фахівців, які відповідають за проведення
закупівель в районних державних адміністраціях, органах місцевого
самоврядування та комунальних підприємствах, у липні 2016 року проведено
вебінар на тему: «Дії замовників при переході на електронні публічні
закупівлі».
За участю тренера системи ProZorro у вересні 2016 року організовано
семінар з питання проведення публічних закупівель для представників
структурних підрозділів обласної державної адміністрації.
Протягом 2016 року робота Департаменту з підвищення
конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної
адміністрації була зосереджена на забезпеченні інформаційно-аналітичного
супроводження процесів підвищення конкурентоспроможності Харківської
області, розвитку ІТ-галузі, формування позитивного іміджу регіону, створення
сприятливого економічного середовища для розвитку бізнесу.
Уживалися заходи стосовно узгодження з соціальними партнерами
формату та термінів реалізації у 2017 році спільного проекту «Абетка
експортера», метою якого є підвищення рівня обізнаності потенційних
експортерів щодо правил митного оформлення вантажів, порядку отримання
сертифікату якості, сертифікату походження товару.
Розглядаючи сферу інформаційно-комунікаційних технологій як одну з
найбільш конкурентоспроможних в регіоні, значні зусилля в діяльності були
спрямовані на підтримку та розвиток зазначеної галузі. За даними Головного
управління статистики у Харківській області у структурі зовнішньої торгівлі
послугами області за 9 місяців 2016 року експорт послуг у сфері
телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг досяг рівня
117,9 млн дол. США, що складає 60,2 % від загального експорту послуг
регіону.
Суттєві кроки були зроблені на шляху до консолідації та об’єднання
зусиль представників ІТ-бізнесу, органів влади та навчальних закладів регіону
на основі кластерної моделі взаємодії. З цією метою проведено серію зустрічей
з усіма зацікавленими сторонами.
Виходячи з результатів комплексного аналізу стану ІТ-галузі, розроблена
та послідовно впроваджувалася система заходів, спрямована на закріплення
лідерства Харківщини в ІТ-індустрії.
Протягом звітного періоду здійснювалася координація реалізації другого
етапу проекту «Школа лідерства голови Харківської обласної державної
адміністрації».
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Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в
Харківській області створені та діють 34 самостійні центри надання
адміністративних послуг (далі – ЦНАПи), а також 9 територіальних підрозділів
ЦНАПу м. Харкова в адміністративних районах міста. Загалом громадянам та
представникам бізнесу Харківської області доступно 250 адміністративних
послуг по м. Харкову та близько 100 адміністративних послуг по області.
З метою створення сприятливих і комфортних умов для отримання
адміністративних послуг не тільки жителями міста Харкова й Харківської
області, а й інших регіонів у вересні 2016 року підписаний міжнародний
договір (Меморандум) про взаєморозуміння між IDLO, Харківською обласною
державною адміністрацією та Харківською міською радою щодо створення
Регіонального ЦНАПу в м. Харкові.
Для підвищення ефективності залучення міжнародної технічної допомоги
розроблено та підготовлено до друку методичний посібник «Основи
грантрайтингу та управління проектами в публічній сфері: методичні
рекомендації для органів влади та недержавних організацій».
З метою укріплення співпраці з вищими навчальними закладами
(далі – ВНЗ) Харківської області, направленої на забезпечення ефективної
участі ВНЗ в міжнародних проектах та програмах з метою успішного залучення
іноземного досвіду у сфері освіти, науки і можливостей для студентів та
науково-педагогічного складу було підписано низку меморандумів про
співпрацю з ВНЗ Харківської області. У рамках підписаних меморандумів
впроваджуються результати досліджень кандидатських і докторських
дисертацій.
У вересні 2016 року за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»
було розроблено комунікативну онлайн-платформу проектів та програм
міжнародної допомоги «GrantsLife», яка містить механізми обміну актуальною
інформацією між представниками міжнародних організацій, центральних і
місцевих органів влади та потенційних реципієнтів щодо стану впровадження
проектів та програм на території України, а також нових напрямів діяльності та
грантових пропозицій. До співпраці в рамках платформи запрошено всі
провідні представництва міжнародних організацій-донорів, що впроваджують
свою діяльність в регіоні. «GrantsLife» було презентовано під час зустрічі
голови Харківської обласної державної адміністрації з делегацією міжнародних
організацій, фондів, гуманітарних місій і програм та під час панельної дискусії
VIII Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські
ініціативи!». Платформа отримала позитивні відгуки від учасників та всіх
партнерських організацій та установ.
Департаментом
фінансів
Харківської
обласної
державної
адміністрації постійно проводився аналіз забезпечення своєчасної виплати
заробітної плати працівникам бюджетних установ та соціальних виплат.
Підготовлені матеріали щодо виконання обласного бюджету за 2015 рік
та подані до обласної ради (лист від 11.01.2016 № 01-73/159). Звіт про
виконання обласного бюджету за 2015 рік затверджено рішенням обласної ради
від 04.02.2016 № 34-VІІ, яке опубліковане у газеті «Слобідський край»
від 09.02.2016 № 17.
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Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України на підставі рішень
Харківської обласної ради вносилися зміни до обласного бюджету на 2016 рік.
Проводився щомісячний моніторинг виконання місцевих бюджетів
області та перерахування з державного бюджету відповідних дотацій та
субвенцій.
Проведена робота по зведенню показників місцевих бюджетів на
2016 рік, підготовлені відповідні матеріали, пояснювальна записка з додатками,
інформація про зведення показників за мережею, штатами і контингентами
бюджетних установ на 2016 рік та надані до Міністерства фінансів України
(лист від 15.03.2016 № 01-26/146).
Розроблена Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів обласного бюджету у відповідності до вимог чинного
законодавства. Інструкція затверджена наказом Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації від 18.08.2016 № 2, який
зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській
області 20.09.2016 за № 22/1506 та офіційно оприлюднено в газеті
«Слобідський край» від 24.09.2016 № 115.
Проведена перевірка правильності складання і затвердження кошторисів
бюджетних установ, які фінансуються з обласного бюджету у 2016 році, та
планів використання бюджетних коштів одержувачів, які отримують фінансову
підтримку за рахунок коштів обласного бюджету. За результатами проведеної
роботи перевірено 223 кошториси, у тому числі 174 кошториси бюджетних
установ.
Підготовлено проект обласного бюджету на 2017 рік та прогноз
обласного бюджету на 2018 – 2019 роки, які схвалено розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 02.12.2016 № 563 та затверджено
рішенням обласної ради від 08.12.2016 № 330-VІІ.
Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної
адміністрації щомісяця проводився моніторинг та аналіз підсумків роботи
підприємств промисловості, визначалися завдання подальшого розвитку.
Для з’ясування реального стану справ промислової галузі регулярно
відвідувалися підприємства та установи, проводилися співбесіди з їх
керівниками.
У зв’язку із реорганізацією Спеціальної державної податкової інспекції з
обслуговування великих платників податків у м. Харкові (СДПІ ОВП у
м. Харкові) протягом 2016 року постійна співпраця з надання інформації щодо
стану відшкодування податку на додану вартість промисловим підприємствам
та установам галузевої науки була тимчасово припинена. На сьогодні
проводиться робота з СДПІ ОВП у м. Харкові щодо відновлення багаторічної
співпраці та формування переліку платників податку (відповідно до введеного
у 2016 році Порядку обліку податків) для надання інформації по залишках
невідшкодованого податку на додану вартість.
У межах компетенції проводилася активна робота з центральними
органами виконавчої влади, направлена на вирішення актуальних проблемних
питань промислового комплексу, зокрема питання забезпечення погашення
заборгованості із заробітної плати.

8

За підсумками січня-листопада 2016 року індекс промислової продукції
становив 105,5 %, (за аналогічний період минулого року – 87,3 %). По Україні
індекс промислової продукції за січень-листопад 2016 року складав 102,1 %.
Серед регіонів України за показником індекс промислової продукції
Харківська область посідає 11 місце (за аналогічний період 2015 року –
21 місце).
Із зростанням виробництва продукції в січні-листопаді 2016 року
працювали: ДП «ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка», ДП «Чугуївський авіаційний
ремонтний завод», ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ТОВ «Лозівський
ковальсько-механічний завод», ДП «Харківський завод спеціальних машин»,
ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря», філія «Панютинський вагоноремонтний завод
«ПАТ
«Укрзалізниця»,
ДП
«Ізюмський
приладобудівний
завод»,
ТОВ «ХЗПТУ», ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», ДНВП «Об’єднання
Комунар» та інші.
Реалізовано промислової продукції, здійснено промислових робіт і послуг
на загальну суму 115,1 млрд грн, що на 23,4 млрд грн перевищує результат
аналогічного періоду 2015 року.
Щомісяця проводився моніторинг стану створення нових робочих місць
та скорочення існуючих робочих місць по підприємствах та установах, що
знаходяться у сфері впливу Управління. У результаті ускладнення економічної
ситуації, зокрема втрати традиційних ринків збуту, здорожчання енергоносіїв,
сировини, комплектуючих, на промислових підприємствах спостерігається
негативна тенденція щодо скорочення робочих місць. За результатами
щомісячного моніторингу, що ведеться Управлінням, за січень-листопад
2016 року звільнено 315 працівників і створено 87 робочих місць.
Одним із пріоритетних напрямів роботи Управління паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
є робота з підвищення рівня газифікації населених пунктів області.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2009
№ 1001-р «Про добудову підвідних газопроводів» державним бюджетом на
2016 рік передбачено фінансування будівництва об’єктів газифікації
Харківської області:
із державного бюджету – 7885,94 тис. грн;
із обласного бюджету – 2145,07 тис. грн.
Загальна сума коштів бюджетів на будівництво об'єктів газифікації
Харківської області із державного бюджету, обласного бюджету, районних та
міських бюджетів та залучених коштів у 2016 році склала 16053,05 тис. грн.
22 березня 2016 року укладено Угоду № 1-2016 про співробітництво у
розвитку нафтогазового комплексу та соціальної інфраструктури населених
пунктів Харківської області на 2016 рік з ПАТ «Укргазвидобування».
За підсумками 2016 року в Харківській області із 1761 населених пунктів
газифіковано 794. Рівень газифікації області складає 71,5 %, у тому числі міст
та селищ міського типу – 84,0 %, сіл – 54,4 %.
З метою подальшого розвитку регіону, зміцнення його енергетичної
безпеки та покращення сучасного стану паливної галузі в області реалізується
Регіональна програма розвитку паливної галузі області до 2020 року,
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затверджена рішенням обласної ради від 22 грудня 2011 року № 292–VI. У
межах Харківської області ГПУ «Шебелинкагазвидобування» за 9 місяців 2016
року розробляло 32 родовища.
Іншим пріоритетним напрямом роботи є питанням підвищення
енергоефективності використання енергоресурсів в області. Протягом
2016 року направлено 171 анкету інвестиційних енергоощадних проектів у
бюджетній сфері з метою участі у проекті «Надзвичайна кредитна програма для
відновлення України» з використанням коштів Європейського Інвестиційного
банку.
Під особливим контролем знаходиться питання підготовки до сталої
роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу в осінньо-зимовий
період 2016 – 2017 років. Усіма підприємствами комплексу розроблено та
затверджено графіки відповідних заходів.
З метою забезпечення сталого енергопостачання в області проводиться
робота з переведення безхазяйних енергетичних об’єктів на баланс
АК «Харківобленерго» або інших спеціалізованих підприємств. За
результатами проведеної роботи з 75 безхазяйних енергетичних об’єктів з
початку 2016 року виявлено власників 3-х об'єктів, 20 – передано на баланс АК
«Харківобленерго». Робота з передачі 52 безхазяйних об'єктів по районах
області та містах обласного значення триває.
Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації готувалися
матеріали на селекторні наради з питань проходження опалювального сезону,
розрахунків споживачів за надані житлово-комунальні послуги, розрахунків
підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії,
приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно
обґрунтованих витрат.
Проведено 33 виїзних засідання обласного штабу з організації підготовки
господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери Харківської області до
сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016/2017 років.
У вересні 2016 року проведено 4 «кущових» засідання обласного штабу, у
яких взяли участь 27 районів області та 6 міст обласного значення. На
«кущових» засіданнях штабу розглядались питання про стан підготовки
господарського комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів
соціальної сфери кожного району області та міста обласного значення до
сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016/2017 років та
виконання протокольних доручень, які було надано під час проведення виїзних
засідань обласного штабу у червні-серпні 2016 року.
По тепловому господарству місцевих рад і відомств підготовлено до
роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років 786 котелень або 100 % від
плану. Здійснено капітальний ремонт або реконструкцію 24 котелень або 100 %
від плану.
Підготовлено 2084,05 км теплових мереж (100 %). Замінено труб у
двотрубному обчисленні 10,31 км теплових мереж, у тому числі прокладено
2,33 км мереж у пінополіуретановій ізоляції.
Підготовлено 308 одиниць центральних теплових пунктів (100 %).
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На підготовку теплового господарства витрачено 47,87 млн грн.
Житловий фонд по області комплексно підготовлено до зими на 100 % з
підписаними паспортами готовності на 14665 житлових будинки.
Виконано ремонт покрівель у кількості 1396 (100,3 %).
В області для реалізації державної політики щодо забезпечення населення
Харківської області якісною питною водою діє програма «Питна вода
Харківської області» на 2012 – 2020 роки (далі – Програма). У 2016 році в
рамках Програми за рахунок коштів Державного фонду регіонального
розвитку, обласного та місцевих бюджетів, коштів підприємств та інших
джерел виконані заходи з будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів
водопостачання та водовідведення на загальну суму 57,1 млн грн.
Здійснювався моніторинг діючих тарифів на житлово-комунальні послуги
та стану розрахунків за них, а також прийнятих у 2016 році рішень органів
місцевого самоврядування щодо зміни тарифів у населених пунктах області.
З початку 2016 року відповідними органами місцевого самоврядування
прийнято 36 рішень щодо встановлення тарифів.
Протягом 2016 року передано 4 гуртожитки у комунальну власність
територіальної громади м. Харкова.
Триває робота з облаштування житлового фонду приладами обліку води
та теплової енергії. Багатоквартирний житловий фонд Харківської області, який
доцільно оснастити приладами обліку, оснащено будинковими приладами
обліку холодної води на 37,1 % від запланованого, будинковими приладами
обліку гарячої води на 8,1 % від запланованого та будинковими приладами
обліку теплової енергії на 67,5 % від запланованого.
В області продовжується робота щодо створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків. Станом на 01 січня 2017 року в області створено
1137 ОСББ, з них 613 – в районах і містах області та 524 – у м. Харкові. Всього
з початку 2016 року було створено 298 об’єднань, що є найбільшим показником
за усі роки.
Департаментом капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації протягом 2016 року проводилися наради з
представниками підрядних та проектних організацій з питань будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціального та житловокомунального призначення.
Департаментом агропромислового комплексу Харківської обласної
державної адміністрації проводилась робота щодо реалізація заходів із
впровадження інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих
умов для стабільного і динамічного розвитку підприємств агропромислового
комплексу, підвищення рівня їх конкурентоспроможності, залучення інвестицій
у сільське господарство.
На виконання державної програми КПКВК 2801030 «Фінансова
підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення
кредитів» проведена робота щодо освоєння виділених 18,3 млн. грн, які
використано у повному обсязі. З цією метою проведено 5 засідань комісії, на
яких розглянуто 52 заяви від господарств області на отримання компенсації
відсоткової ставки за залученими кредитами.
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За обласною програмою індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім» на 2016–2017 роки на витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам,
з обласного бюджету профінансовано 287,1 тис. грн, які було направлено
КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі». На надання пільгового кредиту індивідуальним сільським
забудовникам з передбачених 344,0 тис. грн було профінансовано
331,6 тис. грн.
Щомісяця проводився збір та узагальнення інформації по харчових та
переробних підприємствах області стосовно очікуваного індексу виробництва
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.
Здійснювався контроль за програмою форвардних закупівель зерна
урожаю 2016 року ПАТ «Аграрний фонд». З сільгосптоваровиробниками
регіону укладено контракти на продаж 1,9 тис. тонн зерна пшениці, відповідно
до яких проведено розрахунки у повному обсязі на суму 6,9 млн грн.
За 2016 рік на зернові склади та елеватори області надійшло зернових,
зернобобових та олійних культур урожаю 2016 року всього – 1 854,9 тис. тонн,
у тому числі: пшениці – 1019,8 тис. тонн, із якої 65 % продовольчої (1-5 кл.),
ячменю – 99,5 тис. тонн, гороху – 24,7 тис. тонн, гречки – 1,6 тис. тонн,
кукурудзи – 325,7 тис. тонн, ріпаку – 11,0 тис. тонн, сої – 33,6 тис. тонн, сорго –
1,2 тис. тонн та 337,5 тис. тонн соняшнику.
Разом з Асоціацією «Харківцукор» здійснювався моніторинг роботи
цукрових заводів області. У 2016 році працювало 6 цукрових заводів. Від
початку збиральних робіт поступило 1210 тис. тонн цукрового буряку,
вироблено 160 тис. тонн цукру.
Протягом 2016 року було оформлено та видано суб’єктам племінної
справи у тваринництві 236 сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 27.12.2012 № 757 «Про утворення обласної міжвідомчої робочої групи з
питань раціонального та ефективного використання земель, запобігання
порушенням земельного законодавства та з роз’яснювальної роботи щодо
земельної реформи» (зі змінами) проводилися засідання районних робочих
груп, у тому числі за участю представників обласної міжвідомчої робочої
групи, на яких розглядався стан виконання заходів згідно із затвердженими
планами. У 2016 році проведено 37 засідань районних робочих груп. Зведена
інформація про роботу робочих груп була надана до обласної державної
адміністрації.
На виконання доручення голови обласної державної адміністрації
від 02.08.2016 № 01-16/5909 здійснювався моніторинг розрахунків
сільськогосподарськими підприємствами області за оренду земельних ділянок
(паїв). По області розрахунки склали 100,5 %. Виплата орендної плати за 1 га
склала 1642 грн.
Протягом 2016 року проведено відповідну роботу із залучення
підприємств агропромислового комплексу області до участі у Національних та
Міжнародних виставках та ярмарках агропромислового напряму.

12

Харківська область на ХХVІІІ Міжнародній агропромисловій виставці
«Агро-2016» представила обласну експозицію, площа якої склала 50 м².
До участі у виставці було залучено понад 70 підприємств харчової та
переробної промисловості.
За результатами виставки та оцінки експертної комісії Міністерства
аграрної політики та продовольства України за вагомий внесок у розвиток
аграрного сектору Харківська область нагороджена золотою медаллю в
номінації «За краще висвітлення регіонального розвитку та виставкову
експозицію серед областей України».
З метою забезпечення реалізації державної політики у будівельній галузі
Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної
державної адміністрації проведена організаційна робота з вирішення
нагальних питань.
За результатами проведеної роботи на території Харківської області
станом на 31 грудня 2016 року введено в експлуатацію житла загальною
площею 465,2 тис. м2, із них:
індивідуальні житлові будинки, загальною площею 122,4 тис. м2;
багатоквартирні житлові будинки, загальною площею 298,1 тис. м2;
приміщення реконструйовано під житло, загальною площею 41,5 тис. м2;
гуртожитки загальною площею 3,2 тис. м2.
У співвідношенні з попереднім звітним періодом це складає 121,2 %.
Для надання державної підтримки на будівництво доступного житла,
Харківському управлінню Державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву виділено з бюджету міста Харкова – 6,5 млн грн.
Станом на 01 січня 2017 року укладено договорів на придбання 39
квартир загальною площею 2056,86 м. кв.
Для надання довгострокових кредитів на придбання житла молодими
сім’ями Харківському управлінню Державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву виділено:
з обласного бюджету – 1,67 млн грн.
з бюджету міста Харкова – 10,0 млн грн.
Станом на 01 січня 2017 року укладено договорів на придбання 20
квартир загальною площею 1304,4 м. кв., у тому числі за рахунок коштів
обласного бюджету придбано 4 квартири загальною площею 253,12 м. кв.
Для надання державної підтримки Харківському управлінню Державного
фонду сприяння молодіжному житловому будівництву виділено з обласного
бюджету – 6,5 млн грн.
Станом на 01 січня 2017 року укладено договорів на придбання 26
квартир загальною площею 1530,1 м. кв.
Рішенням обласної ради від 14.04.2016 № 101-VІI затверджена Програма
розроблення містобудівної документації у Харківській області на 2016 –
2020 роки, якою визначено черговість та фінансова складова з розроблення
містобудівної документації сучасного рівня.
Постійно з органами місцевого самоврядування ведеться робота щодо
порядку розроблення містобудівної документації, а саме: схем районного
планування, генеральних планів населених пунктів, вживалися заходи щодо
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забезпечення доступності цих матеріалів, шляхом розміщення їх на відповідних
веб-сайтах районних державних адміністрацій. За рахунок місцевих бюджетів
всього освоєно коштів на розроблення містобудівної документації
6783,271 тис. грн.
Управлінням охорони здоров’я Харківської обласної державної
адміністрації було проведено низку заходів з метою вирішення актуальних та
поточних питань сфери охорони здоров’я регіону.
16 грудня 2016 року у рамках робочого візиту в.о. Міністра охорони
здоров’я України У. Супрун до Харківської області проведено розширене
засідання медичного активу за участю керівництва області, галузевого
Управління, закладів охорони здоров’я, науковців, практичних лікарів,
представників громадськості, під час якого обговорено нагальні проблеми
медицини регіону, питання поетапного реформування сфери охорони здоров’я.
У рамках реалізації принципів медичної реформи, за ініціативи та
підтримки керівництва обласної державної адміністрації та у тісній співпраці з
Харківською експертною групою з імплементації медичної реформи у
Харківському регіоні у м. Чугуєві розпочато втілення проекту трансформації
первинної ланки медичної допомоги та підготовку її до нової моделі
фінансування, розроблено низку конкретних пропозицій щодо змін санітарних
правил і будівельних норм для оновлення будівель медичних закладів,
спрощення документації та паперової звітності лікарів первинної ланки тощо.
13 жовтня 2016 року у рамках українсько-німецької співпраці та
проведення «Тижнів Німеччини в Україні 2016» у Харківському національному
медичному університеті вперше відбулося публічне медичне ток-шоу
«Реформи в медицині – з любов’ю» за участю керівництва Управління охорони
здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Генерального консула
ФРН, доктора Вольфганга Мессингера, реформатора німецької медицини
доктора Елліса Хубера, представників Харківської експертної групи з
імплементації медичної реформи у Харківському регіоні.
У рамках реалізації Національного плану заходів з імплементації та
реалізації засад європейської політики «Здоров’я – 2020: основи Європейської
політики в підтримку дій держави та суспільства в інтересах здоров’я і
благополуччя», проекту ВООЗ в Україні «Неінфекційні захворювання –
профілактика та зміцнення здоров’я в Україні», Стратегії реформування галузі
охорони здоров’я та медичної освіти у Харківській області проведено зустріч
керівництва області з делегацією Бюро ВООЗ в Україні на чолі з керівником
спільного проекту Міністерства охорони здоров’я України та Бюро ВООЗ
«Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні»
Джеральдін Маквіні, організовано та проведено Форум «Здорова нація –
майбутнє України».
Питання організації соціального захисту, у т.ч. медичного забезпечення
учасників АТО та осіб, які тимчасово переміщені з Донецької та Луганської
областей, знаходиться на постійному контролі місцевих органів влади,
розглянуто та обговорено у ході низки заходів.
За підтримки керівництва органів місцевої влади у регіоні запроваджено
один із найбільш досконалих підходів до медичного забезпечення
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демобілізованих бійців із залученням соціальних служб, волонтерських
організацій, громадських організацій учасників АТО. Система надання
комплексної медичної допомоги включає медичні профілактичні огляди за
участю 12 спеціалістів з подальшим складанням індивідуальних планів
реабілітації та визначенням обсягів надання амбулаторного, стаціонарного та
санаторно-курортного лікування пацієнтам зазначеної категорії. Пильну увагу
приділено психологічній реабілітації демобілізованих. На базі обласного
госпіталю ветеранів війни організовано надання кваліфікованої психологічної
допомоги та введено додаткові посади психологів.
Протягом 2016 року проведено 40 науково-практичних конференцій, із
них 8 – з міжнародною участю, 113 Днів спеціалістів за участю профільних
фахівців закладів охорони здоров’я, 49 семінарів та семінарів-тренінгів,
2 з’їзди, 2 симпозіуми, 1 засідання у форматі «круглого столу», 2 форуми.
Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації протягом 2016 року проводилася консультаційна робота з
представниками туристичної галузі Харківщини. Проводилися засідання у
форматі «круглого столу» щодо вирішення нагальних проблем у сфері туризму.
З метою розширення та зміцнення міжрегіонального співробітництва в галузі
«Туризм» проводилися презентації туристичних послуг вітчизняних суб’єктів
туристичної діяльності.
Складено облікову документацію на 493 об’єкти культурної спадщини
із них 136 – пам’ятки історії, 357 – пам’ятки археологічної спадщини, 49
об’єктів культурної спадщини.
Складено 544 паспорти: 445 – об’єкти археологічної спадщини,
84 – пам’ятки історії, 13 – об’єкти культурної спадщини, 1 – історія та
монументальне мистецтво, 1 – монументальне мистецтво.
Розглянуто 54 містобудівних документацій територій м. Харкова та
Харківської області, що також пов’язані із об’єктами культурної спадщини,
землями історико-культурного призначення, видано 18 дозволів на розміщення
реклами. Установлено 23 охоронні дошки на пам’ятки історії, розташовані на
території м. Харкова та області.
Видано розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 07.04.2016 № 115 «Про демонтаж пам’ятників і пам’ятних знаків, які
підпадають під дію Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки», згідно з яким демонтовано 182
пам’ятника.
Проведено інвентаризацію пам’яток, розташованих на території
Люботинської міської ради та міста Первомайський. Розглянуто 4 пам’ятки
археології у Первомайському районі.
Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації приділялася постійна увага вирішенню питань
соціальної політики.
У 2016 році організовано проведення засідань консультативно-дорадчих
органів, що діють при обласній державній адміністрації:
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4 засідання Обласного комітету із забезпечення доступності інвалідів та
інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури;
20 засідань комісії з питань надання одноразової грошової допомоги
мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації;
12 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат;
4 засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;
9 засідань регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату
працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках;
5 засідань Робочої групи з питань визначення статусу осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
6 засідань Робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів;
4 засідання Обласної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної
рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії
торгівлі людьми.
Постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам
антитерористичної операції.
Протягом року здійснено вивчення стилю та методів роботи:
КУ Панютинський психоневрологічний інтернат;
17 районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді області та міст обласного значення;
3 районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
м. Харкова та Харківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді «Довіра»;
Харківського обласного центру матері та дитини;
8 управлінь праці та соціального захисту населення районних державних
адміністрацій.
Здійснено 18 експертиз якості проведення атестації робочих місць за
умовами праці на їх відповідність вимогам постанови Кабінету Міністрів
України від 01.08.1992 № 442 «Про порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці» та правильність застосування списків пільгового
пенсійного забезпечення на підприємствах області згідно зі ст. 13 Закону
України «Про пенсійне забезпечення». Внесено пропозиції щодо скасування 6
наказів як таких, що не відповідають чинному законодавству.
Протягом року проведено аудит ефективності та фінансовий аудит у:
5 психоневрологічних інтернатах;
КУ Вовчанський спеціальний будинок-інтернат;
3 територіальних центрах соціального обслуговування (надання
соціальних послуг);
4 геріатричних пансіонатах;
КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці Харківської
обласної ради;
Харківському обласному соціальному гуртожитку.
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З метою надання консультацій отримувачам послуг, проведення
інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на збереження сімейних
цінностей, надання консультаційних послуг прийомним батькам, батькамвихователям, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у
вирішенні їх нагальних потреб, та інформування громадян щодо попередження
насильства у сім’ї здійснено 5 виїздів регіонального мобільного
консультаційного пункту Харківського обласного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді до Балаклійського, Великобурлуцького, Вовчанського,
Первомайського та Харківського районів.
Проводилася робота інформаційно-консультаційного (ресурсного) центру
для демобілізованих із зони збройного конфлікту та членів їх сімей із
залученням кризових психологів, фахівців Асоціації спеціалістів з подолання
наслідків психотравмуючих подій.
Налагоджена співпраця з громадськими організаціями, міжнародними
благодійними фондами, волонтерськими організаціями з метою проведення
спільних заходів під час здійснення соціальної роботи з внутрішньо
переміщеними особами/сім’ями, учасниками АТО та членами їх сімей, сім’ями
загиблих у зоні АТО, демобілізованими із зони збройного конфлікту та членами
їх сімей.
Проводилася робота щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням
ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інвалідів. На початок
2016 року на обліку по забезпеченню санаторно-курортним лікуванням
перебувало 12 093 особи.
Для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, у 2016 році області виділено 6228,3 тис. грн, які розподілені між
районами області відповідно до заявок. Протягом 2016 року
рай(міськ)управліннями закуплено 1369 путівок для оздоровлення громадян у
санаторно-курортних закладах на суму 6143,4 тис. грн.
За програмою «Пільги на медичне обслуговування громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»
використано
8528,1 тис. грн.
Пріоритетним завданням Служби у справах дітей Харківської обласної
державної адміністрації є реалізація державної політики з питань соціального
захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото,
дані про стан здоров’я дітей, та найближчих родичів. На даний час внесені
відомості до системи «Діти» стосовно 4300 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та 1318 дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей.
Адміністратором безпеки регіонального рівня проводилася постійна
робота зі скасування та оформлення флеш-ключів доступу до системи для
користувачів та адміністраторів безпеки у зв’язку із закінченням терміну дії
ключів, з урахуванням рівнів доступу до системи. Робота з оформлення флеш-
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ключів доступу до ЄІАС «Діти» для нових користувачів та адміністраторів
безпеки проводиться згідно з графіком.
Щотижня здійснювався моніторинг стану наповнення електронної бази та
достовірності внесених відомостей.
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», встановлення грат на вікнах
приміщення, де працює система, придбання ліцензійних програм, спеціальних
пристроїв для зберігання особистих флеш-ключів користувачів та
адміністраторів безпеки районного рівня).
Для тимчасового влаштування дітей, які потрапили у складні життєві
обставини, в області функціонують вісім центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей, розрахованих на одночасне перебування 215 дітей. Зазначені
заклади соціального захисту дітей протягом 2016 року надали допомогу 534
дітям.
Із загальної кількості дітей, які перебували у закладах соціального
захисту дітей за віковими критеріями, це діти у віці: від 3 до 6 років – 172
дитини, від 7 до 14 років – 291 дитина, від 15 до 18 років – 71 дитина.
На кінець звітного періоду кількість вихованців у закладах соціального
захисту дітей становить 185 дітей.
Станом на 01 січня 2017 року в області функціонує 88 дитячих будинків
сімейного типу (на вихованні перебуває 576 дітей) та 315 прийомних сімей (на
вихованні перебуває 555 дітей). Протягом 2016 року влаштовано до дитячих
будинків сімейного типу та прийомних сімей 101 дитину-сироту та дитину,
позбавлену батьківського піклування. Усього в прийомних сім’ях та дитячих
будинках сімейного типу виховуються 1131 дитина.
Протягом 2016 року службами у справах дітей районних державних
адміністрацій, міських рад міст обласного значення проведено 1297 заходів по
захисту майнових та житлових прав дітей, у т.ч. дітей облікових категорій:
розглянуто 685 заяв та звернень щодо захисту житлових та майнових прав
дітей, при продажу-купівлі житла службами у справах дітей районних
державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення проведено 600
перевірок наявності житлово-побутових умов для навчання та проживання
дітей, попереджено незаконний продаж майна, що належить неповнолітнім –
11, відновлено право на житло дитини – 1 випадок. Службами у справах дітей в
області було виявлено 109 дітей, які потребували захисту житлових та
майнових прав.
На виконання Комплексного плану спільних заходів щодо попередження
негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень та профілактики
дитячої злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності,
попередження пияцтва та наркоманії), відповідно до розроблених графіків,
протягом 2016 року проведено 2034 профілактичні рейди «Діти вулиці». Під
час проведення профілактичних заходів було виявлено 569 дітей, які опинилися
в умовах вулиці, залишились без належного догляду з боку батьків.
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За підсумками проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці»
попереджено батьків – 1707, притягнуто до відповідальності – 484, повернуто в
сім’ю 170 дітей, влаштовано до центрів соціально-психологічної реабілітації
121 дитина, до закладів охорони здоров’я 71 дитина.
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських
рад міст обласного значення вжито заходів щодо недопущення порушення прав
та законних інтересів дітей, гарантованих Законом України «Про охорону
дитинства» та Конвенцією ООН про права дитини (збереження соціальних
виплат, здобуття освіти, отримання медичної допомоги), в сім’ях опікунів
(піклувальників), прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, де
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які
перебувають на території Харківської області з Луганської та Донецької
областей.
Здійснюється щотижневий контроль за дотриманням вимог Закону
України «Про охорону дитинства» щодо забезпечення прав дітей, які
переселилися з тимчасово окупованих територій держави, та на яких
проводиться антитерористична операція, на охорону життя і здоров’я, освіту,
опіку, піклування та соціальний захист.
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських
рад міст обласного значення щотижня надсилалася інформація щодо сімей, які
переїхали з Донецької, Луганської областей на тимчасове проживання у зв’язку
із загостренням ситуації в цих областях, де зазначаються першочергові потреби
родин (допомога в оформленні виплат, медична допомога, робота, одяг, засоби
гігієни, продукти харчування тощо), потреби дітей (лікування, особливий
догляд, спеціальне місце перебування тощо), чи поставлена сім'я на облік у
центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для здійснення соціального
супроводу сім'ї, можливість забезпечення дошкільного/шкільного навчання
дитини, здійснення виплат державної соціальної допомоги, працевлаштування
батьків, опікунів.
Станом на 01 січня 2017 року на території області функціонують з
тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції: 4 прийомних сім’ї, у яких на вихованні перебуває
7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 70 сімей опікунів,
піклувальників, на вихованні перебуває 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
В області успішно продовжено практичну роботу з реформування
системи інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Законодавчими підставами для проведення цієї
роботи є постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 «Про
затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
В області забезпечені умови для соціального захисту кожної дитинисироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Для цього існує
розгалужена система державних закладів, які задовольняють потреби дітей не
лише в залежності від віку, але і від стану здоров’я.
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Протягом останніх років в області зберігається постійна позитивна
динаміка щодо зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у зв’язку із зменшенням кількості фактів
позбавлення батьків батьківських прав, активізації усиновлення громадянами
України.
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації протягом звітного періоду здійснено:
комплексне вивчення стану роботи управління освіти адміністрації
Шевченківського району Харківської міської ради з питань реалізації державної
політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
комплексне вивчення стану роботи відділу освіти Ізюмської районної
державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
комплексне вивчення стану роботи відділу освіти Кегичівської районної
державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
комплексне вивчення стану роботи відділу освіти Валківської районної
державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
державну атестацію Харківського приватного академічного художнього
ліцею Харківської області;
державну атестацію КЗ «Харківська спеціальна загальноосвітня школаінернат І-ІІІ ступенів № 8» Харківської обласної ради;
державну атестацію Харківського приватного дошкільного навчального
закладу «Маленька країна»;
державну атестацію Харківського приватного навчально-виховного
комплексу «Вересень» Харківської області;
державну атестацію КЗ «Ліцей з посиленою військово-фізичною
підготовкою «Патріот» Харківської обласної ради»;
державний нагляд (контроль) за діяльністю навчальних закладів із
високим і середнім ступенями ризику у Близнюківському, Богодухіському,
Борівському, Великобурлуцькому, Дергачівському, Зачепилівському та
Куп’янському
районах
області,
Індустріальному,
Київському,
Холодногірському та Шевченківському районах м. Харкова, містах Ізюмі та
Куп’янську;
експертизу організованого початку 2016/2017 навчального року у відділах
освіти Барвінківської, Дворічанської, Дергачівської, Краснокутської та
Печенізької районних державних адміністраціях.
Розроблено освітні проекти: «Наукові обрії Харківщини», «Виховний
простір Харківщини»; проект «Школа лідерства голови Харківської обласної
державної адміністрації»; Соціальний проект «Школа Волонтера»; програми
«Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості
внутрішньо переміщених осіб»; Проект Kharkiv IT Unicorns; Студентський
проект «Studlife»: «Європейському місту – європейську освіту!»; Міжнародний
проект «Діалог між силовими структурами та громадськістю м. Харкова»;

20

Міжнародний проект «OPEN – відкриті для молодих жінок; Проект «Відкритий
університет «RubikOn»; Студентський проект «Find yourself – знайди себе».
У 2016 році з метою удосконалення національної системи професійнотехнічної освіти відповідно до європейських стандартів, в рамках співпраці
Міністерства освіти і науки України з Європейським фондом освіти в
Харківській області був запроваджений проект «Туринський процес –
регіональний рівень».
Протягом 2016 року проведено 4 засідання ради директорів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; 5 засідань ради ректорів вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського вузівського регіону;
10 нарад з проректорами з питань гуманітарної освіти та виховання, навчальної
та виховної роботи; 2 засідання ради молодих вчених; 14 засідань
консультативно-дорадчих, дорадчих та інших допоміжних органів служб та
комісій; 2 засідання регіонального оперативного штабу «Вступна кампанія –
2016».
З метою забезпечення проведення в Харківській області зовнішнього
незалежного оцінювання якості освіти 06 квітня 2016 року відбулася нарада в
режимі селектору. За участю представників Міністерства освіти і науки
України на базі Харківського національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка 07 грудня 2016 року відбулася регіональна
нарада-семінар з питань підготовки та проведення вступної кампанії – 2017.
Спільно з Радою ректорів/директорів вищих навчальних закладів
проведено понад 25 заходів, у тому числі традиційні: зустріч студентського
активу з ректорами з нагоди Дня Тетяни, акція «Вища школа Харківщини –
сільському абітурієнту», міжвузівські змагання з військово-прикладних видів
спорту, урочисте нагородження переможців конкурсу «Вища школа
Харківщини – кращі імена».
У 2016 році започатковані нові проекти: парад вишів під девізом
«Європейському місту – Європейську освіту» до Дня Європи (у святкуванні
взяли участь 4 тис. студентів із 31 ВНЗ); Перший музичний фестиваль
«Gaudeamus Opera», присвячений Міжнародному дню студентів.
На базі 4 провідних вищих навчальних закладів 17 грудня 2016 року
відбулися обласні етапи VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та XVІІ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у яких взяли
участь понад 400 студентів.
Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної
державної адміністрації приділялась велика увага питанням реалізації
молодіжної політики, оскільки понад 30 % населення у Харківському регіоні
складає саме молодь.
Загальна кількість заходів щодо реалізації молодіжної політики,
проведених на території Харківській області у 2016 році становить 5334, у т.ч.
2493 заходи проведено у напрямі національно-патріотичного спрямування, що
складає 46,7 % від загальної кількості заходів. Всього заходами було охоплено
528,7 тисяч осіб, з числа дітей та молоді, що на 12 % більше кількості
охоплених у 2015 році.
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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.
Спільно з представниками громадських організацій (Харківське обласне
відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом», молодіжна громадська організація
«Харківський обласний центр волонтерів», Благодійний Фонд «Благо»)
проведено 25 інформаційно-практичних тренінгів для різних категорій молоді
«Збереження репродуктивного здоров’я», якими охоплено понад 500 осіб із
числа різних категорій молоді.
З метою реалізації завдань Президента України та Уряду протягом
звітного періоду Харківською обласною державною адміністрацією погоджено
низку нормативно-правових актів у сфері національно-патріотичного
виховання, а саме: проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки»; проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Типового положення про Координаційну
раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній
адміністрації»; проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національнопатріотичного виховання на 2016 – 2020 роки».
На виконання Стратегії розвитку національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016 – 2020 роки, з метою проведення з представниками
громадських організацій на території Харківської області всеукраїнських
заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, до
Міністерства молоді та спорту України направлено чотири проекти.
За результатами конкурсного відбору, Міністерством молоді та спорту
України та представниками громадськості погоджено 2 проекти:
«Всеукраїнський патріотичний вишкіл-гра «Козак-Квест» (головний партнер –
ГО «Братство Козацького Бойового Звичаю «СПАС»); «Школа підготовки
тренерів-вихователів з організації національно-патріотичних та військовоспортивних ігор для молоді» (головний партнер – ГО «Цивільний корпус
«АЗОВ»).
У «Центрі національно-патріотичного виховання молоді» було відкрито
дві виставки творчих робіт молоді та дітей Харківського регіону з декоративноприкладного мистецтва на народну та патріотичну тематику з українськими
орнаментами, вишиванками та ляльками-мотанками; проводились кінолекторії,
присвячені визначним датам та подіям в історії Українського народу, на теми:
«Україна в огні» до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, «Нескорений» 2000 р.
про лідера за незалежність України – Романа Шухевича, «Україна – Європа».
З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр
праці» комунальної установи «Харківський обласний центр молоді»,
молодіжний центр праці Красноградського району, молодіжний центр праці
Лозівської міської ради. Протягом звітного періоду фахівцями 3-х молодіжних
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центрів праці надано понад 1600 інформаційно-консультативних послуг молоді
та працевлаштовані понад 500 молодих осіб. Окрім цього, ними проведено
профорієнтаціну роботу серед молоді, під час якої охоплено майже 2000 осіб. З
метою забезпечення вторинної зайнятості молоді ведеться постійна робота зі
створення молодіжних трудових загонів. За звітній період створено та діяло 112
молодіжних трудових загонів (у межах Харківської області – 97, за межами
області – 15) із загальною кількістю учасників – 5241 особа, із них 4658 осіб –
студенти, 541 особа – старшокласники, 42 особи – незайнята молодь.
За підсумками 2016 року оздоровленням та відпочинком охоплено 223076
дітей, що склало 92,3 % від загальної чисельності дітей 7 – 17 років та
дозволило Харківській області зайняти 1 місце серед регіонів України за
показником загального охоплення дітей оздоровленням та відпочинком.
Із загальної кількості дітей оздоровленням та відпочинком охоплено 127
тисяч дітей соціально-незахищених категорій, що склало 92,1 % від їх загальної
кількості.
Станом на 01 січня 2017 року на території Харківської області діють
14 закладів міських та районних центрів фізичного здоров’я населення «Спорт
для всіх». Згідно з відповідними рішеннями органів виконавчої влади на місцях
утворені 16 центрів, але не працюють за відсутності фінансування.
За підсумками 2016 року комунальною установою «Харківський
обласний центр спорт для всіх» було проведено понад 113 спортивно-масових
та фізкультурно-оздоровчих заходів, у яких взяли участь близько 101 тис. осіб
та залучено понад 5 тис. волонтерів.
Збірна команда Харківської області, до складу якої увійшли представники
районів та міст Харківської області взяла участь у Всеукраїнських змаганнях
Спартакіади серед допризовної молоді у м. Львові, де посіла V місце. В
особистому заліку представник збірної команди Харківської області Андрій
Микитенко (м. Куп’янськ) став чемпіоном України з військово-спортивного
багатоборства.
Збірна команда Харківської області, у складі Шорохова Віктора та
Щербиньова Юрія, представників Первомайського району, взяла участь у
Всеукраїнському фестивалі «Козацькі розваги», що проводились традиційно у
м. Чернігові та посіла ІІІ місце.
Для підготовки спортивного резерву в області функціонує 75 ДЮСШ
(із них 7 спеціалізованих спортивних шкіл олімпійського резерву).
Також в області функціонує 2 школи вищої спортивної майстерності,
3 навчальні заклади спортивного профілю, центр олімпійської підготовки із
зимових видів спорту, регіональний центр з фізичної культури і спорту
інвалідів «Інваспорт».
У серпні 2016 року було відкрито фізкультурно-оздоровчий комплекс у
м. Вовчанську. Комплекс пристосований для занять різними командними
видами спорту: футболом, волейболом, баскетболом, гандболом тощо. Окрім
того, є зали для боксу та інших видів спорту. Подібний комплекс планується
відкрити у м. Первомайському найближчим часом.
Спортсмени області у 2016 році вибороли 403 медалі на літніх
Олімпійських та Паралімпійських іграх, чемпіонатах, Кубках світу та Європи, а
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також на інших міжнародних змаганнях – 128 золотих, 158 срібних та 117
бронзових нагород. Із них 185 медалей були здобуті в олімпійських видах
спорту, 155 – в неолімпійських, 63 – в паралімпійських та дефлімпійських
видах.
Управлінням масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та
політичними партіями регіону. Здійснювалася робота щодо забезпечення
методичної та практичної допомоги районним державним адміністраціям та
органам місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськими
організаціями і політичними партіями. Продовжено співпрацю з обласним
об’єднанням профспілок, надано практичну допомогу у проведенні їх статутної
діяльності, засідань у форматі «круглих столів» різноманітної тематики.
Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної
державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх
районах області та м. Харкові, а також інших містах обласного значення.
На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації забезпечено
розміщення тез виступів, коментарів, доручень Президента України, Прем’єрміністра України на актуальні теми.
Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної
адміністрації. Організовано та проведено 126 брифінгів за участю керівництва
обласної державної адміністрації, 64 прес-конференції, 87 прес-турів.
Протягом року за участю керівництва обласної державної адміністрації в
офіційному друкованому органі обласної державної адміністрації та обласної
ради – газеті «Слобідський край», газеті «Вечерний Харьков», «Время»
організовано 10 прямих ліній. За участю керівників структурних підрозділів
обласної державної адміністрації організовано 22 ефіри програми «Ранковий
ексклюзив» на обласному державному радіо.
У 2016 році розроблено Програму розвитку громадянського суспільства
та Програму розвитку інформаційного простору Харківської області, які були
затверджені на сесіях обласної ради.
Здійснювалося всебічне сприяння процесу децентралізації та процесу
перших виборів у створених територіальних громадах. У 2016 році відбулися
перші вибори в об'єднаних територіальних громадах (Старосалтівської,
Мереф’янської, Чкаловської, Роганської).
За звітний період проведені зустрічі, засідання у форматі «круглих
столів» з представниками етнічних спільнот з питань взаємодії органів
виконавчої влади та громадських організацій національних меншин області.
Національно-культурним товариством області надавалася допомога щодо
проведення днів національних культур, пам’ятних дат та фестивалів.
Заходи обласної державної адміністрації анонсувалися та висвітлювалися
на офіційному веб-сайті в режимі роботи інформаційної агенції. Оперативно
розміщувалися коментарі відповідальних осіб щодо важливих подій в області.
Протягом 2016 року відділ у справах релігій Харківської обласної
державної адміністрації відповідно до Закону України «Про свободу совісті
та релігійні організації» забезпечував реалізацію державної політики щодо
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релігії та церкви, сприяв реєстрації статутів релігійних громад, змін, доповнень,
реєстрації нових редакцій статутів релігійних громад тощо.
Станом на 01 січня 2017 року у Харківській області діє 790 релігійних
громад, що зареєстрували статути в обласній державній адміністрації.
Протягом 2016 року в обласній державній адміністрації зареєстровано
статути 13 релігійних громад, здійснено процедуру ліквідації двох релігійних
громад, а також зареєстровано нові редакції статутів 63 релігійних громад.
Протягом 2016 року особлива увага приділялась виконанню Указу
Президента України від 26.08.2016 № 357/2016 «Про відзначення в Україні
500-річчя Реформації». Обласною державною адміністрацією затверджено
регіональний план заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя
Реформації в Україні.
22 січня 2016 року представники релігійних організацій Української
Православної Церкви, Української Православної Церкви Київського
Патріархату, Української Греко-Католицької Церкви, Римсько-Католицької
Церкви, релігійних громад мусульман сунітського толку, мусульман «Милість»,
ортодоксального іудаїзму взяли участь у заходах обласної державної
адміністрації з нагоди Дня Соборності України.
До відзначенні Дня Героїв Небесної Сотні у храмах та молитовних
будинках релігійних організацій різних конфесій протягом 12–22 лютого
2016 року відслужені панахиди за загиблими.
Представники Харківської єпархії Української Православної Церкви
Київського Патріархату взяли участь у покладанні квітів на місці спорудження
майбутнього пам’ятника «Героям антитерористичної операції», яке відбулося
14 жовтня 2016 року.
Належна увага приділялася питанням готовності обласних служб
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні
ситуації.
Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації за звітний період здійснено перевірку стану створення місцевих,
об'єктових матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
Відповідно до плану роботи проведено два засідання обласної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Згідно з графіком перевірок у 2016 році були проведені перевірки
автоматизованої системи оповіщення «Сигнал-ВО».
Усі перевірки автоматизованої системи оповіщення «Сигнал-ВО» були
проведені у терміни згідно з графіком. Система оповіщення області працює у
штатному режимі, готова до використання.
Розроблено та затверджено Комплексний план заходів попередження
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної
безпеки у Харківській області в зимовий період 2016 – 2017 років, План
організаційних і практичних заходів Харківської обласної, районних державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів,
організацій та установ щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах у
зимовий період 2016 – 2017 років.
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Проведено комплексні перевірки стану готовності районних підрозділів
«Медицини катастроф» до дій за призначенням при НС, створенні місцевих
резервів лікарських засобів для запобігання та ліквідації медико-санітарних
наслідків НС та забезпеченні лікувальних закладів автономними джерелами
енергоживлення.
Протягом 2016 року проведено 7 позачергових засідань та 5 чергових
засідань регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Харківської області.
Зібрано дані про накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту
для забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань.
Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної
державної адміністрації проведено аналіз виконання регіональних
природоохоронних програм.
У 2016 році розглянуто 47 матеріалів щодо надання висновків про
погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних
ділянок, розташованих на території чи в межах ПЗФ або в межах прибережної
захисної смуги), із них надано 4 відповідні висновки про погодження, по
інших – відмовлено або надано зауваження.
На виконання Указу Президента України від 11.12.2009 № 1044 «Про
створення національного природного парку «Дворічанський» (далі – НПП
«Дворічанський») на засіданні обласної координаційної ради з екологічних
проблем від 30.06.2016 розглянуто та схвалено пропозицію Мінприроди
України щодо утворення робочої групи з питань розширення території НПП
«Дворічанський» у складі Ради. Засідання зазначеної робочої групи було
проведено 29 вересня 2016 року. За результатами роботи у 2016 році визначено
перелік землевласників та землекористувачів земельних ділянок, передбачених
під розширення території НПП «Дворічанський» та розпочато роботу щодо
погодження включення земельних ділянок до території парку.
Проводилась робота з погодження 10 проектів щодо створення нових і
розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду
орієнтовною площею – 18,8 тис. га на територіях Балаклійського, Ізюмського,
Зачепилівського, Зміївського, Золочівського, Красноградського, Лозівського,
Первомайського та Сахновщинського районів.
Упродовж 2016 року розглянуто 1025 матеріалів у сфері поводження з
відходами, які надійшли з Єдиного дозвільного центру Харківської міської
ради, із них 547 зареєстровано, 478 направлено на доопрацювання.
Протягом 2016 року надходили матеріали щодо погодження надання в
користування мисливських угідь ТОВ «Зелений край 21», ГО Борівське
мисливсько-рибальське товариство «Мисливець» та Харківській міжрайонній
організації Українського товариства мисливців і рибалок. За результатами
розгляду погодження обласної державної адміністрації надано ГО Борівське
мисливсько-рибальське товариство «Мисливець».
Обласною державною адміністрацією постійно проводиться робота щодо
забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян.
Протягом звітного періоду Департаментом оборонної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної
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державної адміністрації налагоджено дієву взаємодію з органами
прокуратури, іншими правоохоронними органами з питань забезпечення
виконання на території області Конституції і законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого
рівня, а також забезпечення законності і правопорядку, додержання прав,
свобод та інтересів громадян.
Організовано виконання передбачених законодавством заходів щодо
призову громадян на строкову військову службу, навчальні та спеціальні збори
під час мобілізації, виконання завдань територіальної оборони тощо.
Протягом звітного періоду щокварталу аналізувалась та надавалась
інформація до Ради національної безпеки і оборони України на виконання
пункту 3.3.б. рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня
2015 року «Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам
тероризму, підтримуваним Російською Федерацією», уведеного в дію Указом
Президента України від 14.02.2015 № 85.
З метою запобігання виникненню провокацій, належної охорони
публічної безпеки та попередження надзвичайних ситуацій техногенного та
іншого характеру у Харківській області підготовлено розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 15.08.2016 № 359, яким утворено
об’єднаний штаб з питань попередження виникнення надзвичайних ситуацій в
Харківській області на період з 16 по 25 серпня 2016 року,.
18–19 листопада 2016 року Управлінням Служби безпеки України в
Харківській області за участю керівництва обласної державної адміністрації
проведені
відповідні
контрдиверсійні
тактико-спеціальні
навчання
(відпрацьовувалась територія усього міста Харкова) із задіянням сил та засобів
регіональних органів суб’єктів боротьби з тероризмом.
Результати проведених навчань виявили достатній рівень організації,
здатність регіональних структурних підрозділів, що залучаються до
антитерористичних та контрдиверсійних заходів, скоординовано діяти в
екстремальних умовах по виконанню спільних завдань. Хід проведення
зазначених навчань широко був висвітлений в регіональних та центральних
засобах масової інформації, а також на відповідних Інтернет-ресурсах.
У результаті вжитих в рамках КГ АТЦ заходів терористичних проявів чи
інших протиправних дій, на виконання завдань, визначених чинним
законодавством України, не допущено.
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу», згідно з Указом Президента України від 29.03.2016
№ 122/2016 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на
строкову військову службу у 2016 році», розпорядженнями Кабінету Міністрів
України від 20.04.2016 № 311-р «Про затвердження чисельності громадян
України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків
для проведення призову у травні-червні 2016 року», від 22.09.2016 № 684-р
«Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на
строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтнілистопаді 2016 року» та розпорядження голови обласної державної
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адміністрації від 05.04.2016 № 109 «Про призов громадян на строкову військову
службу у 2016 році» у Харківській області у 2016 році проводився призов на
строкову військову службу громадян України чоловічої статі, які до дня
відправки у військові частини досягли 20 років і не мали права на відстрочку,
та громадян старшого призовного віку, які втратили право на відстрочку від
призову на строкову військову службу.
Планове завдання з відправки молодого поповнення у війська навесні
2016 року для Харківської області складало 1080 чоловік. До військових частин
Збройних Сил України та інших військових формувань відправлено 1030
чоловік, що складає 95,4 % виконання наряду Генерального Штабу Збройних
Сил України.
Планове завдання з відправки молодого поповнення у війська восени
2016 року для Харківської області складало 934 чоловіка, відправлено у війська
934 чоловіка, що складає 100 % від плану Генерального Штабу Збройних Сил
України.
На виконання Указу Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про
шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної
гвардії України та Державної прикордонної служби України» здійснювались
заходи з організації шефства над з’єднаннями, військовими частинами,
військовими навчальними закладами з військово-патріотичного виховання
молоді та культурно-виховної роботи з військовослужбовцями, підготовки
допризовної молоді до виконання військового обов’язку із захисту держави,
сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб
військовослужбовців, надання допомоги у забезпеченні з’єднань, військових
частин та військових навчальних закладів матеріально-технічними засобами.
З метою забезпечення захисту людини і громадянина, суспільства і
держави від тероризму, зосередження основних зусиль на протидії
терористичній діяльності, мінімізації її наслідків 14 квітня 2016 року рішенням
обласної ради затверджено регіональну Програму протидії терористичній
діяльності на території Харківської області на 2016 рік. Розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 14.06.2016 № 261 затверджено План
заходів щодо виконання регіональної Програми протидії терористичній
діяльності на території Харківської області на 2016 рік.
На виконання зазначеної регіональної Програми для попередження та
запобігання терористичним актам та диверсіям за ініціативи керівництва
обласної державної адміністрації у травні 2016 року із обласного бюджету
Управлінню Служби безпеки України в Харківській області виділено 3 млн грн.
Завдяки цьому в області створено та введено в експлуатацію апаратнопрограмний комплекс (АПК) Центру моніторингу безпеки – систему
відеоспостереження за об’єктами критичної та транспортної інфраструктури,
місцями масового перебування громадян та іншими об’єктами можливих
терористичних спрямувань. Центр моніторингу безпеки за рівнем потужності
та якості не має аналогів в Україні. На сьогодні він дозволяє отримувати
інформацію з більш ніж 1000 ІР-відеокамер, розташованих на всій території
області, чисельність яких буде збільшуватись за рахунок коштів обласного
бюджету.
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З метою забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод
людини, а також інтересів суспільства і держави та протидії злочинності 14
квітня 2016 року рішенням обласної ради затверджено регіональну Програму
забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2016 – 2017
роки, яка була розроблена обласною державною адміністрацією.
14 квітня 2016 року рішенням обласної ради затверджена Програма
територіальної оборони Харківської області на 2016 – 2017 роки.
На виконання заходів, передбачених Програмою, у 2016 році було
виділено 2 955 440 грн.
З метою формування у молоді високої патріотичної свідомості,
національної гідності, готовності до виконання громадського і конституційного
обов’язку щодо захисту національних інтересів України в області діє Програма
військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах
оборонної роботи на 2015 – 2017 роки.
За звітний період відділом забезпечення доступу до публічної
інформації Харківської обласної державної адміністрації здійснювалися
заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної
інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання
забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,
постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання
виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
виконавчої влади», розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 12.05.2011 № 246 «Про організацію виконання Указу Президента України
від 05.05.2011 № 547/2011».
Забезпечено оприлюднення інформації, зазначеної у статті 15 Закону
України «Про доступ до публічної інформації». Своєчасно та оперативно
розміщувалися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації
проекти розпоряджень, що підлягають обговоренню, та проекти рішень
обласної ради, що вносяться на розгляд головою обласної державної
адміністрації.
Протягом 2016 року забезпечено своєчасне оприлюднення проектів
рішень, що підлягають обговоренню, актів нормативно-правового характеру.
Протягом 2016 року на офіційному веб-сайті Харківської обласної
державної адміністрації оприлюднено:
644 розпорядження голови обласної державної адміністрації з основної
діяльності.
171 розпорядження голови обласної державної адміністрації з особового
складу;
18 розпоряджень з адміністративно-господарських питань;
13 проектів актів нормативно-правового характеру;
20 проектів рішень обласної ради, які винесено на розгляд головою
обласної державної адміністрації.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 15.04.2016 № 131 «Про затвердження Графіка передачі публічної інформації
структурними підрозділами обласної державної адміністрації до управління
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забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної
адміністрації» забезпечувалось ведення системи обліку (реєстру) публічної
інформації та контролю за дотриманням строків передачі інформації,
визначених у Графіку передачі публічної інформації структурними
підрозділами обласної державної адміністрації до відділу.
Станом на 31 грудня 2016 року до системи обліку (реєстру) публічної
інформації Харківської обласної державної адміністрації внесено 22328
документів, із них 3468 документів внесено протягом 2016 року.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» здійснено
реєстрацію
відділу
на
електронному
торговельному
майданчику
SmartTender.biz системи ProZorro та проведено тестову процедуру електронної
закупівлі товару. Проведення електронних закупівель товарів із використанням
автоматизованої інформаційної системи не проводились за відсутністю
потреби.
Організовано виконання заходів відповідно до орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік, проведено
6 опитувань щодо виконання вимог Закону. Відповідні звіти розміщено на сайті
«Публічна інформація Харківської обласної державної адміністрації».
Протягом 2016 року надійшло 1742 запити на інформацію, із яких:
1411 – задоволено, на 89 – надіслано відмову, 227 – направлено за належністю,
15 – надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк документів. Усі
запити було своєчасно розглянуто відділом, опрацьовано у терміни,
передбачені чинним законодавством.
Протягом звітного періоду Юридичним департаментом Харківської
обласної
державної
адміністрації
проведено
юридичну
та
антидискримінаційну експертизу 5 проектів наказів керівників структурних
підрозділів Харківської обласної державної адміністрації. За результатами
проведених експертиз підготовлені відповідні висновки та надані пропозиції
щодо подання проектів зазначених наказів до Головного територіального
управління юстиції у Харківській області для державної реєстрації.
Протягом 2016 року підготовлено: 9 позовних заяв, 10 апеляційних
та 2 касаційні скарги та внесено: 200 заперечень на позовні заяви, апеляційні та
касаційні скарги і 624 заяви, клопотання та пояснення. До органів державної
виконавчої служби представлено на виконання 11 виконавчих листів.
На виконання Указу Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008
«Про Всеукраїнський тиждень права» та розпорядження Кабінету Міністрів
України від 31.08.2016 № 627-р «Про затвердження плану заходів з проведення
у 2016 році Всеукраїнського тижня права» розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 30.09.2016 № 421 затверджено План заходів щодо
участі Харківської області у проведенні у 2016 році Всеукраїнського тижня
права (далі відповідно – розпорядження, План заходів).
Планом заходів передбачалось проведення структурними підрозділами
обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, органами судової влади, вищими
навчальними закладами та іншими відповідальними виконавцями близько
70 різноманітних заходів (лекцій, семінарів, «круглих столів», правових
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дебатів, обговорень, виставок, брейн-рингів тощо), спрямованих на підвищення
рівня правової освіченості та правових знань різних категорій громадян.
За звітний період Державним архівом Харківської області проведено
12 засідань експертно-перевірної комісії та 7 засідань Науково-методичної ради
Державного архіву.
Відкрито 21 виставку архівних документів, із яких 8 оприлюднено у
режимі оn-line.
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 Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету
Міністрів України, виконувалися їх доручення. Щодня узагальнювалася та
надавалася інформація про основні заходи на наступний день.
Обласною державною адміністрацією вживаються додаткові заходи щодо
покращення контролю за реалізацією прийнятих планів.
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