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Обласною державною адміністрацією протягом ІІ кварталу 2017 року
вживалися заходи щодо безумовного виконання затверджених планів роботи,
завдань, визначених актами Президента України та Уряду, державними
програмами щодо розвитку регіонів, реалізації повноважень згідно із Законом
України «Про місцеві державні адміністрації». Всі заплановані заходи, що були
передбачені планом роботи обласної державної адміністрації, виконані.
Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної
державної адміністрації протягом ІІ кварталу 2017 року спільно із
структурними підрозділами обласної державної адміністрації підготовлені
проекти рішень сесії Харківської обласної ради, серед яких:
«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради
від 08 грудня 2016 року № 329-VIІ (зі змінами)», на чергову сесію обласної
ради, яка відбулася 25 травня 2017 року (№ 440-VІІ);
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в
обласному бюджеті на виконання заходів Програми сприяння розвитку малого
та середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки».
На виконання доручення голови Харківської обласної державної
адміністрації з питання підготовки доповіді Президенту України щодо ситуації
в регіоні щомісяця здійснювалася підготовка та надання відповідної інформації
до Адміністрацію Президента України.
Згідно з дорученням голови Харківської обласної державної адміністрації
від 16.03.2011 № 01-102/1833 здійснювався щомісячний аналіз стану
фінансування державних та обласних програм, які діють на території
Харківської області, моніторинг стану вирішення актуальних проблемних
питань Харківської області, що потребують вирішення на державному рівні.
Щомісяця указана інформація надавалася голові Харківської обласної
державної адміністрації.
Протягом ІІ кварталу 2017 року готувалася аналітична інформація про
підсумки економічного і соціального розвитку районів області.
У звітному періоді було надано до Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України інформацію щодо
опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання
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удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації
державної регіональної політики».
На виконання Регіонального плану заходів у відповідній галузі щодо
впровадження, сертифікації та функціонування системи управління якістю на
вітчизняних підприємствах, в установах і організаціях відповідно до
національних (міжнародних) стандартів за 2015 – 2016 роки Харківської області
підготовлено та надано інформацію до Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України.
Підготовлено та зареєстроване у Головному територіальному управлінні
юстиції в Харківській області розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 12.04.2017 № 167 «Про затвердження натуральних норм
забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання в
2017 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам».
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 10.04.2017
№ 14121/1/1-17 розроблено стратегічний план діяльності Харківської обласної
державної адміністрації на 2018 – 2020 роки.
Підготовлено пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку
Харківської області відповідно до доручення голови обласної державної
адміністрації від 21.06.2017 № 01-28/4749.
Підготовлено узагальнений висновок щодо проекту Плану соціальноекономічного розвитку Чкаловської селищної об’єднаної територіальної
громади Чугуївського району до 2020 року.
За звітний період підготовлено щомісячні аналітичні довідки щодо
підсумків роботи промислового та паливно-енергетичного комплексу області за
видами промислової діяльності та в розрізі провідних підприємств області,
проведено щомісячний моніторинг роботи провідних промислових підприємств
області за обсягами виробництва та реалізації.
Підготовлено звіт про результати проведення моніторингу виконання
Плану заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської
області на період до 2020 року за І квартал 2017 року та інформацію щодо
виконання заходів з реалізації в області Державної цільової соціальної
програми подолання та запобігання бідності на період до 2020 року.
Проведено аналіз стану фінансування та освоєння коштів по об'єктах
соціально-економічного значення частини V «Капітальні вкладення на об`єкти
соціально-економічного значення у 2017 році» Програми економічного і
соціального розвитку Харківської області на 2017 рік за І квартал 2017 року.
Проведено попередній додатковий конкурсний відбір інвестиційних
програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196
«Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 24.04.2015 № 80 (зі змінами).
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Відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної
власності» підготовлено відомості до Єдиного реєстру об’єктів державної
власності, суб’єктом управління яких є Харківська обласна державна
адміністрація та районні державні адміністрації області.
Підготовлена інформація на виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 17.02.2017 № 3049/1/1-17 щодо забезпечення проведення та
публікації щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності
державних унітарних підприємств, що належать до сфери управління обласної
державної адміністрації.
Згідно з дорученнями голови Харківської обласної державної
адміністрації щотижня опрацьовувалася та надавалася інформація стосовно
здійснення електронних закупівель замовниками Харківської області за даними
модуля аналітики електронної системи Prozorro.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06.04.2005
№ 5478/4/1-05, від 25.07.2005 № 2794/86/1-04, від 15.09.2005 № 47575/1/1-05
підготовлено інформацію за II квартал 2017 року Міністерству економічного
розвитку і торгівлі України щодо створення прозорих цивілізованих умов
функціонування ринку нафтопродуктів.
На виконання доручень керівництва Харківської обласної державної
адміністрації проводилась постійна робота, направлена на недопущення
необґрунтованого підвищення ціни на соціально значиму групу товарів на
споживчому ринку області.
Протягом ІI кварталу 2017 року надавалась методична та консультаційна
допомога районним державним адміністраціям і міським радам міст обласного
значення щодо виконання законів України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про інвестиційну
діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність». Видано 147 разових
(індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну операцію, здійснено
державну реєстрацію 1 договору про спільну інвестиційну діяльність за участі
іноземного інвестора.
У звітному періоді підготовлено аналітичні довідки щодо
зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Харківської області з
країнами та регіонами, а також комплексні довідки щодо зовнішньоекономічної
та інвестиційної діяльності Харківської області. Підготовлено інформацію до
Адміністрації Президента України щодо інвестиційних проектів, які можуть
бути реалізовані у регіоні.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014
№ 847-р підготовлено та направлено інформацію до Кабінету Міністрів
України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України та Національного агентства України з
питань державної служби щодо результатів виконання Плану заходів з
імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
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їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки (за I квартал
2017 року).
У рамках виконання пунктів 9, 15 Плану заходів з реалізації
домовленостей, досягнутих у ході третього засідання Підкомісії зі
співробітництва з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі
співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної
Республіки, доручення Віце-прем’єр-міністра України від 16.12.2016
№ 45038/9/1-15 підготовлено інформацію за II квартали 2017 року до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
З метою активізації співробітництва на рівні областей України з
Французькою Республікою підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали
щодо економічного співробітництва між Харківською областю і Францією, які
були направлені до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України.
Погоджено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження плану заходів з проведення у 2017 році Року Японії в Україні»
відповідно до листа Міністерства культури України від 16.05.2017
№ 1184/13/14.
З метою підготовки до офіційного візиту Президента України до Грузії
підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо економічного
співробітництва між Харківською областю і Грузією, а також направлено їх до
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України.
Підготовлено презентаційні матеріали щодо інвестиційного потенціалу
Харківської області для посольств України у Королівстві Норвегія і Грецькій
Республіці.
З метою презентації економічного, туристичного та культурного
потенціалу регіонів України в рамках заходів щодо відзначення 25-річчя
встановлення дипломатичних відносин між Україною та Федеративною
Республікою Німеччина підготовлено відповідні інформаційні матеріали для
Посольства України у ФРН.
З метою активізації міжрегіонального співробітництва та залучення
іноземних інвестицій в економіку регіону протягом II кварталу 2017 року
організовано і проведено 28 заходів та зустрічей з іноземними партнерами.
Спільно з Харківською ТПП, Регіональним представництвом Міжнародної
Торгової палати «ICC Ukraine» у Харківській області, ОПП в Харківській
області – Регіональним відділенням ВГО «УСПП», Харківським офісом
Європейської Бізнес Асоціації, Спілкою підприємців Харківської області
проведено ряд заходів щодо інформування ділових кіл регіону про виставковоярмаркові заходи за кордоном. Проведено роботу з поширення інформації серед
підприємницьких та ділових кіл області з реалізації Програми Федерального
міністерства економіки та енергетики для управлінських кадрів «Fit for
Partnership with Germany».
Протягом ІІ кварталу 2017 року було забезпечено проведення візитів до
Харківської області керівників дипломатичного корпусу, акредитованого в
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Україні, а також іноземних офіційних та ділових делегацій. Також забезпечено
перебування Президента Литовської Республіки Пані Далі Грибаускайтє з
нагоди відкриття Днів Литви у місті Харкові.
Вперше за часів незалежності України на Харківщині проведено
засідання Моніторингового комітету Конгресу місцевих та регіональних влад
Ради Європи за участі голови обласної державної адміністрації та депутатів із
31 країни світу, в рамках якого проведено презентацію щодо виконання
Європейської хартії місцевого самоврядування, обговорені питання щодо стану
регіональної демократії в країнах Європи, захисту прав людини, планування
наступних моніторингових візитів та результатів проведення наглядових місій
на виборах. Крім того, забезпечено участь представників Конгресу місцевих і
регіональних влад Ради Європи та представників дипломатичного корпусу,
акредитованих в Україні, в урочистій церемонії покладання квітів з нагоди Дня
Конституції України.
У
звітному
періоді
робота
Департаменту
з
підвищення
конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації
була зосереджена на забезпеченні інформаційно-аналітичного супроводження
процесів
підвищення
конкурентоспроможності
Харківської
області,
формування позитивного іміджу регіону, створення сприятливого економічного
середовища для розвитку бізнесу, виходу товарів та послуг харківських
підприємств на зовнішні ринки.
З
метою
поглиблення
міжнародного
та
міжрегіонального
співробітництва, залучення додаткових ресурсів міжнародної технічної
допомоги (далі – МТД), підвищення ефективності її використання та
координації роботи у цьому напрямі в області проводилася системна робота
щодо сприяння залученню МТД до Харківської області за двома напрямами:
робота з представниками громад області та профільними фахівцями
обласної та районних державних адміністрацій;
робота з міжнародними донорськими організаціями.
З метою підвищення рівня обізнаності потенційних реципієнтів в районах
та містах Харківської області на сайті Департаменту розроблено розділ
«Бібліотека МТД», в якому розміщено каталог донорських організацій,
методична література із підготовки проектів, посібники та важливі корисні
посилання. Також розділ доповнено інформацією «Нормативна база МТД».
Департаментом забезпечено проведення системної роботи з організації
виїзних семінарів-тренінгів. Всього в Харківській області проведено 13 виїзних
семінарів-тренінгів, в яких взяли участь 379 осіб, а саме працівники районних
державних адміністрації та міських рад, селищні та сільські голови, керівники
закладів охорони здоров’я, освіти, культури, комунальних підприємств та
представники громадськості.
На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції від 13.05.2017 № 15459/4/1-17 до
листа
Міністерства
закордонних
справ
України
від
10.05.2017
№ 311/13-605-775 щодо безвізового режиму Україна – ЄС відповідно до п. 30
Плану заходів з проведення роз’яснювальної кампанії для громадян стосовно їх
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прав та обов’язків у рамках запровадження ЄС безвізового режиму для України
на сайті Департаменту створено розділ «#БЕЗВІЗ» та розміщено тематичні
банери та сторінки:
«Подорожуємо по безвізу: запитання – відповідь»;
«Пам'ятка-інструкція для осіб, які бажають виїхати з України за
правилами безвізового режиму»;
«Месседж-бокс щодо запровадження ЄС безвізового режиму для України
для офіційних спікерів».
У рамках підписаної Угоди про партнерство між Харківською обласною
державною адміністрацією, Харківською обласною радою та Програмою
розвитку Організації Об’єднаних Націй, забезпечено інформаційну підтримку
представникам ПРООН у рамках Проекту «Місцевий розвиток орієнтований на
громаду фаза III», що фінансується Програмою ЄС в Україні та ПРООН, який
реалізується за трьома компонентами: для сільської місцевості; муніципального
та його складової «Розумні міста та електронне урядування»; підтримка ВПО. У
рамках Днів Європи проведено засідання координаційної Ради з питань
реалізації Проекту у Харківській області. Підбито підсумки впровадження 10
місцевих проектів, які стали переможцями грантового конкурсу в рамках
Проекту GIZ «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі
збільшенням кількості ВПО». Загальний бюджет 10 проектів становить
4 млн. 103 тис. 291 грн.
Протягом звітного періоду робота Департаменту була зосереджена на
підвищенні експортного потенціалу Харківської області. У рамках
впровадження проекту «Абетка експортера» реалізовано ряд заходів: семінар
«Підготовка товару до експорту», у якому взяли участь 52 представника малого
та середнього бізнесу регіону; семінар «Пошук ділових партнерів», у якому
взяв участь 31 представник малого та середнього бізнесу регіону та семінар
«Правові підстави перетину товарів через митний кордон України», у якому
взяли участь 67 представників малого та середнього бізнесу регіону.
На сайті Департаменту сформовано та регулярно оновлюється
«Бібліотека експортера», яка містить 23 методичних видань за тематикою
експортної діяльності у різних галузях. Проведено стажування студентів
харківського осередку Громадської організації «Українська Академія
Лідерства». Студенти ознайомилися з головними напрямками діяльності
відділу аналітичної та презентаційної роботи.
З метою забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про
адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг
органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та
законодавства у сфері надання адміністративних послуг в області
продовжується робота з реалізації низки заходів на виконання доручень
керівництва обласної державної адміністрації та заходів організаційного
характеру у сфері реформування системи надання адміністративних послуг у
Харківській області.
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З метою підвищення рівня інформування суб’єктів звернень з питань
діяльності районних та міських ЦНАПів, поліпшення взаємодії між органами
виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, місцевою
владою та задля покращення якості надання адміністративних послуг, які
мають серед територіальної громади найбільший попит, проводиться робота
щодо ознайомлення громадськості та реалізації на території Харківської області
ініціативи Уряду з наближення адміністративних послуг до споживачів, а саме:
інформація щодо надання адміністративних послуг розміщена та постійно
оновлюється на офіційному сайті обласної державної адміністрації, сайтах
районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення;
на сайті Департаменту постійно оновлюється сторінка новин про
результати роботи ЦНАПів області та інформація центральних органів
виконавчої влади щодо змін у сфері надання адміністративних послуг та
документів дозвільного характеру.
У
звітному
періоді
Німецьким
товариством
міжнародного
співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Azusammenarbeit (GIZ) у
рамках реалізації проекту МТД встановлено обладнання «електронна черга» у
ЦНАПах Балаклійського, Дергачівського, Зміївського, Харківського районів та
м. Куп’янську. Сервісну систему запису до адміністратора «електрона черга»
запроваджено з метою підвищення якості надання адміністративних послуг та
економії часу відвідувачів у ЦНАПах.
У рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України за
підтримки USAID відбулося засідання Секції з питань адміністративних послуг.
У м. Первомайському розпочато роботу мобільного сервісного центру
Міністерства внутрішніх справ України (виїзний прийом громадян) з надання
найпопулярніших адміністративних послуг МВС через ЦНАПи, а саме:
реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
заміна посвідчення водія;
видача міжнародного посвідчення водія;
прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.
Проведено робочу зустріч з представниками Громадської організації
«Всеукраїнська асоціація Центрів надання адміністративних послуг» з питань
розгляду методичних матеріалів «Єдині вимоги (стандарт) до якості
обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг», які
розроблені Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно з
Офісом реформування адміністративних послуг (Проект експертної підтримки
врядування та економічного розвитку (EDGE), який впроваджується
канадською компанією Agriteam Canada Consulting Ltd.) та за підтримки
Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» з урахуванням
практичного досвіду впровадження таких стандартів ЦНАПами – членами
громадської
організації
«Всеукраїнська
асоціації
центрів
надання
адміністративних послуг».
У рамках виконанням Меморандуму про взаєморозуміння, який було
укладено у вересні 2016 року між Міжнародною організацією з розвитку права
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(IDLO), Харківською обласною державною адміністрацією та Харківською
міською радою зі створення Регіонального ЦНАПу в м. Харкові учасниками
Меморандуму проведено робочі зустрічі з питань впровадження Плану
спільних дій щодо реалізації проекту міжнародної технічної допомоги для
визначення та впровадження правових та організаційних інструментів, які
зроблять Регіональний ЦНАП функціонально стійким.
У рамках впровадження реформи Міністерства внутрішніх справ України
із децентралізації надання адміністративних послуг Департаментом спільно з
Регіональним сервісним центром МВС України в Харківській області
продовжено роботу із запровадження найпопулярніших адміністративних
послуг МВС через ЦНАПи. Пріоритетом відповідного проекту є якісний сервіс,
економія часу та бюджету суб’єктів звернень, впровадження сучасних
технологій.
За дорученням Кабінету Міністрів України для забезпечення
інформування населення про розташування, режим роботи, перелік послуг,
контакти ЦНАПів Харківської області у травні 2017 року Департаментом було
внесено відповідні дані, які знаходяться у відкритому доступі, до
картографічного сервісу Google maps у якості складової «Карти ЦНАП
України».
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
підготовлено матеріали на чергову сесію обласної ради щодо внесення змін до
обласного бюджету на 2017 рік.
Проводився щомісячний моніторинг виконання обласного та зведеного
бюджетів області, надавалася відповідна інформація керівництву обласної
державної адміністрації та обласної ради.
Також проводився моніторинг виконання місцевих бюджетів області та
надання області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій.
На виконання статей 111, 115, 122 Бюджетного кодексу України
проведено перевірку показників затверджених районних, міських (міст
обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад
на 2017 рік щодо відповідності бюджетному законодавству.
Проведена робота зі зведення показників місцевих бюджетів на 2017 рік,
підготовлені відповідні матеріали, пояснювальна записка з додатками, зведення
показників за мережею, штатами і контингентами бюджетних установ на
2017 рік. Інформація про результати перевірки надана Міністерству фінансів
України листом від 24.04.2017 № 01-26/150.
Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної
адміністрації протягом ІІ кварталу 2017 року проводилася робота щодо
виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи
промислового комплексу Харківщини, здійснювався щомісячний моніторинг та
аналіз підсумків роботи промисловості, визначалися завдання подальшого
розвитку.
За підсумками січня-травня 2017 року індекс промислової продукції
становив 108,7 %, (за аналогічний період 2016 року – 106,4 %). По Україні
індекс промислової продукції за січень-травень 2017 року складає 98,7 %.
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Серед регіонів України по показнику індекс промислової продукції
Харківська область посідає 6 місце.
Із зростанням виробництва продукції в січні-травні 2017 року в
порівнянні з січнем-травнем 2016 року працювали: ПуАТ «Харверст»,
ДП «ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка», ПрАТ «Харківський електротехнічний завод
«Трансзв'язок», ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря», ТОВ «ХЗПТУ», ПАТ «НВП
Теплоавтомат», ПАТ «Харківський підшипниковий завод», ТОВ «Лозівський
ковальсько-механічний завод», ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе», ДП «Завод
ім. В.О. Малишева», ПрАТ «ЛЗТД», філія «Панютинський вагоноремонтний
завод «ПАТ «Укрзалізниця», ДП завод «Електроважмаш», ДНВП «Об’єднання
Комунар», ПАТ «Турбоатом» та інші.
У січні-травні 2017 року реалізовано промислової продукції, здійснено
промислових робіт і послуг на загальну суму 65,4 млрд. грн., що на 18,5 млрд.
грн. перевищує результат аналогічного періоду 2016 року (обсяг реалізованої
промислової продукції за січень-травень 2016 року склав 46,9 млрд. грн.).
Внесок Харківської області в обсяг реалізованої продукції країни складає
7,6 %. За обсягами реалізованої промислової продукції область займає 5 місце
серед регіонів України після Дніпропетровської, Донецької, Запорізької
областей та м. Києва.
Одним з пріоритетних напрямів роботи Управління паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації є
робота з підвищення енергоефективності використання енергоресурсів в
області.
Здійснено моніторинг стану виконання заходів Інвестиційної програми
АК «Харківобленерго», спрямованих на поліпшення технічного стану
електричних мереж та заходів зі зниження понаднормативних витрат
електроенергії. Фактичні технологічні втрати електроенергії зменшено на 2,1 %
до нормативного значення за цей період, а також скорочено на 0,5 % порівняно
з відповідним періодом 2016 року.
АК «Харківобленерго» здійснено заходи по вивченню стану електричних
мереж, які здійснюють електропостачання зазначених об’єктів. Сформовано
перелік об’єктів, переведення яких на автономне електричне опалення та гаряче
водопостачання можливе по існуючих схемах зовнішнього електропостачання
та за умови незначної реконструкції існуючих схем зовнішнього
електропостачання. Протягом 2017 року в Харківській області на
електроопалення переведено приватні житлові будинки у Близнюківському,
Великобурлуцькому, Золочівському та Чугуївському районах.
АК «Харківобленерго» забезпечено технічне обслуговування та
експлуатацію 247 енергетичних об’єктів, які були раніше безхазяйними. Після
проведення додаткової інвентаризації було встановлено 75 безхазяйних
енергетичних об’єктів. По 3 об’єктах встановлено власників, 50 енергетичних
об’єктів передано на баланс АК «Харківобленерго» для технічної експлуатації
та обслуговування.
Забезпечено постійний моніторинг стану розрахунків усіх груп
споживачів області за електричну енергію та природний газ, у тому числі
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проблемних категорій та підприємств комунального господарства
(КП «Харківводоканал» та КП «Харківські теплові мережі»).
У ІІ кварталі 2017 року з родовищ ГПУ «Шебелинкагазвидобування»
видобуто 77 501,715 тис. м3 природного газу та 1 961,856 тонн рідких
вуглеводнів.
Фінансування робіт, по яких здійснюється НАК «Нафтогаз України»
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2009
№ 1001-р «Про добудову підвідних газопроводів», з початку року не
здійснювалось.
Здійснено моніторинг стану передачі до комунальної власності
безхазяйних енергетичних об'єктів, залишилося безхазяйними 22 енергетичних
об’єкти.
Вжиті заходи щодо підписання Угоди про співробітництво між обласною
державною адміністрацією та ПАТ «Укргазвидобування» у розвитку
нафтогазової галузі і соціальної інфраструктури області на 2017 рік.
На виконання Указу Президента України від 14.11.2014 № 55/2010 «Про
рішення РНБО від 04.11.2014 «Про стан забезпечення енергетичної безпеки
держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону
2014/2015 року» готувалися щомісячні проекти документів до Кабінету
Міністрів України та РНБО. За 5 місяців 2017 року споживачами області
(населенням та бюджетними установами) спожито природного газу на суму
3144,5 млн. грн., за який сплачено 2439,4,6 млн. грн., що склало 77,6 %, у тому
числі: населення (з урахуванням пільг та субсидій) – 77,0 %, бюджетні
установи, що фінансуються з бюджетів всіх рівнів – 97,0 %, релігійні
організації – 112,0 %.
За 5 місяців 2017 року (станом на 20.06.2017) підприємствами
теплоенергетики використано природного газу 259,2 млн. куб. м. на суму
1558,9 млн. грн. З початку року підприємствами теплоенергетики сплачено
НАК «Нафтогаз України» 2420,5 млн. грн. (з урахуванням погашення
заборгованості за минулі періоди). Погашено борги за газ, спожитий цими
підприємствами у 2015 – 2016 роках, розрахунки за поточне споживання
склали 33%.
Проведено планове технічне обслуговування понад 108 тис. од.
побутових газових приладів, здійснено поточний ремонт більш ніж 3 тис. од.
обладнання
комунально-побутових
об’єктів,
проведено
технічне
обслуговування та поточний ремонт 472 ГРП та ін.
Станом на 01 квітня 2017 року по Харківській області з 232 промислових
споживачів природного газу 213 промислових підприємств оснащено
сучасними вузлами обліку газу з класом точності не гірше 1,0. Із 456
споживачів природного газу підприємств теплопостачання 381 споживачів
підприємств теплопостачання оснащено вузлами обліку газу з класом точності
не гірше 1,0.
У IІ кварталі 2017 року по Харківській області у побутових споживачів
природного газу було замінено 65 застарілих опалювальних котлів з низьким
коефіцієнтом корисної дії та кахельних печей на сучасні опалювальні прилади.
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Побутових роторних лічильників газу було замінено на сучасні засоби
вимірювання в кількості 60 шт., у багатоквартирних будинках встановлено 228
будинкових вузлів обліку газу.
По м. Харкову станом на 01 квітня 2017 року встановлено будинкові
вузли обліку газу у багатоквартирних будинках у кількості 247 шт.
Обласною державною адміністрацією проведено роботу по вивченню
існуючих систем опалення житлового фонду, комунально-побутової сфери і
бюджетних закладів, на яких технічно можливо застосування систем
теплоелектроакумуляційного опалення і водопідігріву. У межах цієї роботи
було визначено стан електричних мереж, які здійснюють електропостачання
зазначених об’єктів.
У результаті проведеного аналізу сформований перелік об’єктів,
переведення яких на автономне електричне опалення та гаряче водопостачання
можливе по існуючих схемах зовнішнього електропостачання за умови
незначної реконструкції.
Для підтримання у належному робочому стані системи газопостачання в
опалювальний період, згідно з Інвестиційною програмою газорозподільного
підприємства ПАТ «Харківгаз» у ІІ кварталі 2017 року проведено закупівлю
матеріалів, проведено підготовчі роботи та розпочаті роботи на загальну суму
11,22 млн. грн.
З метою перевірки герметичності та виявлення місць пошкодження
ізоляції працівниками ПАТ «Харківгаз» проведено приладове обстеження
93,7 км підземних газопроводів, перевірено технічний стан переходів
газопроводів під автомобільними та залізничними дорогами в кількості 125 шт.
ПАТ «Харківміськгаз» для визначення технічного стану газопроводів та
їх придатності до подальшої експлуатації всього обстежено 117,33 км
газопроводів. Також комплексним приладовим обстеженням перевірені на
герметичність, суцільність і стан захисного покриття 8,43 км підземних
газопроводів. На сьогоднішній день газопроводів в аварійно-непридатному
стані не має.
Проведено 5 засідань штабу з питань введення надзвичайного стану в
об’єднаній енергосистемі України, а також засідання комісії з питань неповних
розрахунків за електричну енергію КП «Харківводоканал» та КП «Харківські
теплові мережі» та джерелах погашення заборгованості.
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.
У звітному періоді розпочато роботу обласного штабу з організації
підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери районів та
міст Харківської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2017/2018 років. Проведено 7 виїзних засідань, на яких було розглянуто стан
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підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років 14 районів
області та 3 міст обласного значення.
Департаментом здійснювався моніторинг стану впровадження економічно
обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги згідно з рішеннями
уповноважених органів влади та органів місцевого самоврядування. З початку
2017 року відповідними органами місцевого самоврядування прийнято 57
рішень щодо встановлення тарифів, із них: 25 – на послуги водопостачання та
водовідведення, 20 – на утримання житлових будинків та прибудинкових
територій, 1 – на послугу з управління багатоквартирними будинками, 11 – на
теплопостачання.
На виконання Закону України від 20.02.2003 № 554-ІV Департаментом
проводилась робота з реструктуризації боргів населення. З початку 2017 року
населенням було укладено 589 договорів на реструктуризацію заборгованості
на загальну суму 2 968,0 тис. грн. Сума внесених з початку 2017 року платежів
із погашення реструктуризованої заборгованості склала 1 542,0 тис. грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2017
№ 332 у межах передбаченої області субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги тепло-,
водопостачання та водовідведення, надані населенню, та з урахуванням
наявних схем розрахунків, підприємствами області укладено 13 договорів на
суму 207,2 млн. грн.
У рамках виконання заходів з підготовки дорожньо-мостового
господарства Харківської області до роботи в осінньо-зимовий період
2017/2018 років заплановано заготовити 124,1 тис. тонн посипочних матеріалів,
біля 40 тис. тонн технічної солі, 679 од. спеціалізованої техніки, у тому числі у
м. Харкові – 23,27 тис. тонн піску, 15 тис. тонн солі і 228 од. спецтехніки.
Виконано планових показників понад 30 %.
Проведено ряд заходів щодо співфінансування ремонту автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, у першу чергу тих, по яких
проходять шкільні маршрути, та таких, що співпадають з вулицями у населених
пунктах, за рахунок коштів місцевих бюджетів. За І півріччя 2017 року на
співфінансування ремонту автодоріг загального користування органами
місцевого самоврядування по Службі автомобільних доріг у Харківській
області відкрито фінансування на суму 25 537,87 тис. грн., з яких
профінансовано 5 898,1 тис. грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015
№ 726 «Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення
заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх
областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві»
(зі змінами), Комітетом з питань бюджету Верховної Ради України листом
від 22.06.2017 № 04-13/11-1326(148459) погоджено перелік 14 об’єктів
поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування,
фінансування яких здійснюється за рахунок коштів, отриманих обласним
бюджетом від перевиконання плану митних платежів на здійснення заходів із
розвитку автомобільних доріг загального користування. Службою
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автомобільних доріг у Харківській області із 14 об'єктів: виконуються у рамках
діючих договорів – 2 об'єкти; проведені тендерні процедури на 8 об'єктах; на
4 об'єктах проводяться тендерні процедури.
Відповідно до пункту 5 розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 13.06.2017 № 250 «Про стан дорожнього комплексу
Харківської області та напрями його розвитку», наказом Департаменту
житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської
обласної державної адміністрації від 29.06.2017 № 29 створено комісію для
здійснення контролю за проведенням та якістю робіт на об’єктах дорожнього
комплексу Харківської області, фінансування яких здійснюється за рахунок
вищезазначених коштів.
Забезпечено роботу пересувного пункту габаритно-вагового контрою на
автомобільних дорогах загального користування за рахунок коштів на
експлуатаційне утримання. З початку року проведено 1729 зважувань
автотранспорту, виявлено 175 порушників, сплачено штрафів на загальну суму
616 383 грн.
В агропромисловому секторі області продовжувалася реалізація заходів із
впровадження інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих
умов для стабільного і динамічного розвитку підприємств агропромислового
комплексу, підвищення рівня їх конкурентоспроможності та залучення
інвестицій у сільське господарство.
На виконання листа Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 21.06.2013 № 37-18-2-12/12225 надано інформацію щодо діяльності
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Проводився щомісячний аналіз рівня заробітної плати на
сільськогосподарських підприємствах області.
На виконання листа Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 15.12.2015 № 37-11-4-11/20405 проведено моніторинг рівня
закупівельних та оптово-відпускних цін на основні види сільськогосподарської
продукції та продукти її переробки.
У січні-травні поточного року індекс промислової продукції виробництва
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів склав 99,9 % у порівнянні до
аналогічного періоду минулого року (по Україні 105,2%).
У ІІ кварталі поточного року оформлено та видано суб’єктам племінної
справи у тваринництві 104 сертифікати племінних (генетичних) ресурсів, у
тому числі: 6 сертифікатів – Філія «Лозівський кінний завод № 124»,
7 сертифікатів – ТОВ «Харківський кінний завод», 70 сертифікатів –
ПрАТ «Насінневе», 21 сертифікат – ФГ «Альфа».
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) проведено засідання районних робочих груп, у
тому числі за участю представників обласної міжвідомчої робочої групи, на
яких розглянуто стан виконання заходів згідно із затвердженими планами.
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На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 12.03.2016 № 78 «Про стан цінової ситуації на споживчому ринку області»
проводився щотижневий моніторинг закупівельних цін на молоко у розрізі
сільськогосподарських та молокопереробних підприємств області, готувалася
інформація щодо зміни цін на основні види продуктів харчування, які склалися
на споживчому ринку.
У звітному періоді в м. Харкові та у районах області проведено 1455
продовольчих ярмарків за участю сільгоспвиробників Харківської області.
У травні 2017 року згідно з наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 10.04.2017 № 202 «Про організацію підготовки до
проведення ХХIX Агропромислової виставки «Агро-2017» проведено роботу
щодо залучення підприємств харчової та переробної промисловості області,
виробничої та наукової сфер діяльності до участі у виставці. Було залучено
понад 70 підприємств харчової та переробної промисловості. Презентацію своєї
продукції представили більше 30 підприємств харчової та переробної
промисловості.
У рамках XXІХ Агропромислової виставки «Агро – 2017» проведено
Спеціалізовану виставку сільськогосподарських тварин, у якій взяли участь два
племінних підприємства: ДП ДГ «Гонтарівка» Вовчанського району та
ТОВ АФ «Подолівська» Барвінківського району.
Протягом ІІ кварталу 2017 року проведено відповідну роботу по
залученню підприємств агропромислового комплексу області до участі у
Міждержавних виставках-ярмарках агропромислового напряму, а також у
продовольчих ярмарках у м. Харкові та районах області.
З метою забезпечення реалізації державної політики у будівельній галузі
Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної
адміністрації проведена організаційна робота із вирішення нагальних питань.
На території Харківської області станом на 01червня 2017 року введено в
експлуатацію житла загальною площею 115,4 тис. м2, із них:
індивідуальних житлових будинки – загальною площею 46,0 тис. м2;
багатоквартирних житлових будинків – загальною площею 44,6 тис. м2;
приміщення реконструйовано під житло – загальною площею 20,5 тис. м2.
На території Харківської області реалізуються державні програми
житлового будівництва, у рамках реалізації яких зроблено наступне.
Рішенням ХХ сесії VIІ скликання Харківської міської ради від 21.12.2016
№ 510/16 – виділено 5000,0 тис. грн. для надання державної підтримки на
будівництво доступного житла у 2017 році. Станом на 01 червня 2017 року
укладено 4 договори на придбання 4 квартир загальною площею 190,57 кв. м.
Рішенням XX сесії VIІ скликання Харківської міської ради від 21.12.2016
№ 511/16 – виділено 5300,0 тис. грн. для надання довгострокових кредитів на
придбання житла молодим сім’ям у 2017 році. Рішенням IX сесії VII скликання
Харківської обласної ради від 23.02.2017 № 392-VII «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року № 330-VIІ «Про обласний
бюджет на 2017 рік» для реалізації Програми у 2017 році заплановано
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виділення 0,93 млн. грн. Станом на 01 червня 2017 року укладено 3 договори на
придбання 3 квартир загальною площею 241,5 кв. м.
На виконання обласної програми надання підтримки учасникам
антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській
області на 2016 – 2018 роки рішенням IX сесії VII скликання Харківської
обласної ради від 23.02.2017 № 392-VII «Про внесення змін до рішення
обласної ради від 08 грудня 2016 року № 330-VIІ «Про обласний бюджет на
2017 рік» у 2017 році заплановано виділення 13,0 млн. грн. Станом на 01 червня
2017 року укладено договори на будівництво 23 квартир.
Департаментом у ІІ кварталі 2017 року продовжено координаційну
роботу щодо реконструкції будівлі комунального підприємства «Харківська
обласна філармонія» по вул. Римарська, 21, у м. Харкові.
Проведено роботу з Міністерством культури України щодо внесення
будівлі «ДЕРЖПРОМ» до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як
пам’ятки архітектури національного значення. Надано на розгляд до
Міністерства культури України заявку та номінаційні документи щодо
внесення будівлі «ДЕРЖПРОМ» до Попереднього переліку Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, взято участь у засіданні науково-методичної ради з
питань охорони культурної спадщини з цього питання.
Через Центр надання адмінпослуг м. Харкова та Єдиний дозвільний центр
м. Харкова надано 19 висновків до проектів землеустрою та 15 дозволів на
виконання робіт.
У рамках перевірки за дотриманням вимог чинного законодавства
у сфері охорони культурної спадщини у м. Харкові виконано візуальне
обстеження будівель на предмет виявлення незаконного будівництва чи
реконструкції за адресами: вул. Полтавський Шлях, 1; вул. Дмитрівська, 29;
вул. Дмитрівська, 26; вул. Дмитрівська, 19/2; вул. Мироносицька, 44;
вул. Мироносицька, 76.
З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері
містобудування та архітектури на території області велася робота щодо порядку
розробки містобудівної документації, а саме: схем районного планування, схем
планування території сільських, селищних рад, генеральних планів населених
пунктів та робота щодо забезпечення доступності цих матеріалів шляхом
розміщення їх на відповідних веб-сайтах районних державних адміністрацій.
У рамках функціонування містобудівного кадастру проведено роботу по
реалізації «Програми створення та ведення містобудівного кадастру
Харківської області на 2015 – 2018 роки», затвердженої рішенням VІ сесії
Харківської обласної ради ХХХVІ скликання від 18.06.2015 № 1229-VІ, метою і
завданнями якої є своєчасне забезпечення проведення організаційних заходів та
фінансування робіт з ведення, формування і утримання на обласному рівні
містобудівного кадастру та впровадження інформаційної автоматизованої
системи містобудівного кадастру на оновленій картографічній основі.
З метою своєчасного виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 29.08.2002 № 1291 «Про забезпечення реалізації Закону України
«Про Генеральну схему планування території України» та відповідно до
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рішення засідання Координаційної ради з реалізації Генеральної схеми
планування території України від 29.04.2003 № 1, Департаментом
систематизовано та узагальнено інформацію за 2016 рік по Харківській області
відповідно до затверджених форм проведення моніторингу реалізації даної
Схеми.
На протязі звітного кварталу проводилось листування з Мінрегіоном
України щодо стану містобудівної діяльності.
Департамент приймав участь у роботі обласного комітету із забезпечення
доступності до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.
На особистих прийомах прийнято понад 54 осіб з питань містобудування,
яким надано консультативну допомогу та розглянуто надану документацію.
Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної
адміністрації протягом IІ кварталу 2017 року забезпечував виконання робіт,
пов’язаних із здійсненням функцій замовника будівництва, реконструкції і
капітального ремонту об’єктів житлово-комунального та соціального
призначення за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів у відповідності до
Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік.
Керівництво обласної державної адміністрації приділяє особливу увагу
питанню реформування та оптимізації у сфері охорони здоров’я, яке
розглядалося у низці заходів.
Значну увагу з боку керівництва області приділено питанню
запровадження Урядової програми «Доступні ліки». Для інформування
населення у Харківській обласній державній адміністрації створено спеціальну
телефонну «гарячу лінію», залучено засоби масової інформації, установи
соціальної сфери, органи місцевої влади та самоврядування, розміщено
інформацію в мережах аптек та закладах охорони здоров’я.
У рамках реалізації принципів медичної реформи триває втілення
пілотного проекту з реформування первинної медико-санітарної допомоги у
Чугуївському районі та підготовки її до нової моделі фінансування.
Медичні новації, які проходять у первинній ланці м. Чугуєва, є
результатом спільної роботи з реформування на місцевому рівні за підтримки
Міністерства охорони здоров’я України, обласної та районної державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу
різного рівня та є зразком для реформування медичної галузі територіальних
громад Харківської області для підвищення якості медичної допомоги
населенню.
Питання соціального, у тому числі медичного, забезпечення учасників
АТО та тимчасово переміщених осіб знаходяться на постійному контролі
місцевих органів влади.
У Харківській області запроваджено один з найбільш досконалих
підходів до медичного забезпечення демобілізованих бійців із залученням
соціальних служб, волонтерських організацій, громадських організацій
учасників АТО. Медична допомога демобілізованим із зони антитерористичної
операції надається в усіх без винятку закладах охорони здоров’я первинного,
вторинного та третинного рівнів.
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Для вирішення питань демобілізованих військовослужбовців та членів їх
родин щодо надання їм психологічної реабілітації та медичної допомоги при
Управлінні охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації
створено телефонну «гарячу лінію».
Розроблені та розповсюджені в районних та міських військових
комісаріатах, закладах охорони здоров’я і органах соціального захисту
населення «Дорожня карта медико-психологічної реабілітації та соціальної
адаптації військовослужбовців після демобілізації в Харківській області»,
«Пам’ятка лікарю загальної практики з надання медико-психологічної
допомоги військовослужбовцю, демобілізованому з зони АТО», «Пам’ятка для
військовослужбовців, що повернулися із зони АТО» і «Пам’ятка для членів
сімей військовослужбовців, демобілізованих із зони АТО» з питань надання
медичної допомоги, у тому числі психологічної, демобілізованим із зони АТО.
Провідним закладом для надання стаціонарної медичної допомоги та
психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей визначено КЗОЗ
«Обласний госпіталь ветеранів війни», у якому створено і постійно
оновлюються реєстр демобілізованих військовослужбовців та членів сімей
загиблих в зоні АТО військовослужбовців.
Рішенням Харківської обласної ради від 08 грудня 2016 року № 308-VII
(VIII сесія VII скликання) затверджено Комплексну Програму соціальної
підтримки учасників антитерористичної операції на 2017 – 2018 роки, якою
передбачено
надання
медичних
послуг
(здійснення
комплексних
профілактичних медичних оглядів, проведення реабілітаційних заходів, у тому
числі психологічної реабілітації).
За підтримки Харківського обласного центру допомоги учасникам АТО
запрошено психолога, тренера за методикою «TRE» Андреаса Хералда
(м. Цюріх, Швейцарія), за участю якого проведено лікувально-навчальні сеанси
TRE-терапії на базі обласного госпіталю ветеранів війни.
На виконання Указу Президента України від 18.03.2015 № 150/2015 «Про
додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної
операції» наказом Управління затверджено графік виїздів та склад
поліпрофесійних бригад фахівців за участю лікарів терапевтів, хірургів,
травматологів, неврологів, психотерапевтів, психологів тощо для контролю за
станом здоров’я демобілізованих учасників АТО, своєчасного виявлення у них
захворювань, проведення їм реабілітаційних заходів, у тому числі
психологічної, фізичної та медичної реабілітації.
Станом на 30 червня 2017 року відповідно до реєстру, який ведеться в
Управлінні, за медичною допомогою звернулося 139 540 осіб (у тому числі
18 920 – протягом І півріччя 2017 року) з числа осіб, які тимчасово переміщені з
АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей до Харківської
області.
Управлінням здійснено комплексні заходи щодо організації проведення
оздоровчої кампанії влітку 2017 року, визначено диспансерну групу дітей, яка
підлягає оздоровленню. Особливу увагу приділено відпочинку дітей пільгових
категорій (діти-сироти, діти, батьки яких визнані учасниками бойових дій, які
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вимушено переміщені з Донецької та Луганської областей, батьки яких
загинули, діти-інваліди тощо).
Медичний супровід оздоровчих закладів, у тому числі медичними
кадрами та медикаментозним забезпеченням підготовлено згідно з чинним
законодавством та нормативними документами Міністерства охорони здоров’я
України.
У межах реалізації обласної програми «Здоров’я Слобожанщини»
рішенням ХІ сесії Харківської обласної ради на потреби Обласної дитячої
лікарні № 1 виділено понад 1,3 млн. грн., у тому числі 400 тис. грн. на
придбання витратних матеріалів для проведення складних хірургічних втручань
дітям при вроджених вадах серця; 200 тис. грн. – для слухопротезування дітей.
Протягом IІ кварталу поточного року проведено з’їзд нейрохірургів
України з міжнародною участю, 2 симпозіуми з міжнародною участю,
16 науково-практичних конференцій, з них 3 – з міжнародною участю, 33 Дні
спеціалістів за участю профільних фахівців закладів охорони здоров’я,
17 семінарів, 2 Дні головного лікаря, Дні заступників головного лікаря та
заходи для головних лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги.
У сфері культури протягом ІІ кварталу 2017 року були проведені
виставки, презентації та інші урочисті заходи.
Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації проведена консультаційна робота з представниками туристичної
галузі Харківщини. Організовувалися «круглі столи» щодо вирішення
нагальних проблем у сфері туризму. З метою розширення та зміцнення
міжрегіонального співробітництва в галузі «туризм», презентації туристичних
послуг вітчизняних суб’єктів туристичної діяльності, інформування фахівців,
які відповідають за розвиток туризму, щодо діючих туристичних проектів,
здійснювалося проведення селекторних нарад.
Складено облікову документацію на 181 об’єкт культурної спадщини:
з них 101 пам’ятки археологічної спадщини, 80 об’єкти археологічної
спадщини.
Розглянуто 20 проектів відведення земельних ділянок юридичним та
фізичним особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова та
32 – Харківської області. Розглянуто 8 містобудівних документацій територій
м. Харкова та Харківської області, що пов’язані із об’єктами культурної
спадщини, землями історико-культурного призначення, та зареєстровано 2
дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень
решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під
водою.
У II кварталі 2017 року завершено інвентаризацію об’єктів археологічної
спадщини Вовчанського району (оглянуто 157 пам’яток археології та 60
об’єктів археологічної спадщини, 77 пам’яток історії та 2 пам’ятки
монументального мистецтва). У Шевченківському районі (оглянуто 30
пам’яток історії, 2 пам’ятки монументального мистецтва та 4 об’єкта
культурної спадщини).
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Ведеться робота щодо вирішення питань, пов’язаних з утриманням та
функціонуванням Меморіального комплексу пам’яті жертв голодомору в
Україні, розташованого за адресою: Харківська обл., Дергачівський район,
с. Черкаська Лозова.
Протягом ІІ кварталу 2017 року Управлінням культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації проведено низку культурних та
мистецьких заходів згідно із відповідними планами.
З метою сприяння розвитку туристичної галузі, стимулювання створення
та просування якісного вітчизняного туристичного продукту, а також
популяризації активного відпочинку серед широких верств населення, в
презентаційно-виставковому центрі «РАДМИР ЕКСПОХОЛЛ» проходила
туристична виставка «Харківщина: туристичні відкриття».
В Харківській області постійна увага приділялася вирішенню питань
соціальної політики.
Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації за звітний період організовано проведення засідань
наступних консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації:
Обласного комітету із забезпечення доступності інвалідів та інших мало
мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури;
Обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної
орієнтації населення;
комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям
Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації;
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;
Робочої групи з питань визначення статусу осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників
за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках;
Робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів;
Обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі
людьми.
Продовжує працювати Комiсiя з реалiзацiї у Харкiвськiй областi
пiлотнoго проекту iз залученням до роботи членiв малозабезпечених сiмей та
внутрiшньо перемiщених осiб.
Постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам
антитерористичної операції.
За звітний період з метою вивчення стилю та методів роботи фахівцями
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснено виїзди до:
ЦСССДМ Слобідського району м. Харкова;
Золочівського РЦСССДМ;
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ЦСССДМ Немишлянського району м. Харкова;
Близнюківського РЦСССДМ.
У червні поточного року взято участь у засіданні комісії з перевірки
закінченого будівництва об’єкта «Технічне переоснащення системи
теплопостачання КУ Вовчанський геріатричний пансіонат з установкою
блочної котельні на твердому паливі».
Проведено виїзд регіонального мобільного консультаційного пункту
Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до
Великобурлуцького району з метою надання консультацій отримувачам послуг,
проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на збереження
сімейних цінностей, 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.
Продовжено роботу інформаційно-консультаційного (ресурсного) центру
для демобілізованих із зони збройного конфлікту та членів їх сімей із
залученням кризових психологів, фахівців Асоціації спеціалістів по подоланню
наслідків психотравмуючих подій.
Налагоджено співпрацю з громадськими організаціями, міжнародними
благодійними фондами, волонтерськими організаціями з метою проведення
спільних заходів при здійсненні 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.
Здійснювалися моніторинги стану погашення заборгованості із заробітної
плати в розрізі підприємств, установ і організацій, районів та міст області,
стану призначення всіх видів державних соціальних допомог та житлових
субсидій тощо.
На початок 2017 року на обліку по забезпеченню санаторно-курортним
лікуванням перебувала 11561 особа (ветерани війни, особи, на яких
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», інваліди та учасники АТО), протягом кварталу
проводилася робота щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб
даної категорії.
Комплексною Програмою соціального захисту населення Харківської
області на 2016 – 2020 роки для оздоровлення (інвалідів загального
захворювання та інвалідів з дитинства) у 2017 році заплановано використати
12,0 млн. грн.
По програмі «Пільги на медичне обслуговування громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»
заплановано
8778,0 тис. грн.
З початку року за цією програмою використано 1682,4 тис. грн., з яких на:
ліки за пільговими рецептами лікарів – 1487,9 тис. грн.;
пільгове зубопротезування – 194,5 тис. грн.
За ІІ квартал 2017 року даній категорії громадян видано 121 посвідчення,
80 бланків вкладок особам даної категорії.
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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.
Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото,
дані про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На даний час внесені
відомості до системи «Діти» стосовно 4299 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та 1355 дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей.
У ІІ кварталі 2017 року 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-ключів доступу до ЄІАС «Діти» для нових
користувачів та адміністраторів безпеки проводиться згідно з графіком.
Здійснюється щотижневий моніторинг стану наповнення електронної
бази та достовірності внесених відомостей.
Продовжується робота по забезпеченню умов для функціонування Єдиної
інформаційно-аналітичної системи «Діти» (виділення окремого комп’ютера для
ведення ЄІАС «Діти», окремого приміщення, обладнання недоступного для
сторонніх осіб місця для ведення ЄІАС «Діти», встановлення грат на вікнах
приміщення, де працює система, придбання ліцензійних програм, спеціальних
пристроїв для зберігання особистих флеш-ключів користувачів та
адміністраторів безпеки районного рівня).
Працівниками служб у справах дітей районних державних адміністрацій,
міських рад здійснюються перевірки щодо дотримання законодавства про
працю неповнолітніх на підприємствах різних форм власності.
Між службами у справах дітей та районними центрами зайнятості
здійснюється обмін інформацією щодо неповнолітніх, які потребують
працевлаштування, на 2017 рік розроблені та затверджені плани спільних
заходів щодо забезпечення працевлаштування неповнолітніх та укладені угоди
про співпрацю. Протягом ІІ кварталу 2017 року не було залучено до
громадських робіт жодного неповнолітнього.
Службами у справах дітей місцевих органів влади відстежується питання
щодо працевлаштування тих дітей, які в силу певних життєвих обставин та
неможливості продовження навчання потребують надання послуги з
працевлаштування та допомоги шляхом направлення за клопотаннями служб у
справах дітей місцевих органів влади до районних центрів зайнятості.
Постійно спеціалістами служб у справах дітей місцевих органів влади
разом з працівниками районних центрів зайнятості, центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді проводиться робота щодо надання дітям
профорієнтаційних та інформаційних послуг, орієнтування на отримання
професійної підготовки, допомога у визначенні з професією. У районах області
проведені зустрічі дітей облікових категорій з працівниками центрів зайнятості
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та керівництвом підприємств, круглі столи, Дні правових знань. Це сприяє
підвищенню обізнаності дітей з питань законодавства щодо влаштування на
роботу, відомостей про наявність робочих місць, їх прав та гарантій у процесі
працевлаштування.
В області забезпечуються умови для пріоритетності сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї.
Виконання прогнозованих показників щодо сімейних форм влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, контролюється
головами районних державних адміністрацій, міськими головами міст
обласного значення, обласною державною адміністрацією.
Станом на 01 липня 2017 року в області функціонує 88 дитячих будинків
сімейного типу (на вихованні перебуває 593 дитини) та 314 прийомних сімей
(на вихованні перебуває 566 дітей). Протягом І півріччя 2017 року створено
6 дитячих будинки сімейного типу (переведені із статусу прийомної сім’ї) та
5 прийомних сімей, влаштовано до дитячих будинків сімейного типу та
прийомних сімей 63 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Всього у прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу виховуються 1159 дітей. Найбільша кількість дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, виховується у прийомних сім’ях
та дитячих будинках сімейного типу у наступних районах: Сахновщинському –
43, Кегичівському – 47, Зміївському – 52, Лозівському – 53, Харківському – 56,
Великобурлуцькому – 66; Вовчанському – 94, Краснокутському – 123.
У звітному періоді з дитячих будинків сімейного типу та прийомних
сімей вибуло 38 дітей (причини вибуття: усиновлення, повернення в біологічну
сім'ю, досягнення повноліття, закінчення навчання та працевлаштування,
продовження навчання та повне державне утримання у навчальних закладах,
одруження). 80 % дітей, що перебувають у сімейних формах виховання,
влаштовані до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу з
урахуванням їх місця походження.
Відповідно до порядку забезпечення функціонування дитячих будинків
сімейного типу, прийомних сімей, які переселилися з тимчасово окупованої
території України або районів проведення антитерористичної операції, виплати
їм державної соціальної допомоги та грошового забезпечення. Продовжують
функціонувати на підставі укладених договорів 4 прийомні сім’ї із районів
проведення антитерористичної операції на території наступних районів та міст:
Богодухівського району (1 сім’я), Дергачівського району (1 сім’я),
м. Куп’янська (1 сім’я), м. Чугуєва (1 сім’я). Діти стаціонарно обстежені у
відділення педіатрії ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН
України». Всі сім’ї поставлені на облік центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, перебувають під соціальним супроводом, отримують соціальні
послуги за карткою отримувача послуг.
У районах та містах Харківської області та у м. Харкові діють спортивні
заклади, заклади дитячо-юнацької творчості, до яких залучаються діти, які
перебувають на обліку служб у справах дітей, що сприяє створенню умов для
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проведення їхнього змістовного дозвілля. Забезпечення організації дозвілля,
відпочинку та оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей, що опинились у складних життєвих обставинах,
контролюється службами у справах дітей місцевих органів влади.
Станом на 01 липня 2017 року в області в установах культури охоплено
різними видами дозвілля 66782 дитини, з них – 944 дитини облікових категорій;
у спортивних секціях, школах, клубах займаються 54054 осіб, з числа дітей та
підлітків, облікових категорій – 727. Відвідувачів клубів за місцем
проживання – 13967 дітей, облікових категорій – 369 дитини. В інших закладах
охоплено позашкільною роботою 57932 дитини, облікових категорій – 2000.
Всього в області позашкільною роботою охоплено 192735 дітей, із них
облікових категорій – 4040 дітей, що становить 71,5 % дітей, які перебувають
на обліку служб у справах дітей.
Службами у справах дітей постійно контролюється діяльність органів
місцевого самоврядування з питань соціального захисту дітей, особливо у
частині захисту житлових і майнових прав дітей. Органам опіки та піклування
постійно надаються методичні рекомендації та правові консультації
працівниками служб у справах дітей області із зазначеного питання. Органи
опіки та піклування здійснюють контроль за дотриманням батьками та особами,
які їх замінюють, житлових прав і законних інтересів дітей.
Станом на 01 липня 2017 року на квартирному обліку перебувають
168 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
потребують постановки на квартирний облік ще 726 дітей зазначеної категорії.
Основним механізмом контролю за дотриманням житлових та майнових прав
дітей є надання органом опіки та піклування дозволів на здійснення правочинів
відносно нерухомого майна.
Районні державні адміністрації під час здійснення контрольних функцій
щодо виконання Закону України «Про місцеве самоврядування» у сільських,
селищних та міських радах перевіряють стан роботи зі збереження житла за
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, питання
призначення опікунів над житлом дітей зазначених категорій. Місцеві органи
влади постійно тримають під контролем проведення роботи з інвентаризації
житла, що належить дітям, які залишились без піклування батьків. Кількість
рішень про призначення відповідального за збереження житла – 1087.
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 І півріччя 2017 року проведено 1072 профілактичні рейди «Діти
вулиці». Під час проведення профілактичних заходів було виявлено 318 дітей,
які опинились в умовах вулиці, залишились без належного догляду з боку
батьків.
Із загальної кількості виявлених дітей 211 дітей було вилучено та 107 –
попереджено. Діти вилучалися з вулиці (76 дітей), з сім’ї (124 дитини).
Переважна більшість дітей, які опинились в умовах вулиці, залишились без
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належного догляду з боку батьків – це діти у віці від 6 до 18 років, які є учнями
шкіл.
Під час проведення профілактичних рейдів проводиться профілактична
робота: лекції і бесіди у школах, виїзди до сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, проведення спільних засідань служб у справах дітей та
громадських комісій у справах дітей, що працюють при сільських та селищних
радах. За підсумками проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці»
попереджено батьків – 1034, ініційовано притягнень до відповідальності – 307,
повернено в сім’ю 84 дитини, влаштовано до центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей – 67, до закладів охорони здоров’я – 59 дітей.
За звітний період проведено 342 перевірки щодо охорони прав
неповнолітніх, організації виховної роботи, надання методичної допомоги.
Із загальної кількості перевірок, у навчально-виховних закладах проведено
301 перевірку, 17 перевірок проведено за місцем роботи неповнолітніх,
11 перевірок – у позашкільних закладах, 3 перевірки проведено у спеціальних
установах для дітей, 13 перевірок – у центрах соціально-психологічної
реабілітації
дітей.
За
підсумками
проведеної
роботи
виявлено
251 неповнолітнього, який потребував соціально-правового захисту. У зв’язку з
порушенням прав неповнолітніх направлено 6442 клопотання в установи,
підприємства, організації. Кількість розглянутих скарг, заяв та надання
громадянам консультацій з питань соціального захисту та профілактики
правопорушень серед неповнолітніх – 5265.
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських
рад міст обласного значення вжиті заходи щодо недопущення порушення прав
та законних інтересів дітей, гарантованих Законом України «Про охорону
дитинства» та Конвенцією ООН про права дитини (збереження соціальних
виплат, здобуття освіти, отримання медичної допомоги), 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.
Станом на 01 липня 2017 року на території області функціонують з
тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції: 4 прийомних сімей, у яких на вихованні перебуває
7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 61 сім’я опікунів,
піклувальників, на вихованні перебуває 77 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
В області успішно продовжено практичну роботу по реформуванню
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
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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, дітей, які мають особливі
потреби.
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 відділу освіти Ізюмської міської ради з питань реалізації державної
політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
Проведено вивчення стану роботи з питання додержання вимог законів та
інших нормативно-правових актів у галузі освіти дошкільними,
загальноосвітніми навчальними закладами Близнюківського, Ізюмського,
Красноградського, Сахновщинського районів, міст Ізюму, Куп’янську, Лозової,
Люботина, Чугуєва та Основ’янського району м. Харкова.
Здійснено:
державну атестацію КЗ «Зеленогайський спеціальний загальноосвітній
навчально-виховний комплекс (дошкільний навчальний заклад – школаінтернат І-ІІ ступенів)» Харківської обласної ради;
державну атестацію приватного закладу «Харківська школа І-ІІІ ступенів
«Ангстрем» Харківської області»;
державну атестацію КЗ «Харківський санаторний навчально-виховний
комплекс № 1» Харківської обласної ради.
Вивчено питання організованого закінчення 2016/2017 навчального року
у Близнюківському, Лозівському, Сахновщинському та Шевченківському
районах, м. Люботині, Старосалтівській та Чкаловській об’єднаних
територіальних громадах).
Підготовлено та проведено:
науково-практичний семінар для керівників місцевих органів управління
освітою «Організація навчання дітей із особливими освітніми потребами у
спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів»;
науково-практичний семінар для директорів загальноосвітніх навчальних
закладів із вечірньою (змінною) та заочною формами навчання «Планування
стратегічних змін вечірньої (змінної) школи та загальноосвітнього навчального
закладу із заочною формою навчання»;
засідання рад керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів та для спеціалістів місцевих органів управління освітою з
питань формування робочих навчальних планів;
засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів
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акредитації Харківського регіону;
засідання Комітету з призначення іменних стипендій обласної державної
адміністрації в галузі науки.
У звітному періоді Департаментом забезпечено організаційний супровід:
ІІ (обласного) туру обласного конкурсу «Кращий вихователь
Харківщини»;
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України;
ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів;
ІІ (обласного) етапу конкурсів фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів;
обласного огляду-конкурсу художньої самодіяльності, декоративної та
прикладної творчості у професійно-технічних навчальних закладах;
12 обласних навчально-практичних семінарів та 9 обласних шкіл
передового педагогічного досвіду з педагогічними працівниками професійнотехнічних навчальних закладів;
обласних педагогічних читань за темою: «Творчі сходинки
профтехосвітян Харківщини: ярмарок педагогічних технологій»;
студентського свята, присвяченого Дню Європи у Центральному парку
культури та відпочинку ім. М. Горького;
ІІІ обласного зльоту студентів-волонтерів Харківщини «Волонтер ХХІ
століття» базі Національної академії Національної гвардії України.
Питання реалізації молодіжної політики є одним із пріоритетів діяльності
обласної державної адміністрації.
З метою створення умов для формування навичок здорового способу
життя в молодіжному середовищі Управлінням у справах молоді та спорту
Харківської обласної державної адміністрації систематично проводяться лекції,
бесіди, тренінги, семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії,
діалоги, акції, місячники, направлені на пропаганду здорового способу життя.
На виконання Стратегії розвитку національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016 – 2020 роки проведено роботу з представниками
громадських організацій з метою проведення у 2017 році на території
Харківської області всеукраїнських заходів спрямованих на національнопатріотичне виховання молоді.
За результатами конкурсного відбору Міністерством молоді та спорту
України та представниками громадськості погоджено 3 проекти: «Школа
підготовки тренерів-вихователів з організації національно-патріотичних та
військово-спортивних ігор для молоді» (головний партнер – ГО «Адаптаційний
центр»); Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований на збільшення
чисельності молоді, що готова до виконання обов'язку із захисту незалежності
та територіальної цілісності України «Захист патріотів України. Харків»
(головний партнер – ГО «Спілка Української Молоді в Україні»); Всеукраїнська
акція, спрямована на залучення національно-патріотичної активної молоді до
діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, «Покрова
Героїв» (головний партнер – Міністерство молоді та спорту України).
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В області створений та діє Центр національно-патріотичного виховання
молоді (далі – Центр), основною метою якого є формування та реалізація
державної політики з питань національно-патріотичного виховання та
здійснення заходів щодо відродження та впровадження національнопатріотичного виховання молоді. Протягом звітного періоду, спеціалістами
Управління спільно з фахівцями Центру та представниками громадських
організацій, проведено низку заходів національно-патріотичного спрямування
для молоді: обласний інформаційно-просвітницький семінар з питань реалізації
державної молодіжної політики у сфері національно-патріотичного виховання
молоді; урочистості з нагоди відзначення Дня соборності України; дня
народження Т.Г. Шевченка; відзначення Дня пам’яті Героїв Крут та Дня пам’яті
Героїв Небесної Сотні; Фестиваль української пісні «Молоді таланти
Харківщини; «круглий стіл» до дня вшанування «Героїв Небесної Сотні»;
конференція з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав; відбірковий етап на участь у проекті «Школа молодого
письменника»; прес-конференція з організатором Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); брифінг-пресконференція з організаторами П’ятого Потягу Єднання України «Труханівська
Січ»; акція «Здай кров – врятуй життя!» (здача крові для поранених бійців
АТО); цикл занять «Школи молодого письменника» (мета – виховання
національної свідомості молоді, шляхом ознайомлення з літературними
надбаннями українського народу; усвідомлення молоддю своєї приналежності
до історичних, культурних цінностей та надбань української нації); обласний
молодіжний форум «Молодь понад усе».
Протягом І півріччя поточного року проведено 290 заходів з даного
напряму, що складає 7,5 % від загальних заходів, охоплення якими становить
12899 осіб, сума витрачених коштів на проведення цих заходів становить –
467,4 тис. грн.
З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр
праці» КУ «Харківський обласний центр молоді», молодіжний центр праці
Красноградського району, молодіжний центр праці Лозівської міської ради.
Протягом звітного періоду фахівцями 3-х молодіжних центрів праці надано
понад 2400 інформаційно-консультативних послуг молоді та працевлаштовані
понад 106 молодих осіб. Окрім цього, ними проведено профорієнтаційну
роботу серед молоді, під час якої охоплено майже 100 осіб. З метою
забезпечення вторинної зайнятості молоді ведеться постійна робота зі
створення молодіжних трудових загонів. Станом на 20 червня 2017 року
створено 7 молодіжних трудових загонів, з загальною кількістю молоді –
101 особа.
За послугами до Харківської служби зайнятості звернулося 17,4 тис. осіб
з числа безробітної молоді віком до 35 років, що склало 35,5 % від загальної
чисельності безробітних осіб, які перебували на обліку протягом звітного
періоду. Зокрема, працевлаштовано 6,8 тис. осіб з числа молоді віком до
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35 років. Професійним навчанням за направленням державної служби
зайнятості у звітному періоді було охоплено 3,5 тис. осіб.
За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття надавалася одноразова виплата
допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Так,
протягом звітного періоду 8 осіб з числа молоді отримали допомогу по
безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності (44,4 % від
загальної чисельності безробітних, які отримали одноразову допомогу).
До оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру було
залучено 3,6 тис. молодих осіб у віці до 35 років, що становило 20,6 % від
загальної чисельності безробітної молоді.
Забезпечено партнерську підтримку молоді, що проживає на тимчасово
окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб. З цього
напряму проведено 53 заходи, якими охоплено 575 осіб, та витрачено – 1,0 тис.
грн.
Окрім цього, у районах області та містах обласного значення проведені
заходи, спрямовані на самовдосконалення творчого розвитку особистості та
забезпечення змістовного дозвілля молоді. Всього проведено 80 таких заходів,
кількість охоплених якими складає 59855 осіб, сума витрачених коштів на
проведення цих заходів 1 млн. 493 тис. грн.
У рамках організаційної роботи з підготовки та проведення щорічних
оздоровчих кампаній оздоровленням та відпочинком охоплено 118080 дітей або
53,9 % від запланованої кількості (219236 дітей) та 48,9 % від загальної
чисельності дітей шкільного віку від 7 до 17 років (включно) (241607 дітей).
Із загальної кількості оздоровленням та відпочинком за соціально
незахищеними категоріями охоплено 70076 дітей, що складає 49 % до плану
(143137 дітей) та 45,3 % від їх загальної кількості (154604 дитини).
На території Харківської області фактично розпочали свою роботу
742 заклади (99,6 % від плану), якими охоплено 86131 дитину.
На фінансування оздоровчої кампанії витрачено 101 млн. 141,05 тис. грн.,
що складає 39,6 % від запланованої суми (255 млн. 346,85 тис. грн.).
За джерелами надходження використано:
22 млн. 631,95 тис. грн. з обласного бюджету (43,5% до плану,
52 млн. 28,29 тис. грн.);
19 млн. 801,39 тис. грн. з бюджетів районів області та міст обласного
значення (71,9 % до плану, 27 млн. 558,86 тис. грн.);
58 млн. 707,71 тис. грн. залучених коштів (33,4 % до плану,
175 млн. 759,7 тис. грн.).
Станом на 01 липня 2017 року на території Харківської області відкрито
33 ЦФЗН «Спорт для всіх». За підсумками І півріччя 2017 року
КУ «Харківський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для
всіх» було проведено понад 45 спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих
заходів, у яких прийняло участь близько 37 тисяч осіб.
У Харківській області функціонують 6708 спортивних споруд. Відповідно
до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на
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2017 рік на території Харківської області заплановано будівництво об’єктів
спортивної інфраструктури на загальну суму 381 млн. 053 тис. грн., зокрема:
реконструкція нежитлової будівлі дитячо-юнацької спортивної школи
«Юність» (м. Лозова);
будівництво
багатофункціонального
фізкультурно-оздоровчого
комплексу Красноградської дитячо-юнацької спортивної школи;
реконструкція Золочівської дитячо-юнацької спортивної школи з
прибудовою фізкультурно-оздоровчого комплексу;
реконструкція стадіону «Авангард»;
будівництво універсального спортивного залу КЗ «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради»;
реконструкція фасаду КЗ «Школа вищої спортивної майстерності»;
модернізація системи теплозабезпечення КЗ «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради»;
будівництво
багатофункціонального
фізкультурно-оздоровчого
комплексу у м. Люботині;
встановлення 33 майданчиків із гімнастичним обладнанням у районах
області та містах обласного значення;
встановлення 33 майданчиків із тренажерним обладнанням у районах
області та містах обласного значення;
будівництво 33 майданчиків із синтетичним покриттям у районах області
та містах обласного значення.
Для підготовки спортивного резерву в області функціонує 75 ДЮСШ
(з 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».
Для функціонування відділень з видів спорту дитячо-юнацькі спортивні
школи використовують як власні, так і орендовані спортивні споруди. На
сьогоднішній день спортивна база дитячо-юнацьких спортивних шкіл складає
229 спортивних споруд, з них 4 стадіони, 17 спортивних майданчиків із
синтетичним покриттям, 31 приміщення з тренажерним обладнанням,
39 спортивних залів, 3 плавальних басейна, 2 веслувальні та 1 лижна бази,
2 споруди зі штучним льодом.
У звітному періоді Управлінням проведено 936 спортивно-масових
заходів, у тому числі обласних змагань, навчально-тренувальних зборів.
Забезпечена участь збірних команд області у змаганнях всеукраїнського рівня.
Для підвищення рівня підготовки збірних команд області до участі у
навчально-тренувальних зборах залучаються висококваліфіковані тренери,
лікарі та науковці.
Управлінням масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та
політичними партіями регіону, здійснювалася робота щодо методичної та
практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам
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місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськими організаціями і
політичними партіями, продовжено співпрацю з обласним об’єднанням
профспілок. Надана практична допомога у проведенні їх статутної діяльності,
проведенні засідань, «круглих столів» різноманітної тематики.
Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної
державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх
районах області, м. Харкові, а також містах обласного значення.
Організовано медіа-супровід робочих поїздок до Харкова керівників
вищих органів влади.
Забезпечено висвітлення на офіційному веб-сайті обласної державної
адміністрації зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з:
активом Громадської ради; представниками Харківського обласного округу
ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» і Харківської громадської організації
«Спілка ветеранів АТО»; заступником Голови дипломатичної місії Посольства
Японії в Україні; Головою Представництва Європейського Союзу в Україні;
директором Міжнародної організації з розвитку права (IDLO) в Україні;
делегацією ОБСЄ; делегатом Міжнародного комітету Червоного Хреста з
питань цін і ринку; делегацією Міністерства оборони Франції; президентом
ФФУ; Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Македонія в Україні;
Надзвичайним і Повноважним Послом Естонії в Україні; активом профспілок
області; представниками Консультативної місії Європейського Союзу;
Генеральним консулом Республіки Польща в Харкові; главою Представництва
НАТО в Україні; Надзвичайним і Повноважним Послом Грецької Республіки в
Україні; Надзвичайним і Повноважним Послом Швейцарської Конфедерації в
Україні; Главою Офісу Ради Європи в Україні.
Також висвітлювалися пленарні засідання сесії Харківської обласної
ради, Координаційні наради, засідання колегії обласної державної адміністрації,
робочі поїздки голови обласної державної адміністрації до районів області,
матеріали засідань щодо об’єднання територіальних громад, робота Офісу
Харківської області у Вашингтоні; робота конференції «Професійна освіта та
підготовка робітничих кадрів: сприяння соціально-економічному та
регіональному розвитку України»; хід медичної реформи, надання субсидій;
круглі столи щодо реалізації в регіоні пілотного проекту із залучення до роботи
членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб; конференції
«Розвиток німецько-українського економічного співробітництва в Східній
Україні»; робочі зустрічі керівництва регіону з представниками
чорнобильських організацій Харківщини; Міжнародний музичний фестиваль
«Дзеркальний струмінь»; семінар для місцевих депутатів від Конгресу
регіональних влад Ради Європи; засідання Харківської ради регіонального
розвитку; фінал Кубка України з футболу; відкриття Центру розвитку місцевого
самоврядування; свята «Останнього дзвоника»; засідання Моніторингового
комітету Ради Європи; заходи з нагоди Міжнародного дня визволення в'язнів
нацистських концтаборів, 31-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, Дня
Пам’яті та Примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,
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Дня Європи, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня науки, Дня захисту
дітей, Дня журналіста та Дня Конституції України.
Організовано та проведено 32 брифінга, інтерв’ю голови обласної
державної адміністрації Інтернет – порталам «Медиа группа Объектив», «Status
quo», телеканалам «News One», «Україна», «Simon», «112».
У звітному періоді організовано з участю керівництва обласної державної
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації 16 прес-конференцій, 12 прес-турів. Організовано участь
керівництва центральних органів виконавчої влади, обласної державної
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації у програмах «Суспільний інтерес» на каналі «Simon»,» на
телеканалі «News One», в ефірі телеканалу «112».
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 08.04.2015
№ 47552/33/1-14 Управління на базі Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України забезпечувало проведення експертних зустрічей, в
режимі відео конференції, щодо роз’яснення та обговорення пріоритетів
урядової політики, цілей і змісту соціально-економічних реформ.
Протягом IІ кварталу 2017 року Управління надавало організаційну і
методичну допомогу районним державним адміністраціям, виконкомам міських
рад міст обласного значення з питань реалізації державної етнонаціональної
політики, підготовки та проведення державних свят і пам’ятних дат.
Управління сприяло проведенню різноманітних культурних заходів
національних меншин, надавало їм інформаційну, методичну та організаційну
допомогу. За участю представників органів державної влади і місцевого
самоврядування, громадянських об’єднань у ІI кварталі 2017 року проведено
ряд заходів. Крім того, керівники і активісти національно-культурних товариств
Харківщини брали активну участь в обласних заходах з відзначення державних
свят і пам’ятних дат: Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських
концтаборів, Дня Чорнобильської трагедії, Дня пам’яті та примирення, Дня
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті жертв політичних
репресій, Дня Конституції України.
Протягом ІІ кварталу 2017 року сектор у справах релігій Харківської
обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації» забезпечував реалізацію державної політики
щодо релігії та церкви, сприяв реєстрації статутів релігійних громад, змін,
доповнень, реєстрації нових редакцій статутів релігійних громад тощо.
Станом на 01 липня 2017 року у Харківській області діє 796 релігійних
громад, що зареєстрували статути в обласній державній адміністрації.
Протягом ІІ кварталу 2017 року в обласній державній адміністрації
зареєстровано статути 4 релігійних громад, а також зареєстровано нові редакції
статутів 44 релігійних громад.
Керівництво сектору надавало консультації та методичну допомогу з
питань реєстрації статутів релігійних громад, реєстрації нових редакцій
статутів релігійних громад у зв’язку зі змінами у Податковому кодексі України,
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а також з питань оформлення згідно з чинним законодавством перебування в
Україні іноземних місіонерів та їх діяльності у релігійних громадах тощо. У
2017 році консультації отримали представники релігійних громад Харківської
та Ізюмської єпархій Української Православної Церкви, Української
Православної Церкви Київського Патріархату, Української Греко-Католицької
Церкви,
Римсько-Католицької
Церкви,
Української
Автокефальної
Православної Церкви, ортодоксального іудаїзму, євангельських християнбаптистів, християн віри євангельської, мусульман, старообрядців, караїмів,
буддистів тощо.
Представники релігійних організацій різних конфесій беруть участь у
заходах обласної державної адміністрації, присвячених відзначенню державних
свят, урочистих подій.
Протягом ІІ кварталу 2017 року сектор надавав погодження на
перебування та діяльність у релігійних громадах області іноземних місіонерів,
погодження на видачу посвідок на тимчасове проживання іноземців в Україні.
Сектором були підготовлені та надіслані листи керівникам релігійних
організацій різних конфесій стосовно проведення у храмах та молитовних
будинках області панахид за загиблими у рамках заходів у Харківській області
з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів.
У храмах та молитовних будинках релігійних організацій різних конфесій
протягом 09-11 квітня 2017 року були відслужені поминальні служби за
загиблими в’язнями фашистських концтаборів.
Духовенство Харківської єпархії Української Православної Церкви,
Харківської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату
11 квітня 2017 року взяло участь у покладанні квітів до Пам’ятного знаку
жертвам нацистських переслідувань.
У храмах та молитовних будинках релігійних організацій різних конфесій
протягом 06-09 травня 2017 року були відслужені поминальні служби за
загиблими у роки другої світової війни.
Духовенство Харківської єпархії Української Православної Церкви,
Харківської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату,
Римсько-Католицької Церкви, Вірменської Апостольської Церкви, Української
Греко-Католицької Церкви, релігійних громад мусульман 08 травня 2017 року
взяло участь у покладанні квітів на Меморіалі Слави у Лісопарку та
Духовенство Харківської єпархії Української Православної Церкви,
Харківської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату,
Римсько-Католицької Церкви, Української Греко-Католицької Церкви,
релігійних громад мусульман 09 травня 2017 року взяло участь у покладанні
квітів на території Національного меморіального комплексу «Висота маршала
І.С. Конєва».
У рамках відзначення у Харківській області Дня Конституції України
сектором у справах релігій були підготовлені та надіслані листи керівникам
релігійних організацій різних конфесій стосовно проведення у храмах та
молитовних будинках області молитов за мир та єдність в Україні.
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У рамках відзначення в Харківській області Дня Скорботи у храмах та
молитовних будинках області різних конфесій відбулися панахиди за
загиблими у роки другої світової війни.
У храмах та молитовних будинках релігійних організацій різних конфесій
протягом 28 червня 2017 року були відслужені служби за Україну.
Духовенство Харківської єпархії Української Православної Церкви,
Харківської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату,
Римсько-Католицької Церкви, Української Греко-Католицької Церкви,
релігійних громад мусульман, Української лютеранської церкви, Німецької
євангелічно-лютеранської церкви, релігійної громади ортодоксального іудаїзму
28 червня 2017 року взяло участь у покладанні квітів до пам’ятника
Незалежності України.
Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні
ситуації.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016
року № 1073-р було скориговано план евакуаційних заходів з урахуванням
рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН
з прав осіб з інвалідністю, на період до 2020 року. Здійснювався моніторинг
стану його виконання, з інформуванням керівництва обласної державної
адміністрації
Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 23.01.2017
№ 1936/1/1-17 розпорядженнями голови обласної державної адміністрації
затверджений «План організаційних і практичних заходів щодо безаварійного
пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в
області у 2016-2017 роках» та утворено обласний оперативний штаб для
керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та паводків.
Департаментом здійснювався моніторинг ходу виконання зазначених Планів.
Про хід виконання доручення Кабінету Міністрів України було
проінформовано Державну службу України з надзвичайних ситуацій та
керівництво обласної державної адміністрації.
Відповідно до плану проводилися засідання обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та згідно з графіком
перевірок у ІI кварталі 2017 року були проведені перевірки автоматизованої
системи оповіщення «Сигнал-ВО».
Протягом кварталу здійснювався моніторинг стану накопичення,
зберігання та використання регіонального матеріального резерву, місцевих та
об'єктових матеріальних резервів.
Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної
державної адміністрації протягом ІІ кварталу 2017 року проаналізовано
виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку області на
2016 рік за розділом «Охорона навколишнього природного середовища».
Підготовлено та надано до Харківської обласної ради інформацію
про хід виконання у I кварталі 2017 року комплексної Програми охорони
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навколишнього природного середовища в Харківській області на
2009 – 2013 роки та на перспективу до 2020 року, затвердженої рішенням
обласної ради від 29 жовтня 2009 року № 1413-V (зі змінами).
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного
повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту
господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними
державними адміністраціями, за погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення. З метою здійснення контролю за
виконанням умов, які встановлені у дозволах на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, наданих суб’єктам
господарювання м. Харкова та Харківської області, та отримання дозволів на
викиди суб’єктами господарювання, у яких відсутні дозволи на викиди,
Департаментом у II кварталі поточного року направлено 9 листів.
Крім того, з метою забезпечення державного контролю щодо дотримання
природоохоронного законодавства до Державної екологічної інспекції у
Харківській області щомісячно надається інформація стосовно наявності у
суб’єктів господарювання м. Харкова та Харківської області дозволів на викиди
забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Департаментом постійно проводиться аналіз стану отримання
підприємствами,
установами
та
організаціями
області
дозвільнопогоджувальної документації у сфері екології та природних ресурсів.
Щомісячно до Державної екологічної інспекції у Харківській області
надаються переліки суб’єктів господарювання, якими у встановленому
законодавством порядку отримано дозвільно-погоджувальну документацію у
сфері екології та природних ресурсів.
За допомогою створеного Мінприроди України електронного сервісу
«Інтерактивна
мапа» («Ecomapa.gov.ua»)
Департаментом
розглянуто
56 звернень щодо утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території
Харківської області. Указані звернення було опрацьовано у встановленому
законодавством порядку.
З метою ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, виявлених
громадянами та внесеними до сторінок електронного сервісу «Інтерактивна
мапа», Департаментом направлялися відповідні листи до районних державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища», Закону України «Про екологічну експертизу»
проводиться державна екологічна експертиза матеріалів оцінки впливу на
навколишнє середовище. Проведення державної екологічної експертизи і
прийняття рішень щодо подальшої реалізації об’єкта державної екологічної
експертизи здійснюються з урахуванням громадської думки.
Для попередження гострих екологічних та соціальних проблем замовники
державної екологічної експертизи та виконавці розділу оцінки впливу на
навколишнє середовище інформують населення про плановану діяльність,
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проводять громадські слухання, відкриті засідання, збирають звернення
громадян, здійснюють розгляд зауважень та пропозицій. За результатами
проведеної роботи складається текст «Заяви про екологічні наслідки
діяльності» та забезпечується її розповсюдження через засоби масової
інформації.
Підготовлено інформацію стосовно забезпечення виконання завдань,
визначених пунктом 5 Указу Президента України від 23.05.2005 № 838/2005,
щодо встановлення у натурі меж територій та об'єктів природно-заповідного
фонду області, про що проінформовано обласну державну адміністрацію та
Мінприроди України.
На виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних
для забезпечення реалізації Указу Президента України від 18.10.2013
№ 572/2013 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 25 квітня 2013 року «Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення
моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з
відходами в Україні», обласною державною адміністрацією погоджено проект
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення
про регіональні центри моніторингу довкілля». На даний час вищевказана
постанова не затверджена.
Заходи з реалізації відповідних положень Плану організації підготовки
проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації зазначеного Указу,
покладених на обласну державну адміністрацію, виконані в повному обсязі.
В області суб’єкти моніторингу довкілля представлені наступними
організаціями: Харківський регіональний центр з гідрометеорології, Харківське
регіональне управління водних ресурсів, Державна екологічна інспекція у
Харківській області, Харківська філія державної установи «Інститут охорони
ґрунтів» тощо.
Відповідно до орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю на 2017 рік Департаментом проведено:
засідання у рамках «круглого столу» на тему: «Про підсумки проведення
Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля»;
засідання обласної координаційної ради з екологічних проблем з питань:
«Стан очисних споруд на території Харківської області» та «Дотримання вимог
чинного законодавства під час експлуатації водних об’єктів, розташованих на
території Харківської області».
За звітний період проведено державну екологічну експертизу по
41 об’єкту, які становлять підвищену екологічну безпеку.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 11.03.2016 № 75 в Харківській області з 21 березня по 30 травня 2017 року
проведено всеукраїнську акцію з благоустрою «За чисте довкілля».
Акцію проведено на території усіх населених пунктів, у заходах якої
взяло участь понад 555 тис. осіб, у тому числі 113 тис. осіб учнівської та
студентської молоді.
Під час проведення акції в області було виконано значний обсяг робіт з
благоустрою територій. Упродовж березня-травня поточного року було
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ліквідовано 1 733 несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним обсягом
125,38 тис. м3, висаджено понад 78 тис. дерев, 38 тис. кущів, 9 750 тис. м2
газонів та 237 тис. м2 квітників, очищено від сміття 674 тис. м2 берегів водойм,
прибрано прибудинкових територій площею понад 23,9 млн. м2, приведено до
належного стану 826 парків та скверів на площі понад 36 млн. м2, упорядковано
2 035 кладовищ, 1 176 братських могил, меморіальних комплексів та місць
почесних поховань.
Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему в сфері
господарської діяльності» протягом ІІ кварталу 2017 року суб’єктам
господарювання різних форм власності надано 327 документів дозвільного
характеру, з них за напрямами:
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами суб'єктами господарювання м. Харкова та Харківської області,
об’єкти яких належать до 2 та 3 груп – 179 (з них для 2 групи – 40, для
3 групи – 139);
спеціальне водокористування – 107 (інформація щодо кількості дозволів
на спеціальне водокористування надається станом на 03.06.2017, у зв’язку з
набранням з 04.06.2017 чинності Закону України від 07.02.2017 № 1830-VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють
відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо
спеціального водокористування»;
висновки державної екологічної експертизи по матеріалам «Оцінка
впливу на навколишнє середовище» – 41.
Одночасно Департаментом розглянуто 139 декларацій про відходи, що
надійшли з Центру надання адміністративних послуг м. Харкова, з них:
зареєстровано 102 декларації, 37 декларацій направлено на доопрацювання.
Протягом ІІ кварталу 2017 року Департаментом розглянуто 23 проекти
землеустрою щодо технічної рекультивації земельних ділянок. За результатами
розгляду було погоджено 9 проектів рекультивації.
Обласною державною адміністрацією проводиться робота щодо
забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян.
Протягом звітного періоду Департаментом оборонної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної
державної адміністрації здійснені заходи щодо поліпшення організації ведення
військового обліку громадян України та бронювання військовозобов'язаних на
період мобілізації та на воєнний час у Харківській області. Відповідно до
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.01.2017 № 31
проведені інструктивно-методичні заняття з організації ведення військового
обліку та бронювання військовозобов'язаних і призовників на базі Харківського
обласного військового комісаріату. Крім того, у взаємодії з представником
Харківського обласного військового комісаріату проведені перевірки стану
забезпечення функціонування системи військового обліку підприємств згідно з
відповідними планами.
Надано методичну та практичну допомогу фахівцям районних державних
адміністрацій, міських рад міст обласного значення, структурних підрозділів
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обласної державної адміністрації з питань виконання заходів з мобілізаційної
підготовки.
На виконання Указу Президента України від 24.02.2017 № 44 «Про
звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення
чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову
службу у 2017 році», розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.03.2017
№ 185-р «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають
призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову
у квітні-травні 2017 року» та Плану організації підготовки проектів актів,
необхідних для організації виконання Указу Президента України від 24.02.2017
№ 44 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на
строкову військову службу у 2017 році» Департаментом підготовлені проекти
відповідей до Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України.
Підготовлено звіт про підсумки проведення призову в Харківській
області навесні 2017 року.
Співробітниками Департаменту постійно здійснювався моніторинг стану
виконання планових завдань з призову на строкову військову службу весною
2017 року та планових завдань щодо відбору кандидатів на військову службу за
контрактом.
Також керівництво Департаменту приймало участь в наступних заходах:
урочистосте відкриття відділу прикордонної служби «Тополі»
Харківського прикордонного загону;
командно-штабні навчання підрозділів територіальної оборони.
Протягом звітного періоду здійснювався аналіз виконання заходів
Програми територіальної оборони Харківської області на 2016 – 2017 роки та
регіональної Програми військово-патріотичного виховання молоді та участі
населення у заходах оборонної роботи на 2015 – 2017 роки.
Опрацьовано та надано матеріали про заходи з увічнення пам’яті
захисників України на період до 2020 року відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р.
Підготовлено інформацію стосовно соціального захисту осіб, які брали
участь в АТО (учасники бойових дій) та членів їх сімей.
На виконання доручень Віце-прем’єр-міністра України від 09.08.2014
№ 30137/0/1-14 та від 30.09.2014 № 30137/72/1-14 щодо героїзації осіб, які
віддали життя за Україну, та вшанування їх пам’яті, з метою оформлення
стенду з портретами загиблих героїв у приміщенні обласної державної
адміністрації до обласної державної адміністрації надавалася інформацію про
військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної
операції (мешканці міста Харкова та Харківської області).
Департаментом щомісячно аналізувалась та надавалась до МВС України
звітна інформація про стан роботи щодо захисту об’єктів інтелектуальної
власності та боротьби із незаконним виробництвом, розповсюдженням і
реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків. Щомісячно надавалася
інформація до Кабінету Міністрів України відносно звернень, заяв, скарг щодо
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фактів або ознак протиправного поглинання та захоплення підприємств, які
надійшли на адресу обласної державної адміністрації.
23 та 26 травня 2017 року проведено засідання робочої групи з вивчення
причин ситуації, що виникла на території Вільшанської селищної ради
Дергачівського району.
Протягом ІІ кварталу 2017 року Департаментом узагальнена та надана
інформація до Державної міграційної служби України на виконання пункту 49
статті 16 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на
2014 – 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17.09.2014 № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони».
Узагальнено та надано відповідну інформацію до Національної поліції
України щодо створення системи «Community policing».
Узагальнено у межах компетенції та надано інформацію до Департаменту
цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації стосовно
виконання Комплексного плану заходів щодо реалізації положень Проектної
загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 501-р.
Щотижня узагальнювалася та надавалася інформація до Департаменту
економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної
адміністрації про кількість переселенців з АР Крим, Донецької та Луганської
областей.
Протягом звітного періоду узагальнена та надана інформація до
Харківської обласної ради щодо виконання у І кварталі 2017 року заходів
регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській
області на 2016 – 2017 роки та Плану заходів щодо виконання регіональної
Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на
2016 – 2017 роки.
Протягом звітного періоду узагальнена та надана інформація до
Харківської обласної ради щодо виконання у І кварталі 2017 року заходів
регіональної Програми протидії терористичній діяльності на території
Харківської області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради
від 23 лютого 2017 року № 378-VII.
Узагальнено та надано до обласної державної адміністрації у межах
компетенції звітну інформацію про роботу у І кварталі 2017 року
консультативно-дорадчих органів, що діють при обласній державній
адміністрації (Харківська обласна спостережна комісія, Регіональна робоча
група з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту,
в українське суспільство, Регіональна робоча група з питань протидії
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протиправному поглинанню та захопленню підприємств, Штаб територіальної
оборони, Оперативний штаб Харківської області, Обласна призовна комісія).
У II кварталі поточного року відділом забезпечення доступу до публічної
інформації Харківської обласної державної адміністрації держадміністрації
здійснювалися заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про
доступ до публічної інформації» (далі – Закон), 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».
Основні зусилля відділу зосереджувались на роботі із запитами на
інформацію, оприлюдненні інформації та веденні системи обліку документів,
що містять публічну інформацію.
Протягом II кварталу поточного року на офіційному веб-сайті
Харківської обласної державної адміністрації оприлюднено:
117 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної
діяльності;
7 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з особового
складу;
3 проекти актів нормативно-правового характеру.
Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної
державної адміністрації та її структурних підрозділів. Протягом звітного
періоду на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації
оприлюднено 454 документи що містить публічну інформацію, з них на
виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 47 документів.
Відділом здійснювався прийом документів від відділів апарату та
структурних підрозділів обласної державної адміністрації для їх реєстрації в
системі обліку публічної інформації та оприлюднення на офіційному веб-сайті
обласної державної адміністрації відповідно до вимог статті 15 Закону та
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.03.2012 № 136
«Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності обласної та районних
державних адміністрацій».
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 15.05.2017 № 203 «Про затвердження Графіка передачі публічної інформації
структурними підрозділами обласної державної адміністрації до відділу
забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної
адміністрації» забезпечувалося 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.
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Станом на 01 липня 2017 року до системи обліку (реєстру) публічної
інформації Харківської обласної державної адміністрації внесено 24258
документів, з них 1071 документ внесено протягом ІІ кварталу 2017 року.
З метою контролю ситуації в районах області щодо виконання вимог
Закону щотижнево проводився моніторинг якісного наповнення офіційних
веб-сайтів районних державних адміністрацій. Протягом ІI кварталу 2017 року
було здійснено 13 моніторингів, завдяки яким забезпечено контроль за
дотриманням районними державними адміністраціями вимог статті 15 Закону.
На виконання статті 18 Закону на офіційних веб-сайтах усіх районних
державних адміністрацій функціонують системи обліку (реєстри) документів,
що містять публічну інформацію. Оновлення систем обліку (реєстрів)
відбувається щотижнево.
Результати моніторингів регулярно розміщувались на сайті «Публічна
інформація Харківської обласної державної адміністрації».
Протягом ІІ кварталу на офіційному веб-сайті обласної державної
адміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
DATA.GOV.UА оприлюднювалися набори даних згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». Всього
на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UА
опубліковано 43 типових наборів даних. У звітному періоді набори відкритих
даних оновлювалися 41 раз.
З метою виконання Закону України «Про відкритість використання
публічних коштів» у звітному періоді проводилася робота на Єдиному
веб-порталі використання публічних коштів E-DATA. Станом на 01 липня
2017 року на зазначеному веб-порталі відділом розміщено 108 документів.
Працівниками відділу здійснювалися необхідні заходи щодо організації
роботи з запитами на інформацію, які надходили письмово, за телефоном,
електронною поштою та іншими шляхами до обласної державної адміністрації
та її структурних підрозділів, а також безпосередньо на особистому прийомі до
відділу.
Протягом квітня-червня 2017 року щоденно здійснювався контроль за
своєчасним опрацюванням та виконанням запитів, систематичним розміщенням
статистичної інформації про стан роботи із запитами на офіційному веб-сайті
обласної державної адміністрації.
Протягом II кварталу 2017 року надійшло 764 запити на інформацію,
з яких: 292 – задоволено, на 6 – надіслано відмову, 461 – направлено за
належністю, 5 – надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк
документів. Усі запити було своєчасно розглянуто відділом, опрацьовано у
терміни, передбачені чинним законодавством.
У ІІ кварталі 2017 року Юридичним департаментом Харківської обласної
державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність чинному
законодавству України:
1574 проектів наказів керівників структурних підрозділів обласної
державної адміністрації;
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74 проектів договорів (додаткових угод), однією стороною яких є
структурні підрозділи обласної державної адміністрації.
Крім того, на виконання окремих доручень керівництва обласної
державної адміністрації, здійснено перевірку на відповідність чинному
законодавству України 150 проектів розпоряджень голови обласної державної
адміністрації.
Протягом ІІ кварталу 2017 року Юридичним департаментом забезпечено
вжиття заходів, спрямованих на оновлення персонального складу Харківської
обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
населення. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 13.06.2017 № 251 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 25 січня 2017 року № 24» внесені зміни до
персонального складу зазначеної ради.
Відповідно до Плану роботи Харківської обласної міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти населення на 2017 рік
29 червня 2017 року Юридичним департаментом організовано засідання
Харківської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової
освіти населення за участю представників Головного територіального
управління юстиції у Харківській області, керівників структурних підрозділів
Харківської обласної державної адміністрації, районних державних
адміністрацій та представників громадськості. Заслухано інформацію про стан
національно-патріотичного виховання у навчальних закладах Харківської
області за 2016 – 2017 навчальний рік. Особливу увагу приділено питанню
об’єднання територіальних громад. У ході засідання прийнято рекомендації
щодо активізації районними державними адміністраціями Харківської області
поширення інформації та надання роз’яснень чинного законодавства стосовно
практичного впровадження Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад».
Інформація про результати роботи вищезазначеного засідання
оприлюднена на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної
адміністрації.
Протягом звітного періоду, з метою організації та забезпечення в
установленому порядку представництва інтересів обласної державної
адміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах,
Юридичним департаментом представлено інтереси Харківської обласної
державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах
у 86 справах, із них:
20 справ розглядалися у порядку адміністративного судочинства;
36 справ – у порядку цивільного судочинства;
28 справ – у порядку господарського судочинства.
За вказаними справами у ІІ кварталі 2017 року працівниками Юридичного
департаменту прийнято участь у 117 судових засіданнях у судах різних
інстанцій, із них:
104 засідання у судах першої інстанції;
13 засідань у судах апеляційної інстанції.

42
Засідань у судах касаційної інстанції не було.
За вказаний період підготовлено та подано до суду:
41 заперечення на позовні заяви, апеляційні скарги та касаційні скарги;
73 заяви – клопотання та пояснення.
Підготовлено: 5 позовних заяв; 6 апеляційна скарга; 3 касаційні скарги.
Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання експертноперевірної комісії Державного архіву, 1 розширене засідання колегії та
2 засідання Науково-методичної ради.
Підготовлено та відкрито 5 виставок архівних документів, з яких
2 оприлюднені у режимі оn-line на власному веб-сайті Державного архіву
(«З історії грецької діаспори» та «До Дня пам’яті жертв політичних репресій в
Україні»), 3 виставки працювали у читальному залі Державного архіву по
просп. Московському, 7: «До 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні», «До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни» та
«До Дня Конституції України».
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.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації
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