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Харківської обласної державної адміністрації на 2017 рік 

 

Обласною державною адміністрацією протягом 2017 року вживалися 

заходи стосовно реалізації затверджених планів роботи, завдань, визначених 

актами Президента України та Уряду, державними програмами щодо розвитку 

регіонів, реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації». Усі заплановані заходи, що були передбачені планом 

роботи обласної державної адміністрації, виконані. 

Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської 

обласної державної адміністрації протягом 2017 року спільно із 

структурними підрозділами обласної державної адміністрації на виконання 

доручення голови обласної державної адміністрації про підготовку щомісячної 

доповіді Президенту України щодо ситуації в регіоні щомісяця здійснювалася 

підготовка та надання відповідної інформації до Адміністрації Президента 

України. 

За звітний період підготовлено такі проекти рішень Харківської обласної 

ради: 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2017 рік;  

Про затвердження Плану заходів на 2018–2020 роки з реалізації Стратегії 

розвитку Харківської області на період до 2020 року; 

Про виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного 

розвитку Харківської області й делегованих обласною радою повноважень за 

2016 рік; 

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2016 рік; 

Про затвердження моніторингового звіту за 2016 рік про стан реалізації 

Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів 

на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 

період до 2020 року; 

Про затвердження проекту Програми економічного і соціального 

розвитку Харківської області на 2018 рік. 

Підготовлено інформацію та надано пропозиції щодо оптимізації діючих 

обласних програм, затверджених Харківською обласною радою. 
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Щокварталу протягом звітного періоду надавалась інформаційно-

аналітична звітність. Так, на виконання доручення Кабінету Міністрів України 

від 15.05.2012 № 16005/1/1-12 щодо плану організації підготовки проектів актів, 

необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» 

підготовлено інформацію Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України. 

На виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів України 

від 21.04.2015 № 16005/7/1-12 стосовно виконання пунктів 2 і 3 протоколу № 35 

засідання Кабінету Міністрів України від 10.05.2012 та на лист Секретаріату 

Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 24426/16/1-12 до листа Державної 

регуляторної служби України від 18.02.2015 № 1047/0/20-15 щодо оцінки 

фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і 

середнього підприємництва підготовлено інформацію Міністерству 

економічного розвитку і торгівлі України. 

Підготовлено інформацію щодо виконання заходів Програми сприяння 

розвитку малого та середнього підприємництва на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 08 вересня 2016 року           

№ 245-VII. 

Підготовлено і направлено на адресу Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України інформацію щодо виконання Плану заходів з реалізації 

домовленостей, досягнутих під час 24-го засідання спільної Міжурядової 

українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного 

співробітництва. 

Також підготовлена та надана інформація до Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України стосовно виконання пункту 3.1.4 Плану 

заходів щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час 6-го засідання 

Міжурядової українсько-іранської комісії з питань економічного та 

торговельного співробітництва, доручення Першого віце-прем’єр-міністра 

України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України до листа 

Міненерговугілля від 19.04.2017 № КМ/6/-18-1033. 

Опрацьовано інформацію щодо проведеного моніторингу та аналізу 

виконання частини V «Капітальні вкладення на об’єкти соціально-економічного 

значення у 2017 році» Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради                 

від 08 грудня 2016 року № 329-VIІ (зі змінами). 

Протягом 2017 року проводилась робота з відповідними структурними 

підрозділами обласної державної адміністрації з метою підготовки зведеної 

інформації до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо 

фінансово-господарської діяльності кожного суб’єкта господарювання 

державного сектору економіки, який перебуває у сфері управління обласної 

державної адміністрації. 

Щотижня складалась та надавалась інформація щодо моніторингу та 

контролю за реалізацією інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що фінансувалися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду 
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регіонального розвитку на виконання листа Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України             

від 19.08.2017 № 7/19-8924. 

Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 02.07.2013      

№ 19401/6/1-13 надавалась Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України щотижнева інформація щодо оптимізації кількості державних 

підприємств, які перебувають у сфері управління обласної державної 

адміністрації.  

Відповідно до наказу Мінрегіону від 30.03.2016 №75 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та 

програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад» розглянуті проекти планів соціально-економічного 

розвитку на 2017-2020 роки Чкаловської селищної ОТГ Чугуївського району, 

Мереф’янської міської ОТГ та Роганської селищної ради Харківського району,  

Нововодолазької ОТГ і надані висновки щодо відповідності стратегічним 

пріоритетам, завданням та заходам Стратегії розвитку Харківської області на 

2017- 2020 роки.  

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.11.2010 

№ 63056/1/1-10 підготовлено та направлено інформацію Міністерству 

економічного розвитку і торгівлі України щодо стану виконання Програми 

Федерального міністерства економіки та енергетики для управлінських кадрів 

«Fit for Partnership with Germany». 

Станом на 31.12.2017 видано 301 разову (індивідуальну) ліцензію на 

зовнішньоекономічну операцію. Протягом звітного періоду ліцензій на експорт 

та імпорт товарів не видавалось. Здійснено державну реєстрацію 1 договору 

про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора. 

З метою залучення іноземних інвестицій в економіку Харківської області 

створений і постійно оновлюється Реєстр інвестиційних проектів (пропозицій), 

який включає 54 інвестиційні пропозиції (проекти) загальною вартістю 

1639,5 млн. дол. США (проекти відносяться до таких сфер, як енергетика, 

житлово-комунальне господарство, промисловість, будівництво, сільське 

господарство, медицина, екологія). 

В рамках підготовки до проведення у 2017 році чергових засідань 

Міжурядових українсько-азербайджанської, українсько-грузинської, 

українсько-індонезійської, українсько-казахстанської, українсько-туркменської, 

українсько-турецької, українсько-узбецької комісій та комісії зі 

співробітництва між Урядом України та Урядом КНР було підготовлено та 

направлено до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України інформаційно-аналітичні матеріали щодо 

економічного співробітництва Харківської області з вищезазначеними 

країнами. 

З метою активізації співробітництва України з Францією, Естонією і 

Молдовою було підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо 

економічного співробітництва між Харківською областю і вказаними країнами, 
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які направлені до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України.  

Підготовлено та надіслано до Кабінету Міністрів України інформацію 

щодо інвестиційної діяльності в регіоні, а саме: перелік найбільших 

інвестиційних проектів, які були реалізовані у 2014-2017 роках, перелік 

найбільших інвестиційних проектів, які зараз реалізуються та перелік 

найбільших інвестиційних проектів, які підготовлені і потребують залучення 

інвестицій. 

22 вересня 2017 року у м. Харків проводився ІХ Міжнародний 

економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!» – 

найвагоміший економічний захід на Сході України, у роботі якого взяли участь 

керівники органів влади, експерти, представники дипломатичного конкурсу і 

міжнародних організацій та фондів, що надало українським товаровиробниками 

і підприємцям додаткові можливості для пошуку нових торговельних партнерів 

та інвесторів. 

23 листопада 2017 року проходив II Польсько-український Форум 

місцевого самоврядування «Громада. Ефективний розвиток. Інвестиції». У 

роботі якого взяли участь більше 400 учасників – представників органів 

місцевого самоврядування України та Польщі, а також ділових та експертних 

кіл і громадських організацій обох країн.  

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 постійно проводилась системна робота щодо інформування ділових кіл 

регіону про виставково-ярмаркові заходи як в Україні, так і за кордоном. 

З метою активізації міжрегіонального співробітництва та залучення 

іноземних інвестицій в економіку регіону протягом 2017 року було 

організовано і проведено низку заходів та зустрічей з іноземними партнерами 

(кількість заходів станом на 31.12.2017 – 81). 

З початку впровадження електронних закупівель кількість оголошених 

торгів по Харківській області через систему ProZorro станом на 29.12.2017 

складає 78 968 на загальну суму 54 109,0 млн. грн., у тому числі  22 062 

конкурентні процедури на суму 35 257,9 млн. грн. Завершено 11 940 

конкурентних процедур на суму 18 457,0 млн. грн. За результатами 

конкурентних закупівель підтверджена економія коштів складає                       

1 241,7 млн. грн. (6,7%).   

У 2017 році продовжувалась робота зі сприяння насичення споживчого 

ринку товарами місцевого виробництва, в т.ч. шляхом проведення у всіх 

районах і містах області у вихідні та передсвяткові дні ярмарків за участю в них 

місцевих виробників. За 2017 рік проведено 3527 продовольчих ярмарків за 

безкоштовною участю в них безпосередньо сільгоспвиробників. Обсяги 

продажу продуктів харчування, які реалізувалися на продовольчих ярмарках за 

цінами на 10%-15% нижче середніх по області, склали 594718,0 тис. грн. 
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Протягом 2017 року робота Департаменту з підвищення 

конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної 

адміністрації була зосереджена на забезпеченні інформаційно-аналітичного 

супроводження процесів підвищення конкурентоспроможності Харківської 

області, розвитку ІТ-галузі, формування позитивного іміджу регіону, створення 

сприятливого економічного середовища для розвитку бізнесу. 

За звітний період реципієнти Харківської області (організації 

громадянського суспільства, органи місцевого самоврядування на території 

Харківської області) були залучені до участі у 15 міжнародних програмах. В 

рамках зазначених програм впроваджувалося понад 100 проектів, 

мікропроектів та ініціатив. Основними донорами проектів виступали Уряди 

країн ОЕСР через Агенції з міжнародного розвитку, посольства розвинутих 

країн світу, Європейський союз та структури Організації Об’єднаних Націй. 

З метою підвищення ефективності залучення міжнародної технічної 

допомоги, збільшення знань та навичок потенційних реципієнтів Харківської 

області з проектного менеджменту, спільно із фахівцями Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України розроблено методичний 

посібник «Основи грантрайтингу та управління проектами в публічній сфері: 

методичні рекомендації для органів влади та недержавних організацій», 

організовано та проведено 13 виїзних семінарів-тренінгів в районах області за 

темою: «Управління проектом: від ідеї до результату». 

Протягом 2017 року проводилось інформування цільової аудиторії щодо 

доступних можливостей в рамках міжнародних стажувань, серед яких слід 

відзначити програми Посольства Ізраїлю МАШАВ, Посольства Японії, а також 

програму стажування GIZ для управлінців малого та середнього бізнесу за 

програмою Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини «Fit 

for Partnership with Germany», яка виконується в Україні. 

Розглядаючи сферу інформаційно-комунікаційних технологій, як одну з 

найбільш конкурентоспроможних в регіоні, зусилля були спрямовані на 

підтримку та розвиток вищезазначеної галузі. 

За даними Головного управління статистики у Харківській області, у 

структурі зовнішньої торгівлі послугами області за 9 місяців 2017 року експорт 

послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг досяг 

рівня 136,9 млн.дол. США, що складає 57,8% від загального експорту послуг. 

Темп росту 113,9% або + 16,7 млн.дол. США. 

Суттєві кроки були зроблені на шляху до консолідації та об’єднання 

зусиль представників ІТ-бізнесу, органів влади та навчальних закладів регіону 

на основі кластерної моделі взаємодії. З цією метою проведено серію зустрічей 

з усіма зацікавленими сторонами. 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в 

Харківській області створені та діють 36 центрів надання адміністративних 

послуг у 27 районах, 7 містах обласного значення (крім того у кожному районі 

м. Харкова діють 9 територіальних підрозділів центру та Регіональний центр 
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послуг у м. Харків), 2 об’єднаних територіальних громадах Старосалтівська – 

Вовчанський район, Нововодолазька – Нововодолазький район. 

Департаментом фінансів Харківської обласної державної 

адміністрації постійно проводився аналіз забезпечення своєчасної виплати 

заробітної плати працівникам бюджетних установ та соціальних виплат. 

Підготовлені матеріали щодо виконання обласного бюджету за 2016 рік 

та подані обласній раді листами від 25.01.2017 № 01-73/681 та від 17.02.2017 

№ 01-39/1330. Звіт про виконання обласного бюджету за 2016 рік затверджено 

рішенням обласної ради від 23.02.2017 № 371-VІІ.  

Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України на підставі рішень 

Харківської обласної ради вносилися зміни до обласного бюджету на 2017 рік. 

Проведено перевірку показників затверджених районних, міських (міст 

обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад 

на 2017 рік щодо відповідності бюджетному законодавству. Інформація про 

результати перевірки надана Міністерству фінансів України листом від 

27.02.2017 № 01-26/73 

Проводився щомісячний моніторинг виконання місцевих бюджетів 

області та перерахування з державного бюджету відповідних дотацій та 

субвенцій. 

Розроблені зміни до Інструкції з підготовки бюджетних запитів 

головними розпорядниками коштів обласного бюджету у відповідності до 

вимог чинного законодавства. 

Проведена перевірка правильності складання і затвердження кошторисів 

бюджетних установ, які фінансуються з обласного бюджету у 2017 році, та 

планів використання бюджетних коштів одержувачів, які отримують фінансову 

підтримку за рахунок коштів обласного бюджету. 

Щомісяця надавалася інформація Головному управлінню Державної 

фіскальної служби у Харківській області про уточнені планові показники по 

доходах місцевих бюджетів області в розрізі податків та зборів. 

Підготовлено проект обласного бюджету на 2018 рік та прогноз 

обласного бюджету на 2019 – 2020 роки, які схвалено розпорядженням обласної 

державної адміністрації від 29.11.2017 № 686 та подано обласній раді листом 

від 04.12.2017 № 01-73/9740. Обласний бюджет на 2018 рік затверджений 

рішенням обласної ради від 07.12.2017 № 576-VІІ. 

Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної 

адміністрації щомісяця проводився моніторинг та аналіз підсумків роботи 

підприємств промисловості, визначалися завдання подальшого розвитку. 

Для з’ясування реального стану справ промислової галузі регулярно 

відвідувалися підприємства та установи, проводилися співбесіди з їх 

керівниками. 

Протягом року проводився моніторинг з питання додержання платіжної 

дисципліни за спожиту електроенергію та впровадження підприємствами 

заходів з енергозбереження. 

Протягом року проводився аналіз стану виконання промисловими 

підприємствами та установами галузевої науки заходів, означених у розділі 
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«Промисловість» Програми економічного і соціального розвитку Харківської 

області на 2017 рік; готувались пропозиції до Програми економічного і 

соціального розвитку Харківської області на 2018 рік. 

23 лютого 2017 року на базі ПАТ «ФЕД» відбулась нарада щодо розвитку 

авіаційної промисловості під головуванням Прем’єр-міністр України 

В.Б. Гройсмана. У нараді взяли участь Перший віце-прем’єр-міністр – міністр 

економічного розвитку України Степан Кубів, віце-прем’єр-міністр Володимир 

Кістіон, заступники міністрів фінансів, оборони та інфраструктури. Також до 

участі в нараді були запрошені голова Державної авіаційної служби України, 

керівники державного концерну «Укроборонпром» та ДП «Антонов», 

корпорації «Українська авіабудівна компанія», ПАТ «ФЕД», ДП ХМЗ «ФЕД», 

ХАЗ, АТ «Мотор Січ» та інші. 

28 вересня 2017 року на базі ПАТ «Турбоатом» відбулась нарада під 

головуванням Прем’єр-міністр України В.Б. Гройсмана, за участю провідних 

промислових підприємств області з питань розвитку енергомашинобудування 

України у рамках Всеукраїнської наради «Стратегічні напрями розвитку 

машинобудування України: від ініціатив до національної промислової 

політики». В ході наради відбулось підписання угод та програм 

співробітництва, обговорювались перспективи розвитку вітчизняної 

промисловості України, підходи до стратегічного розвитку промисловості 

України, розвиток енергомашинобудування України. 

У межах компетенції проводилася активна робота з центральними 

органами виконавчої влади, направлена на вирішення актуальних проблемних 

питань промислового комплексу, зокрема питання забезпечення погашення 

заборгованості із заробітної плати. 

За підсумками січня-листопада 2017 року Індекс промислової продукції 

становив 106,1 %, (за аналогічний період 2016 року – 104,6%). По Україні 

Індекс промислової продукції за січень-листопад  2017 року складає 99,9%. 

Серед регіонів України по показнику Індекс промислової продукції 

Харківська область посідає 9 місце (за аналогічний період минулого року – 10 

місце). 

За січень-листопад 2017 року реалізовано промислової продукції, 

здійснено промислових робіт і послуг на загальну суму 149,4 млрд. грн., що на 

34,3 млрд. грн. перевищує результат аналогічного періоду попереднього року. 

У січні-вересні 2017 року підприємствами та організаціями області за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно майже 11435 млн. грн капітальних 

інвестицій, обсяг яких проти відповідного періоду попереднього року 

збільшився на 3,2%.  

У розвиток промислових підприємств спрямована найбільша частка всіх 

капітальних інвестицій області (25,7% або 2,9 млрд. грн.). 

Майже всі інвестиції (98,7% загального обсягу) були спрямовані у 

матеріальні активи. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються 

власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 59,0% 
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загального обсягу. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 18,5% 

капітальних інвестицій. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи Управління паливно-

енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації                
є робота з підвищення рівня газифікації населених пунктів області. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 

№1001-р «Про добудову підвідних газопроводів» державним бюджетом на    

2017 рік передбачено фінансування будівництва об’єктів газифікації 

Харківської області на що залучаються кошти з різних джерел фінансування.  

У 2017 році фінансування здійснювалось з обласного бюджету: 

«Капітальне будівництво об’єкту «Газопостачання сіл Дмитрівка, 

Матвіївка і Новософіївка Богодухівського району Харківської області» – 

6438,28 тис. грн.; 

«Реконструкція газопроводів низького тиску по вул. Арсенальній у               

м. Балаклія Балаклійського району Харківської області» – 1524,84 тис. грн. 

Загальна сума з обласного бюджету складає 7963,1 тис. грн. 

Загальна сума коштів з обласного бюджету та залучених коштів у 

2017 році на газифікацію Харківської області склала 10715,1 тис. грн. 

31 березня 2017 року обласною державною адміністрацією з 

ПАТ «Укргазвидобування» укладено Угоду № 1-2017 про співробітництво у 

розвитку нафтогазового комплексу та соціальної інфраструктури населених 

пунктів Харківської області на 2017 рік.  

Так, у 2017 році за рахунок залучених коштів здійснено фінансування 

об’єкту: «Газифікація с. Шульське Первомайського району Харківської області. 

Будівництво газопроводу низького тиску» - 2752,00 тис. грн.  

Рівень газифікації області станом на 01.10.2017 складає 71,6 %, в тому 

числі міст та селищ міського типу – 84,1 %, сіл – 54,4 %. 

 З метою подальшого розвитку регіону, зміцнення його енергетичної 

безпеки та покращення стану паливної галузі в Харківській області реалізується 

Регіональна Програми розвитку паливної галузі Харківської області до              

2020 року (Далі - Програма), яка затверджена рішенням обласної ради від 

22.12.2011 № 292- VI. Так, в межах Харківської області ГПУ 

«Шебелинкагазвидобування» за 9 місяців 2017 року розробляло 33 родовища.  

 Станом на 01.10.2017 загальний фонд свердловин ГПУ 

«Шебелинкагазвидобування», які знаходяться на території Харківської області, 

становить 1396 свердловин, експлуатаційний фонд свердловин – 1314 

свердловин. 

Іншим пріоритетним напрямом роботи Управління є питання підвищення 

енергоефективності використання енергоресурсів у Харківській області. У 

напрямку енергоефективності та енергозбереження реалізується регіональна 

«Програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та зменшення 

споживання енергоресурсів у Харківській області на 2016 – 2022 роки», 

затвердженої на VIІI сесії VII скликання від 08 грудня 2016 року № 307-VII. 

Один із масштабних проектів із газозаміщення було реалізовано у 

м. Вовчанськ по технічному переоснащенню центральної котельні з 
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установкою твердопаливних котлів по вул. Досвітнього, 33 «А» зі 

встановленою потужністю 10 МВт, яка надає тепло 94 об'єктам, в тому числі 40 

багатоквартирним житловим будинкам, у яких проживає понад 6 тисяч осіб, 

дитсадок, дві школи та фізкультурно-оздоровчий комплекс.  

Також, у 2017 році була завершена робота із заміщення дефіцитного 

енергетичного вугілля марок «АШ» і «Т». Енергоблоки № 2 и № 5 Зміївської 

ТЕС переведено на використання вугілля газової групи. Зміївська ТЕС стала 

першою в Україні ТЕС яка перейшла на використання газового вугілля марки 

«Г». Двома блоками на газовому вугіллі протягом 2017 року згенеровано та 

передано до Об’єднаної енергосистеми України 531 271 тис. кВт. 

Завершено розробку техніко-економічних обґрунтувань з будівництва 

міні-ТЕЦ на біопаливі в місті Вовчанськ, зі встановленою електричною 

потужністю 9,6 МВт, отримано висновок державної будівельної експертизи 

України. 

У напрямку енергоефективності та енергозбереження реалізується ще 

одна регіональна Програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими 

населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 

2016 – 2020 роки, яка затверджена на ІІ сесії VІІ скликання 2015 року                       

від 17 грудня 2015 року  № 14-VІІ.  

Так, Програмою передбачено відшкодування з обласного бюджету 15% 

річної ставки за отриманими населенням Харківської області кредитами на 

впровадження енергозберігаючих заходів. У 2017 році з обласного бюджету 

передбачено фінансування Програми у сумі 6,5 млн. грн. 

На газотранспортних підприємствах проводиться робота по забезпеченню 

сталого газопостачання споживачів регіону та своєчасного вжиття заходів з 

технічного обслуговування газових мереж і обладнання під час проходження 

осінньо-зимового періоду 2017-2018 років, відповідно до затверджених 

графіків. Так, з початку 2017 року було перевірено 3187,8 км газопроводів та 

перевірено технічний стан переходів газопроводів під автомобільними та 

залізничними дорогами в кількості 294 шт. Для визначення технічного стану 

газопроводів і їх придатності до подальшої експлуатації обстежено 584,94 км 

газопроводів. Проведено перевірку на герметичність, суцільність і стан 

захисного покриття 1 375,12 км підземних газопроводів. За звітний період 

виконані наступні роботи: проведено планове технічне обслуговування понад 

390 тис. од. побутових газових приладів, виконано поточний ремонт більш ніж 

12 тис. од. обладнання комунально-побутових об’єктів, проведено технічне 

обслуговування та поточний ремонт 2 137 ГРП. 

З метою забезпечення сталого енергопостачання в області проводиться 

робота по переведенню безхазяйних енергетичних об’єктів на баланс                            

АК «Харківобленерго», або інших спеціалізованих підприємств. Станом на 

01.01.2018 року за результатами проведеної роботи залишилось безхазяйними 

22 енергетичних об’єкти.  

Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації готувалися 

матеріали на селекторні наради з питань проходження опалювального сезону, 
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розрахунків споживачів за надані житлово-комунальні послуги, розрахунків 

підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії, 

приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно 

обґрунтованих витрат. 

Проведено 33 виїзних засідання обласного штабу з організації підготовки 

господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери Харківської області до 

сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2017/2018 років. 

У вересні проведено 4 «кущових» засідання обласного штабу, на яких 

розглядались питання щодо стану підготовки господарського комплексу, 

житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери кожного 

району області та міста обласного значення до сталого функціонування в 

осінньо-зимовий період 2017/2018 років та виконання протокольних доручень, 

які було надано під час проведення виїзних засідань обласного штабу у червні-

липні 2017 року. 

По тепловому господарству місцевих рад та відомств підготовлено до 

роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років 780 котелень та здійснено 

капітальний ремонт, або реконструкцію 24 котелень. 

Підготовлено 2041,47 км теплових мереж, замінено труб в двотрубному 

обчисленні 10,29 км теплових мереж, в тому числі прокладено 2,97 км мереж у 

пінополіуретановій ізоляції. 

Підготовлено 307 одиниць центральних теплових пунктів. На підготовку 

теплового господарства витрачено 56,22 млн. грн. 

Житловий фонд по області комплексно підготовлено до зими на 100% з 

підписаними паспортами готовності на 14665 житлових будинків.   

Виконано ремонт покрівель у кількості 1150, або 100%. 

Для реалізації державної політики щодо забезпечення населення 

Харківської області якісною питною водою діє програма «Питна вода 

Харківської області» на 2012-2020 роки. Фактично в рамках виконання заходів 

Програми в 2017 році виконано робіт на суму 65,2 млн. грн за рахунок коштів 

державного, обласного, місцевого бюджетів, підприємств та інших джерел. 

Згідно з Програмою розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування 

робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг загального користування Харківської області, на 2017 рік  

прогнозні обсяги фінансування робіт з ремонту об’єктів дорожнього комплексу 

за рахунок коштів, отриманих обласним бюджетом від перевиконання плану 

митних платежів на здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг 

загального користування, складали 650,0 млн. грн, з яких надійшло                 

408,467 млн. грн, використано (оплачено за виконані роботи) -                             

381,724 млн. грн. 

Здійснювався моніторинг діючих тарифів на житлово-комунальні послуги 

та стану розрахунків за них, а також прийнятих у 2017 році рішень органів 

місцевого самоврядування щодо зміни тарифів у населених пунктах області. 

Протягом 2017 року відповідними органами місцевого самоврядування 

прийнято 128 рішень щодо встановлення тарифів: 47 рішень – на послуги 

водопостачання, водовідведення; 49 – на послуги теплопостачання; 30 – на 
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утримання житлових будинків та прибудинкових територій; 2 – на послугу з 

управління багатоквартирними будинками.  

Протягом 2017 року передано 1 гуртожиток у комунальну власність 

територіальної громади м. Харкова. 

В області продовжується робота щодо оснащення багатоквартирного 

житлового фонду відповідними будинковими приладами обліку. 

Станом на 01.01.2018 в області житлові будинки оснащені приладами 

обліку теплової енергії на 91,2% (згідно з особовими рахунками по категорії 

населення, по яким здійснюється нарахування). 

В області продовжується створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків. Станом на 01.01.2018 в області створено 1189 

ОСББ, з них 638 – в районах і містах області та 551 – в м. Харкові. Всього з 

початку року було створено 52 об’єднання. 

Департаментом капітального будівництва Харківської обласної 

державної адміністрації протягом 2017 року проводилися наради з 

представниками підрядних та проектних організацій з питань будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціального та житлово-

комунального призначення. 

Департаментом агропромислового комплексу Харківської обласної 

державної адміністрації проводилась робота щодо реалізації заходів із 

впровадження інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих 

умов для стабільного і динамічного розвитку підприємств агропромислового 

комплексу, підвищення рівня їх конкурентоспроможності, залучення інвестицій 

у сільське господарство. 

На виконання державної програми КПКВК 2801030 «Фінансова 

підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення 

кредитів» області виділено 8,0 млн. грн., які були освоєні в повному обсязі. 

На виконання державної програми КПКВК 2801540 «Державна підтримка 

галузі тваринництва» виділено 2,2 млн. грн., які були освоєні в повному обсязі. 

За 2017 рік профінансовано за програмою «Заходи з проведення 

лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання 

ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій» із загального фонду  

72,7 млн. грн., які були освоєні в повному обсязі. 

За Обласною програмою індивідуального житлового будівництва на селі 

«Власний дім» на 2016-2017 роки на витрати, пов'язані з наданням та 

обслуговуванням пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам, 

рішенням сесії облради від 07.12.2017 № 574-VII передбачено 120,0 тис. грн., з 

них освоєно 119,4 тис. грн. 

Щомісяця проводився збір та узагальнення інформації по харчових та 

переробних підприємствах області стосовно очікуваного індексу виробництва 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. 

Постійно здійснюється контроль за програмою форвардних закупівель 

зерна урожаю 2017 року ПАТ «Аграрний фонд». З сільгосптоваровиробниками 

регіону укладено контракти на продаж 5,8 тис. тонн зерна пшениці, відповідно 

до яких проведено розрахунки в повному обсязі. 
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За 2017 рік на зернові склади та елеватори області надійшло зернових, 

зернобобових та олійних культур урожаю 2017 року всього – 1 679,5 тис. тонн, 

у тому числі: пшениці – 1043,7 тис. тонн, з якої 54,7% продовольчої (1-5 кл.), 

ячменю – 102,3 тис. тонн, гороху – 36,4 тис. тонн, гречки – 1,6 тис. тонн, 

кукурудзи – 213,3 тис. тонн, ріпаку – 21,7 тис. тонн, сої – 13,5 тис. тонн, сорго – 

1,3 тис. тонн та 239 тис. тонн соняшнику. 

Разом з Асоціацією «Харківцукор» здійснювався моніторинг роботи 

цукрових заводів області. У 2017 році працювало 6 цукрових заводів (ТОВ СГП 

«Білий колодязь», ТОВ АПК «Савинська», ПП «Цукровик-Агро»,                           

ПАТ «Первухінський цуковий завод», ТДВ «Новоіванівський цукровий завод», 

ТОВ «Цукрове»). 

Від початку збиральних робіт: 

– поступило 841,4 тис. тонн цукрового буряку 

– цукристість склала – 17,1% 

– перероблено 832,1 тис. тонн цукрового буряку  

– вироблено 118,3 тис. тонн цукру. 

Протягом 2017 року було оформлено та видано суб’єктам племінної 

справи у тваринництві 619 сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 

«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»                    

від 27.12.2012 № 757 (зі змінами від 02.03.2015 № 90) проводилися засідання 

районних робочих груп, у тому числі за участю представників обласної 

міжвідомчої робочої групи, на яких розглядався стан виконання заходів згідно 

із затвердженими планами.  

Також здійснювався моніторинг розрахунків сільськогосподарськими 

підприємствами області за оренду земельних ділянок (паїв). По області 

розрахунки склали 99,7 %. Виплата орендної плати за 1 га. склала 2138 грн. 

Протягом 2017 року проведено відповідну роботу із залучення 

підприємств агропромислового комплексу області до участі у Національних та 

Міжнародних виставках та ярмарках агропромислового напряму. 

Харківська область на ХХІХ Агропромисловій виставці «Агро-2017» 

представила обласну експозицію, площа якої склала 40 м². 

До участі у виставці було залучено понад 70 підприємств харчової та 

переробної промисловості. 

Найяскравішу експозицію хлібобулочних виробів представило  

ТОВ «Хлібозавод «Салтівський». 

Презентацію своєї продукції представили більше 30 підприємств харчової 

та переробної промисловості. 

Підприємства, які брали участь у виставці нагороджені дипломами 

Міністерства аграрної політики та продовольства України «За організацію 

експозиції Харківської області, визнаною кращою серед областей України, на 

XXIX Агропромислової виставці« Агро – 2017 ». 
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З метою забезпечення реалізації державної політики у будівельній галузі 

Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної 

державної адміністрації проведена організаційна робота з вирішення 

нагальних питань. 

За результатами проведеної роботи на території Харківської області, за 

попередніми даними, станом на 26.12.2017 введено в експлуатацію житла 

загальною площею 335,1 тис.м
2 
. 

На території Харківської області реалізуються обласні програми 

житлового будівництва, в рамках реалізації яких протягом 2017 року виконано 

наступне: 

Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла в 

Харківській області на 2010-2017 роки (рішенням ХХ сесії VIІ скликання 

Харківської міської ради від 21.12.2016 № 510/16 – виділено 5000,0 тис. грн.) – 

укладено 31 договір на придбання 32 квартир загальною площею 1777,8 кв.м; 

Обласна програма забезпечення молоді житлом в Харківській області на 

2014 – 2017 роки (рішенням XX сесії VIІ скликання Харківської міської ради 

від 21.12.2016 № 511/16 – виділено 5300,0 тис. грн.) – укладено 23 договори на 

придбання 27 квартир загальною площею 1705,4 кв.м); 

Обласна програма 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» для реалізації 

Програми у 2017 році виділено 13,0 млн. грн) – укладено 61 договір на 

будівництво 61 квартири загальною площею 3334,9 кв.м. 

Розроблено проект Обласної програми збереження архітектурної 

спадщини на 2018–2023 роки. 

Підготовлено комплект документів та здійснено координаційну роботу 

стосовно погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо 

затвердження проекту будівництва третьої гілки Харківського метрополітену з 

Мінекономіки, Мінфіном та Мінрегіоном, а також підписання кредитної угоди з 

ЄІБ та ЄБРР щодо фінансування вказаного проекту. 

Рішенням обласної ради від 14.04.2016 № 101-VІI затверджена Програма 

розроблення містобудівної документації у Харківській області на 2016 – 

2020 роки, якою визначено черговість та фінансова складова з розроблення 

містобудівної документації сучасного рівня. 

Постійно з органами місцевого самоврядування проводилася робота щодо 

порядку розроблення містобудівної документації, а саме: схем районного 

планування, генеральних планів населених пунктів, вживалися заходи щодо 

забезпечення доступності цих матеріалів, шляхом розміщення їх на відповідних 

веб-сайтах районних державних адміністрацій. За рахунок місцевих бюджетів 

всього освоєно коштів на розроблення містобудівної документації 

6783,271 тис. грн. 

Одним з пріоритетних питань діяльності місцевих органів влади є 

реформування та оптимізація у сфері охорони здоров’я. Управлінням охорони 
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здоров’я Харківської обласної державної адміністрації було проведено низку 

заходів з метою вирішення актуальних та поточних питань сфери охорони 

здоров’я регіону. 

01 вересня 2017 року у рамках відвідування Харківської області 

Президент України П.О. Порошенко провів зустріч з медичним активом 

Харківської області та урочисте відкриття оновленого відділення інтенсивної 

терапії глибоко недоношених новонароджених у Харківському міському 

перинатальному центрі. 

За ініціативи та підтримки керівництва Харківської обласної державної 

адміністрації, за участю Харківської експертної групи підтримки медичної 

реформи, органів місцевого самоврядування Чугуївського району та м. Чугуїв 

07 квітня у м. Чугуїв вперше в Харківській області, вперше в Україні проведено 

ярмарок здоров’я «Обери свого сімейного лікаря», в рамках якого проведено 

низку заходів. 

Поступово в області втілюється принцип автономізації закладів охорони 

здоров’я. 

Станом на теперішній час у галузі охорони здоров’я області створено 

10 комунальних неприбуткових підприємств (КНП), ще 6 закладів знаходяться 

у стадії перетворення. 

31 серпня 2017 року в ході пленарного засідання ХII сесії VII скликання 

Харківської обласної ради затверджено схему формування госпітальних округів 

у Харківській області у форматі «6+1»: 6 округів у районах (містах) області та 

окремий округ у м. Харкові. 

Хід виконання Урядової програми «Доступні ліки» обговорено під час 

проведення низки заходів: в рамках відвідування Прем’єр-Міністром України 

В.Б. Гройсманом Харківської області під час інспектування аптечного закладу, 

що бере участь у реалізації Урядової програми «Доступні ліки» та у ході 

Всеукраїнських селекторних нарад. 

Питання організації соціального захисту, у т.ч. медичного забезпечення 

учасників АТО та осіб, які тимчасово переміщені з Донецької та Луганської 

областей, знаходиться на постійному контролі місцевих органів влади, 

розглянуто та обговорено у ході низки заходів. 

За підсумками наради керівництва обласної державної адміністрації з 

учасниками бойових дій в зоні АТО, яка відбулась 09 вересня 2017 року, в 

районах області проведені наради міжвідомчих робочих груп для вирішення 

питань щодо реабілітації демобілізованих учасників АТО, в роботі яких 

відповідно до графіку у період з 29 вересня по 09 жовтня поточного року взяли 

участь керівництво профільного Управління та обласного госпіталю ветеранів 

війни. 

Відповідно до реєстру, який ведеться в Управлінні охорони здоров’я 

Харківської облдержадміністрації за весь період реєстрації звернулось за 

медичною допомогою 154 571 особа, з них 50 018 дітей, з числа осіб, які 

тимчасово переміщені з АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської 

областей до Харківської області. 
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Актуальні питання надання медичної допомоги населенню області в 

умовах реформування сфери охорони здоров’я - інформатизації та матеріально-

технічного забезпечення медичної галузі Харківської області, актуальних змін у 

нормативно-правовій базі у сфері охорони здоров’я та охорони праці, реалізації 

в Харківській області Урядової програми «Доступні ліки», роботи міжвідомчої 

робочої групи з питань надання допомоги учасникам АТО, напрацьовані 

пропозиції робочої групи Управління охорони здоров’я Харківської 

облдержадміністрації з питання створення сучасних медичних амбулаторій в 

рамках реформи первинної медичної допомоги в сільській місцевості та ін. 

розглянуті на Днях головного лікаря. 

Протягом 2017 року фахівцями проведено 34 науково-практичних 

конференції, з них 12 – з міжнародною участю, 125 Днів спеціалістів за участю 

профільних фахівців закладів охорони здоров’я, 41 семінар, та семінар – 

тренінг,  з’їзд з міжнародною участю, 4 симпозіуми, 2 з них – з міжнародною 

участю, 3 «круглих столи», 1 з них – з міжнародною участю, експертну зустріч, 

9 Днів головних лікарів, Дні заступників головного лікаря та заходи для 

головних лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги, та публічну 

консультацію. 

Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації протягом 2017 року проводилася консультаційна робота з 

представниками туристичної галузі Харківщини. Проходили засідання у 

форматі «круглого столу» щодо вирішення нагальних проблем у сфері туризму. 

З метою розширення та зміцнення міжрегіонального співробітництва в галузі 

«Туризм» проводилися презентації туристичних послуг вітчизняних суб’єктів 

туристичної діяльності. 

Складено 649 комплектів облікової документації на об’єкти археологічної 

спадщини та 442 паспорта. 

Складено паспорти на 100 пам’яток історії, 5 – на пам’ятки 

монументального мистецтва. Складено облікову документацію на 92 пам’ятки 

історії та 3 пам’ятки монументального мистецтва.                          

Розглянуто проекти відведення земельних ділянок юридичним та 

фізичним особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова - 79 

та Харківської області - 122. 

Розглянуто 70 містобудівних документацій територій м. Харкова та 

Харківської області, що також пов’язані із об’єктами культурної спадщини, 

землями історико-культурного призначення, та видано 24 документи 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. 

Завершено підготовку до видання книги «Харківщина: м. Куп’янськ і 

Куп’янський район в літописі краю. За матеріалами енциклопедичного видання 

«Звід пам’яток історії та культури України». 

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. 
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02 червня 2017 року 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».  

Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації приділялася постійна увага вирішенню питань 

соціальної політики. 

У 2017 році організовано проведення засідань консультативно-дорадчих 

органів, що діють при обласній державній адміністрації: 

4 засідання Обласного комітету із забезпечення доступності інвалідів та 

інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури; 

17 засідань комісії з питань надання одноразової грошової допомоги 

мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації; 

13 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового  забезпечення), пенсій, стипендій та інших   

соціальних виплат; 

4 засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради; 

4 засідання регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату 

працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках;   

6 засідань Робочої групи з питань визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;  

7 засідань Робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій 

громадських організацій інвалідів, (прийнято 41 розпорядження голови 

облдержадміністрації про надання дозволу (відмови у наданні дозволу) на 

право користування пільгами з оподаткування).  

4 засідання Обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії 

торгівлі людьми. 

2 засідання Робочої групи з питань гуманітарної допомоги, (прийнято 2 

розпорядження голови облдержадміністрації: про визнання легкового 

автомобіля гуманітарною допомогою та про визнання вантажу (бронзового 

дзвону «Великий дзвін – голос миру для України) гуманітарною допомогою). 

1 засідання Обласної спеціальної комісії для вжиття заходів щодо 

запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення 

працівників. 

Постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції.  

Організовано зустріч керівництва обласної державної адміністрації з 

учасниками АТО антитерористичної операції та урочисті зустрічі з 

багатодітними жінками м. Харків та Харківської області, яким присвоєно 

почесне звання «Мати-героїня». 

У квітні спеціалісти Харківського обласного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді взяли участь у спільній координаційній зустрічі 
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регіональних робочих груп із захисту прав внутрішньо переміщених осіб та по 

житлу, яка була організована за сприяння УВКБ ООН у м. Харкові. 

Протягом року здійснено вивчення стилю та методів роботи:  

КУ Зміївський геріатричний пансіонат; 

КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат; 

КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат; 

КУ Золочівський територіальний центр соціального обслуговування; 

14 районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді області та міст обласного значення. 

Протягом року проведено аудит ефективності та фінансовий аудит 

Харківського обласного центру матері та дитини та КУ Харківський 

геріатричний пансіонат ветеранів праці Харківської обласної ради. 

З метою надання консультацій отримувачам послуг, проведення 

інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на збереження сімейних 

цінностей, надання консультаційних послуг прийомним батькам, батькам-

вихователям, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у 

вирішенні їх нагальних потреб, та інформування громадян щодо попередження 

насильства у сім’ї здійснювалися виїзди регіонального мобільного 

консультаційного пункту Харківського обласного центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді до районів області.  

Проводилася робота інформаційно-консультаційного (ресурсного) центру 

для демобілізованих із зони збройного конфлікту та членів їх сімей із 

залученням кризових психологів, фахівців Асоціації спеціалістів з подолання 

наслідків психотравмуючих подій. 

Налагоджена співпраця з громадськими організаціями, міжнародними 

благодійними фондами, волонтерськими організаціями з метою проведення 

спільних заходів під час здійснення соціальної роботи з внутрішньо 

переміщеними особами/сім’ями, учасниками АТО та членами їх сімей, сім’ями 

загиблих у зоні АТО, демобілізованими із зони збройного конфлікту та членами 

їх сімей. 

Проводилася робота щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інвалідів. На початок 

2017 року на обліку по забезпеченню санаторно-курортним лікуванням 

перебуває 11 561 особа. Для забезпечення цих категорій громадян санаторно-

курортним лікуванням з початку року отримано 3109 путівок. 

Для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, у 2017 році області виділено 6228,3 тис. грн., які розподілені між 

районами області відповідно до поданих заявок. Протягом 2017 року 

рай(міськ)управліннями закуплено 1369 путівок (107 % від заявки) для 

оздоровлення громадян в санаторно-курортних закладах на суму 6143,4 тис.грн.  

Пріоритетним завданням Служби у справах дітей Харківської обласної 

державної адміністрації є реалізація державної політики з питань соціального 

захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 
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Питання навчання та працевлаштування, профілактики безпритульності 

та бездоглядності, злочинності, захисту прав та інтересів дітей протягом 

звітного періоду розглянуто на 166 координаційних радах у справах дітей. 

Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційно-

аналітичної 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 4312 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 1318 дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей. 

Адміністратором безпеки регіонального рівня проводилася постійна 

робота зі скасування та оформлення флеш-ключів доступу до системи для 

користувачів та адміністраторів безпеки у зв’язку із закінченням терміну дії 

ключів, з урахуванням рівнів доступу до системи. Робота з оформлення флеш-

ключів доступу до ЄІАС «Діти» для нових користувачів та адміністраторів 

безпеки проводиться згідно з графіком. 

Щотижня здійснювався моніторинг стану наповнення електронної бази та 

достовірності внесених відомостей. Продовжувалася робота із забезпечення 

умов для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».   

Соціальний захист дітей, що залишилися без піклування батьків, є одним 

із пріоритетних напрямків роботи служб у справах дітей. 

Для тимчасового влаштування дітей, які потрапили у складні життєві 

обставини, в області функціонують вісім центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей, розрахованих на одночасне перебування 215 дітей. Зазначені 

заклади соціального захисту дітей протягом 2017 року надали допомогу 581 

дитині. 

Із загальної кількості дітей, які перебували у закладах соціального 

захисту дітей за віковими критеріями, це діти у віці: від 3 до 6 років – 193 

дитини, від 7 до 14 років – 330 дітей, від 15 до 18 років – 58 дітей. 

На кінець звітного періоду кількість вихованців у закладах соціального 

захисту дітей становить 185 дітей.  

До сімейних форм виховання протягом 2017 року влаштовано 165 дітей.  

У закладах соціального захисту створюються оптимальні психолого-

педагогічні умови для всебічного виховного впливу на вихованців з метою 

розвитку позитивних життєвих навичок та успішної соціалізації. Ведеться 

робота щодо впровадження проекту «Профілактика ризикової поведінки» в 

рамках програми «Школа проти СНІДу серед підлітків уразливої групи».  

Станом на 01.01.2018 року в області функціонує 96 дитячих будинків 

сімейного типу (на вихованні перебуває 648 дитини) та 302 прийомні сім’ї (на 

вихованні перебуває 568 дітей). Протягом 2017 року створено 6 дитячих 

будинків сімейного типу (переведені із статусу прийомної сім’ї) та 6 

прийомних сімей, влаштовано до дитячих будинків сімейного типу та 

прийомних сімей 180 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Всього у прийомних сім’ях та дитячих будинках 

сімейного типу виховуються 1216 дітей.  
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Протягом 2017 року службами у справах дітей райдержадміністрацій, 

міських рад проведено 1464 заходи по захисту майнових та житлових прав 

дітей, у т.ч. дітей облікових категорій: розглянуто 703 заяви та звернень щодо 

захисту житлових та майнових прав дітей, при продажу-купівлі житла 

службами у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад проведено 752 

перевірки наявності житлово-побутових умов для навчання та проживання 

дітей, направлено позовів про поновлення житлових прав – 1 випадок, 

попереджено незаконний продаж майна, що належить неповнолітнім – 2 

випадки. Службами у справах дітей області було виявлено 111 дітей, які 

потребували захисту житлових та майнових прав. 

Станом на 01.01.2018 року на квартирному обліку перебувають 140 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. 

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 

проведено протягом 2017 року 2246 профілактичні рейди «Діти вулиці». Під 

час проведення профілактичних заходів було виявлено 765 дітей, які опинились 

в умовах вулиці, залишились без належного догляду з боку батьків.  

Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських 

рад міст обласного значення вжито заходів щодо недопущення порушення прав 

та законних інтересів дітей, гарантованих Законом України «Про охорону 

дитинства» та Конвенцією ООН про права дитини (збереження соціальних 

виплат, здобуття освіти, отримання медичної допомоги), в сім’ях опікунів 

(піклувальників), прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, де 

виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які 

перебувають на території Харківської області з Луганської та Донецької 

областей. 

Здійснюється щотижневий контроль за дотриманням вимог Закону 

України «Про охорону дитинства» щодо забезпечення прав дітей, які 

переселилися з тимчасово окупованих територій держави, та на яких 

проводиться антитерористична операція, на охорону життя і здоров’я, освіту, 

опіку, піклування та соціальний захист.  

Щотижня надсилалася інформація щодо сімей, які переїхали з Донецької, 

Луганської областей на тимчасове проживання у зв’язку із загостренням 

ситуації в цих областях, де зазначаються першочергові потреби родин 

(допомога в оформленні виплат, медична допомога, робота, одяг, засоби 

гігієни, продукти харчування тощо), потреби дітей (лікування, особливий 

догляд, спеціальне місце перебування тощо), чи поставлена сім'я на облік у 

центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для здійснення соціального 

супроводу сім'ї, можливість забезпечення дошкільного/шкільного навчання 
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дитини, здійснення виплат державної соціальної допомоги, працевлаштування 

батьків, опікунів.  

Станом на 01.01.2018 на території області функціонують з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції 4 прийомні сім’ї, у яких на вихованні перебуває 7 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 61 сім’я опікунів, піклувальників, на 

вихованні яких перебуває 76 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Продовжують функціонувати на підставі укладених договорів 3 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). Діти стаціонарно обстежені у відділенні 

педіатрії ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України».  

Всі сім’ї, які переїхали на тимчасове проживання, перебувають на обліку 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, отримують соціальні 

послуги за карткою отримувача послуг. 

В області забезпечені умови для соціального захисту кожної дитини-

сироти 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. 

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 розроблено проекти: «Школа лідерства голови Харківської 

обласної державної адміністрації»; Соціальний проект «Школа Волонтера» 

програми «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням 

кількості внутрішньо переміщених осіб»; Проект Kharkiv IT Unicorns; 

Студентський проект «Studlife»: «Європейському місту – європейську освіту!»; 

Міжнародний проект «Діалог між силовими структурами та громадськості м. 

Харкова»; Міжнародний проект «OPEN - відкриті для молодих жінок; Проект 

«Відкритий університет «RubikOn»; Студентський проект «Find yourself – 

Знайди себе», Децентралізація приносить кращі результати та ефективність 

(DOBRE); Консорціум молодих психологів Харківщини. 

Протягом 2017 року проведено 4 засідання ради директорів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; 4 засідань ради ректорів вищих 

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського вузівського регіону; 

8 нарад з проректорами з питань гуманітарної освіти та виховання, навчальної 

та виховної роботи; 4 засідання ради молодих вчених; 14 засідань 

консультативно-дорадчих, дорадчих та інших допоміжних органів служб та 

комісій; 2 засідання регіонального оперативного штабу «Вступна кампанія – 

2017». 
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Спільно з Радою ректорів/директорів вищих навчальних закладів у 2017 

році проведено понад 20 обласних заходів, в тому числі традиційні: акція 

«Вища школа Харківщини – сільському абітурієнту», міжвузівські змагання з 

військово-прикладних видів спорту до Дня захисника України, урочисте 

нагородження переможців конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена», 

виїзди в підшефні райони та школи-інтернати (протягом року), ІІІ обласний зліт 

студентів-волонтерів Харківщини «Волонтери ХХІ століття», мистецька акція 

«Мистецтво об’єднує молодь», мистецький фестиваль «Gaudeamus opera» до 

Міжнародного дня студентів.  

У 2017 році за ініціативи Харківського університетського консорціуму 

започатковані: регіональний турнір з фінансової грамотності на кубок голови 

Харківської обласної державної адміністрації та відкритий фестиваль пісень 

іноземними мовами. 

Протягом звітного періоду здійснено комплексне вивчення стану роботи 

відділу освіти Ізюмської міської ради, відділів освіти Борівської, Вовчанської 

районних державних адміністрацій, управління освіти адміністрації 

Холодногірського району Харківської міської ради з питань реалізації 

державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти. 

Проведено державну атестацію: 

Комунального закладу «Зеленогайський спеціальний загальноосвітній 

навчально-виховний комплекс (дошкільний навчальний заклад – школа-

інтернат І-ІІ ступенів)» Харківської обласної ради; 

Харківського приватного закладу «Харківська школа І-ІІІ ступенів 

«Ангстрем» Харківської області»; 

КЗ «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс № 1» 

Харківської обласної ради;  

КЗ «Люботинська СШ-І «Дивосвіт» Харківської обласної ради;  

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 55 

Харківської обласної ради; 

Харківського приватного дошкільного навчального закладу «Харківський 

ДНЗ центр розвитку дитини) «Лучики»; 

приватного закладу «Харківський дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) «Логіка» Харківської області; 

приватного закладу «Харківський дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок) «Антошка» Харківської області»; 

приватного навчального закладу «Харківська загальноосвітня он-лайн-

школа ІІ-ІІІ ступенів «Альтернатива» Харківської області». 

Вивчено стан викладання предмета «Захист Вітчизни» та військово-

патріотичного виховання у відділах освіти 7 районних державних 

адміністрацій, 2 міст обласного значення, 2 управліннях освіти адміністрацій 

районів Харківської міської ради та закладах середньої освіти. 

У рамках пілотного проекту Уряду з модернізації підготовки 

кваліфікованих робітників за професії «Тракторист-машиніст 
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сільськогосподарського виробництва» у Богодухівському професійному 

аграрному ліцеї відкрито сучасний навчально-практичний центр. 

На базі 4 провідних вищих навчальних закладів 16 грудня 2017 року 

відбулися обласні етапи VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та XVІІІ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у яких взяли 

участь 393 студенти. 

Найбільш помітними подіями 2017 року стали: 

участь Президента України Петра Порошенка у відкритті нової будівлі 

бібліотечного комплексу НЮУ та зустріч з обдарованою молоддю;  

відкриття меморіальної дошки вихованцям ХНУ, які загинули під час 

проведення АТО;  

відкриття лабораторії інформаційних систем і технологій ім. Владислава 

Зубенка – Героя України, Героя Небесної Сотні. 

Закладами освіти і науки реалізується понад 500 освітніх та наукових 

міжнародних програм та проектів міжнародної технічної допомоги та грантів 

міжнародних організацій, діє понад 800 угод із зарубіжними країнами, 

здійснюється співробітництво вищих навчальних закладів та наукових установ 

з 965 зарубіжними партнерами із 116 країн світу. У 2017 році у ВНЗ проведено 

понад 100 Міжнародних наукових конференцій. У вищих навчальних закладах 

навчаються понад 20 тис. іноземних громадян зі 116 країн світу. 

Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної 

державної адміністрації приділялась велика увага питанням реалізації 

молодіжної політики, оскільки понад 30 % населення у Харківському регіоні 

складає саме молодь. 

Загальна кількість заходів щодо реалізації молодіжної політики, 

проведених на території Харківській області за 2017 рік становить 9034 заходи, 

якими охоплено 691300 осіб.  

З метою створення умов для формування навичок здорового способу 

життя в молодіжному середовищі систематично проводяться лекції, бесіди, 

тренінги, семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії, діалоги, 

акції, місячники, направлені на пропаганду здорового способу життя.  

З метою активізації роботи з національно-патріотичного виховання на 

місцях, проведено методичну роботу з представниками районних державних 

адміністрацій. За результатами проведеної роботи при 21 районній державній 

адміністрації створено Координаційні ради з питань національно-патріотичного 

виховання, при 6 – питання національно-патріотичного виховання ще 

розглядаються в інших консультативно-дорадчих органах (Громадська рада, 

Координаційна рада з питань молоді, Координаційна рада з гуманітарних та 

соціальних питань, Координаційна рада у справах дітей, тощо). До складу 

вищезазначених Координаційних рад увійшли 384 особи.  

Крім того, з 7 по 9 травня 2017 року у партнерстві з Міністерством молоді 

та спорту України та Спілкою Української Молоді в Україні проведено 

Всеукраїнську акцію, спрямовану на збільшення чисельності молоді, що готова 

до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності 
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України, «Захист патріотів України – Харків». В заході прийняло участь молодь 

з 14 областей України та Харківської області; 

з 11 по 24 серпня 2017 року проведено Всеукраїнський вишкіл для 

тренерів - вихователів із організації національно-патріотичних ігор для молоді, 

спрямований на підготовку громадських активістів, які залучаються до 

організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») для 50 тренерів з різних областей України; 

з 13 по 15 жовтня 2017 року спільно з Міністерством молоді та спорту 

України проведено Всеукраїнську акцію, спрямовану на ушанування героїв 

боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність 

України, «Покрова Героїв». У заході взяли участь молодь з 15 областей України 

та Харківської області.  

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 4200 інформаційно-консультативних послуг молоді та працевлаштовані 

понад 360 молодих осіб. Окрім цього, ними проведено профорієнтаційну 

роботу серед молоді, під час якої охоплено майже 1500 осіб. 

За підсумковими даними, оздоровленням та відпочинком у 2017 році 

охоплено 232997 дітей або 106,3% від запланованої кількості (219236 дітей) та 

95,1% від загальної чисельність дітей шкільного віку від 7 до 17 років 

(включно) (245124 дитини). 

Із загальної кількості оздоровленням та відпочинком за соціально 

незахищеними категоріями охоплено 145485 дітей, що складає 101,6% до плану 

(143137 дітей) та 94,1% від їх загальної кількості (154646 дитини, дані 

оновлені). 

Проведено державну атестацію 8 дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку (6 – комунальної форми власності, 2 – приватної). За підсумками 

атестації 1 заклад підвищив свою категорію з другої до першої («Ялинка» 

Валківської районної ради), 1 заклад понизив свою категорію з першої до 

другої («Байдиківка» Ізюмської міської ради). 

На фінансування оздоровчої кампанії витрачено 330 млн. 726,23 тис. грн., 

що складає 129,5% від запланованої суми (255 млн. 346,85 тис. грн.). 

В області всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 

охоплено 304,9 тис. осіб, з них 60875 осіб охоплено спортивною роботою та 

займаються обраним видом спорту. 

З метою створення сприятливих умов для заняття фізичною культурою і 

спортом та підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення 

на території Харківської області функціонує обласний центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх». На кінець 2017 року в області працює 13 

центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (5 міських та 8 

районних центрів). 
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У 2017 році обласним центром безпосередньо було проведено 107 

спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, в яких прийняли 

участь понад 75 000 осіб. На проведення спортивно-масових та фізкультурно-

оздоровчих заходів у 2017 році було витрачено 606,1 тис. грн. 

На сьогоднішній день у Харківській області функціонують 6708 

спортивних споруд.  

З метою зміцнення спортивної інфраструктури протягом 2016 –2017 років 

було завершено будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів у                          

м. Первомайський та м. Вовчанськ. У 2017 році розпочато будівництво 

фізкультурно-оздоровчих комплексів у смт Пісочин Харківського району,                

м. Красноград та м. Золочів. 

Протягом 2017 року з обласного бюджету виділені кошти у сумі                    

12,4 млн. грн. на облаштування 10 спортивних майданчиків із синтетичним 

покриттям (загальна сума 10 млн. грн.), 10 майданчиків із тренажерним 

обладнанням (загальна сума 1,5 млн. грн.) та 10 спортивних майданчиків із 

гімнастичним обладнанням (загальна сума 0,9 млн. грн.) 

Також, за кошти обласного бюджету в Комплексній дитячо-юнацькій 

спортивній школі «ХТЗ» Харківської обласної ради після масштабної 

реконструкції було відкрито зал для боксу. У 2017 році з обласного бюджету 

було виділено 11,1 млн. грн. на продовження ремонтних робіт. Проведено 

капітальний ремонт, а саме: утеплено фасад легкоатлетичного манежу, 

відремонтовано зал для настільного тенісу (в будівлі замінили підлогу та вікна). 

Проведено частковий ремонт м'якої покрівлі навчально-тренувального центру 

та даху головного входу до легкоатлетичного манежу, відремонтована вхідна 

група головного входу, вестибюль, гардеробна кімната, ворота, бічні входи та 

інше. 

З метою забезпечення якісної системи підготовки спортсменів високого 

класу на території Харківської області функціонують 76 дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл (з них 7 спеціалізованих спортивних шкіл олімпійського 

резерву), 3 навчальні заклади спортивного профілю, 2 школи вищої спортивної 

майстерності, центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту, 

регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», 

Харківська державна академія фізичної культури. 

Підготовка провідних спортсменів області відбувається на 5 спортивних 

базах олімпійської і паралімпійської підготовки, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 року № 30. Всі бази утримуються 

в належному стані, здійснюють навчально-тренувальний процес з підготовки 

спортсменів на належному рівні. 

Для функціонування відділень з видів спорту дитячо-юнацькі спортивні 

школи використовують 252 власні спортивні споруди. 

Протягом 2017 року, з метою поліпшення житлово-побутових умов 

спортсменів-паралімпійців, за кошти місцевого бюджету було надано квартиру 

бронзовій призерці ХV літніх Паралімпійських ігор (м. Ріо-де-Жанейро, 

Бразилія) з фехтування на візках Бреус Євгенії. Також, на даний час 

перебувають на квартирному обліку бронзова призерка ХV літніх 



 25 

Паралімпійських ігор з тенісу настільного серед спортсменів з ураженням 

опорно-рухового апарату Литовченко Марина та багаторазовий призер та 

переможець ХV літніх Паралімпійських ігор з плавання серед спортсменів з 

ураженням опорно-рухового апарату Крипак Максим. 

Управлінням масових комунікацій Харківської обласної державної 

адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та 

політичними партіями регіону. Здійснювалася робота щодо забезпечення 

методичної та практичної допомоги районним державним адміністраціям та 

органам місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськими 

організаціями і політичними партіями. Продовжено співпрацю з обласним 

об’єднанням профспілок, надано практичну допомогу у проведенні їх статутної 

діяльності, проведені засідання у форматі «круглих столів» різноманітної 

тематики. 

Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної 

державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх 

районах області та м. Харкові, а також інших містах обласного значення.  

На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації забезпечено 

розміщення тез виступів, коментарів, доручень Президента України, Прем’єр-

міністра України на актуальні теми. 

В області реалізується Програма сприяння розвитку інформаційної галузі  

на 2016-2020 роки. Проводиться тісна співпраця з Національною радою 

України з питань телебачення і радіомовлення в питаннях аналізу програмного 

наповнення ефірних теле- і радіокомпаній, дотримання місцевими 

телерадіоорганізаціями вимог чинного законодавства, сприяння подальшої 

розбудови цифрового телерадіомовлення. Налагоджено співпрацю з 

представником Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення у вигляді обміну інформацією та консультацій щодо розвитку 

телерадіопростору регіону, дотримання умов ліцензій телерадіоорганізацій. 

З метою вирішення комплексу заходів інформаційної безпеки та стратегії 

розвитку інформаційного простору у Харківській області у жовтні 2017 року 

було створено Робочу групу з вирішення проблемних питань інформаційної 

безпеки та розвитку інформаційного простору Харківської області. Основними 

завданнями та функціями робочої групи є вирішення питань інформаційної 

безпеки; розвиток місцевого мовлення – мовлення громад; стратегія розвитку 

телерадіомовлення та інформаційних послуг; визначення параметрів програми 

допомоги незахищеним верствам населення з отримання інформаційних послуг. 

Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної 

адміністрації. Організовано та проведено 132 брифінги за участю керівництва 

обласної державної адміністрації, 55 прес-конференції, 72 прес-тури. 

Протягом року за участю керівництва обласної державної адміністрації в 

офіційному друкованому органі обласної державної адміністрації та обласної 

ради – газеті «Слобідський край», газеті «Вечерний Харьков», «Время» 

організовано 15 прямих ліній. За участю керівників структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації організовано ефіри програми «Ранковий 

ексклюзив» на обласному державному радіо.  
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Протягом липня-вересня 2017 року продовжувалася робота щодо 

внесення можливих змін до Перспективного плану формування територій 

громад Харківської області.  

У січні 2017 року утворена Нововодолазька територіальна громада 

(Нововодолазька селищна рада, Знам’янська, Ординська, Ордівська, 

Сосонівська, Староводолазька сільські ради). 

13 травня 2017 року на сесіях Зачепилівської селищної ради, Бердянської 

сільської ради, Забаринської сільської ради, Леб’язької сільської ради, 

Миколаївської сільської ради та Сомівської сільської ради прийнято рішення 

про добровільне об'єднання в Зачепилівську селищну ОТГ Зачепилівського 

району Харківської області. 

Протягом липня-серпня 2017 року добровільно об’єдналися наступні 

територіальні громади області:  

Малоданилівська селищна ОТГ Дергачівського району (Малоданилівська 

селищна рада, Черкасько-Лозівська сільська рада);  

Малинівська селищна ОТГ Чугуївського району (Малинівська селищна 

рада, Старогнилицька сільська рада);  

Оскільська сільська ОТГ Ізюмського району (Оскільська сільська рада, 

Капитолівська сільська рада, Комарівська сільська рада, Студенокська сільська 

рада);  

Коломацька селищна ОТГ Коломацького району (Коломацька селищна 

рада, Покровська сільська рада, Різуненківська сільська рада, Шелестівська 

сільська рада, Шляхівська сільська рада);  

Золочівська селищна ОТГ Золочівського району (Золочівська селищна 

рада, Великорогозянська сільська рада, Довжицька сільська рада, Калиновецька 

сільська рада, Лютівська сільська рада, Малорогозянська сільська рада, 

Одноробівська сільська рада, Одноробівська Перша сільська рада, 

Олександрівська сільська рада, Писарівська сільська рада, Світличненська 

сільська рада, Удянська сільська рада, Феськівська сільська рада);         

 Наталинська сільська ОТГ Красноградського району (Наталинська 

сільська рада, Попівська сільська рада, Кобзівська сільська рада).   

За звітний період проведені зустрічі, засідання у форматі «круглих 

столів» з представниками етнічних спільнот з питань взаємодії органів 

виконавчої влади та громадських організацій національних меншин області. 

Національно-культурним товариством області надавалася допомога щодо 

проведення днів національних культур, пам’ятних дат та фестивалів. 

Заходи обласної державної адміністрації анонсувалися та висвітлювалися 

на офіційному веб-сайті в режимі роботи інформаційної агенції. Оперативно 

розміщувалися коментарі відповідальних осіб щодо важливих подій в області.  

Протягом 2017 року відділ 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. 
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Станом на 31 грудня 2017 року у Харківській області діяло 807 релігійних 

громад, що зареєстрували статути в обласній державній адміністрації. 

Протягом 2017 року в обласній державній адміністрації зареєстровано 

статути 18 релігійних громад, а також зареєстровано нові редакції статутів 359 

релігійних громад. 

Протягом 2017 року особлива увага приділялась виконанню Указу 

Президента України від 26.08.2016 № 357/2016 «Про відзначення в Україні      

500-річчя Реформації». Обласною державною адміністрацією затверджено 

регіональний план заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя 

Реформації в Україні. 

У Харківський області протестантські релігійні організацій утворили 

Харківський обласний міжконфесійний оргкомітет R500, до складу якого 

увійшли представники релігійних організацій Української лютеранської 

церкви, обласного об’єднання церков євангельських християн-баптистів, 

обласного об’єднання християн віри євангельської, обласного об’єднання 

церков Адвентистів сьомого дня, «Харківської Християнської Церкви», 

Братерства незалежних церков і місій України, християн віри євангельської 

«Благовість». Організаційним комітетом розроблено програму масових 

культурно-просвітницьких і розважальних заходів у рамках святкування у             

м. Харкові та Харківській області 500-річчя Реформації. 

Належна увага приділялася питанням готовності обласних служб 

цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні 

ситуації. 

Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної 

адміністрації за звітний період здійснено перевірку стану створення місцевих, 

об'єктових матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. 

Відповідно до плану роботи проведено два засідання обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Згідно з графіком перевірок у 2017 році були проведені перевірки 

автоматизованої системи оповіщення «Сигнал-ВО». Система оповіщення 

області працює у штатному режимі, готова до використання. 

Розроблено та затверджено Комплексний план заходів попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної 

безпеки у Харківській області в зимовий період 2017-2018 років, План 

організаційних і практичних заходів Харківської обласної державної 

адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, структурних підрозділів, організацій та установ щодо 

запобігання загибелі людей на водних об'єктах у зимовий період                       

2017-2018 років. 

Проведено комплексні перевірки стану готовності районних підрозділів 

«Медицини катастроф» до дій за призначенням при НС, створенні місцевих 

резервів лікарських засобів для запобігання та ліквідації медико-санітарних 

наслідків НС та забезпеченні лікувальних закладів автономними джерелами 

енергоживлення. 
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23 березня 2017 року було проведено позачергове засідання регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Харківської області з розглядом питання «Про надзвичайну ситуацію, яка 

виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А1352». 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03.04.2017 

року № 143 з обласного резервного фонду було виділено 10 млн грн. на 

ліквідацію наслідків НС техногенного характеру, що склалася 23 березня              

2017 року у м. Балаклія Харківської області. 

Протягом 2017 року проведено 5 позачергових засідань та 6 чергових 

засідань регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Харківської області. 

Зібрано дані про накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту 

для забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань. 

Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної 

державної адміністрації проведено аналіз виконання регіональних 

природоохоронних програм. Підготовлено та направлено для розгляду на 

пленарних засіданнях Харківської обласної ради такі проекти рішень: 

Про хід виконання у 2016 році комплексної Програми охорони 

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) (рішення обласної ради від 

25.05.2017 № 479-VII); 

Про внесення змін до комплексної Програми охорони 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) (рішення обласної ради від 31.08.2017       

№ 508-VII); 

Про перейменування об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення в Харківській області (рішення обласної ради від 31.08.2017         

№ 542-VII); 

Про затвердження Проекту організації території регіонального 

ландшафтного парку «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК», охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів (рішення 

обласної ради від 31.08.2017 № 543-VII); 

Про створення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Синичинський» (рішення обласної ради від 07.12.2017 № 606-VII). 

Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему в сфері 

господарської діяльності» суб’єктам господарювання різних форм власності за 

звітний період надано 1 149 документів дозвільного характеру. Крім цього, 

упродовж 2017 року розглянуто 1 286 декларацій про відходи, які надійшли з 

Центру надання адміністративних послуг м. Харкова, з них – 906 

зареєстровано, 380 – направлено на доопрацювання. 

Протягом 2017 року розглянуто 75 проектів землеустрою щодо технічної 

рекультивації земельних ділянок. За результатами розгляду було погоджено 50 

проектів рекультивації, по 25 проектам надано відмови у погодженні 

вищевказаних проектів. 
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Обласною державною адміністрацією постійно проводиться робота щодо 

забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян. 

Протягом звітного періоду Департаментом оборонної, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної 

державної адміністрації налагоджено дієву взаємодію з органами 

прокуратури, іншими правоохоронними органами з питань забезпечення 

виконання на території області Конституції України і Законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої 

влади вищого рівня, а також забезпечення законності і правопорядку, 

додержання прав, свобод та інтересів громадян.  

Організовано виконання передбачених законодавством заходів щодо 

призову громадян на строкову військову службу, навчальні та спеціальні збори  

під час мобілізації, виконання завдань територіальної оборони тощо.  

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 

«Про призов громадян на строкову військову службу у 2017 році» від                      

13 березня 2017 року № 94 підготовлено звіти про підсумки проведення 

призову в Харківській області навесні, в серпні та восени 2017 року, 

направлено відповідні листи до Адміністрації Президента України, Кабінету 

Міністрів України та Міністерства оборони України.   

Протягом звітного періоду здійснені заходи щодо поліпшення організації 

ведення військового обліку громадян України та бронювання 

військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час у Харківській 

області: проведені інструктивно-методичні заняття з організації ведення 

військового обліку та бронювання військовозобов'язаних і призовників на базі 

Харківського обласного військового комісаріату, відповідно до розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 31 січня 2017 року № 31.  

З метою вдосконалення теоретичних знань та практичних навичок 

особового складу Національної поліції України, Національної гвардії України, 

ДСНС та Державної прикордонної служби, 15.08.2017 Головним управлінням 

Національної поліції в Харківській області силами підрозділів Харківського 

гарнізону в м. Харкові за участю керівництва обласної державної адміністрації 

та Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами обласної державної адміністрації, проведено 

підготовчий та 17.08.2017 року заключний етап командно-штабних і тактико-

спеціальних навчань у трьох навчальних місцях – міжнародний аеропорт 

«Харків», залізнична станція «Харків-Балашовський» та стадіон КП ОСК 

«Металіст» із забезпечення безпеки при проведенні 02.09.2017 року 

футбольного матчу між національними збірними командами України та 

Туреччини та взаємодії правоохоронних органів Харківської області і органів 

влади щодо забезпечення публічної безпеки, у тому числі під час масових 

заходів у період з 18.08.2017 до 02.09.2017. 

Протягом звітного періоду щокварталу аналізувалась та надавалась 

інформація до Ради національної безпеки і оборони України на виконання 

пункту 3.3.б. рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 

2015 року «Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам 
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тероризму, підтримуваним Російською Федерацією», уведеного в дію Указом 

Президента України від 14.02.2015 № 85. 

У звітному періоді належним чином забезпечено координацію заходів 

щодо виконання в регіоні загальнодержавних та регіональних програм у 

правоохоронній сфері.  

Зокрема, з метою забезпечення захисту людини і громадянина, 

суспільства і держави від тероризму, зосередження основних зусиль на протидії 

терористичній діяльності, мінімізації її наслідків за дорученням керівництва 

обласної державної адміністрації розроблено та 23 лютого 2017 року рішенням 

IX сесії VII скликання Харківської обласної ради було затверджено регіональну 

Програму протидії терористичній діяльності на території Харківської області на 

2017 рік. 

Крім того, з метою забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони 

прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави та протидії 

злочинності 14 квітня 2016 року рішенням IV сесії VII скликання Харківської 

обласної ради затверджено регіональну Програму забезпечення публічної 

безпеки і порядку в Харківській області на 2016-2017 роки, яка була розроблена 

за дорученням керівництва обласної державної адміністрації. 

Рішенням Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року № 558-VII 

виділено 500 тис. грн. Харківському національному університету внутрішніх 

справ на забезпечення облаштування навчально-тренувального кіберполігону 

кафедри кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного 

університету внутрішніх справ. 

На засіданні ХІІІ сесії Харківської обласної ради VII скликання 07 грудня 

2017 року затверджено регіональну Програму протидії терористичній 

діяльності на території Харківської області на 2018 рік, яка була розроблена 

спільно з Управлінням Служби безпеки України у Харківській області. Метою 

зазначеної регіональної Програми є забезпечення ефективної реалізації 

державної політики у сфері боротьби з тероризмом, шляхом розроблення та 

здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і 

умов, що можуть призвести до проявів тероризму, захист людини і 

громадянина, суспільства і держави від тероризму, зосередження основних 

зусиль на протидії терористичній діяльності, мінімізації її наслідків. Цією 

регіональною Програмою передбачено орієнтовний обсяг фінансування у 

розмірі 4 млн. грн. 

Крім того, 07 грудня 2017 року рішенням XIІІ сесії VІІ скликання 

Харківської обласної ради затверджено Стратегічні напрями забезпечення 

публічної безпеки і порядку на території Харківської області на 2018–2019 

роки, які були розроблені за підтримки Консультативної місії Європейського 

союзу за участю усіх правоохоронних органів регіону та вищих учбових 

закладів правоохоронного спрямування, згідно з якими заплановано 

забезпечити роботу щодо публічної безпеки і порядку на території Харківської 

області на 2018–2019 роки. 

Для продовження сприяння здійсненню заходів територіальної оборони 

на території області на засіданні ХІІІ сесії Харківської обласної ради                 
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VII скликання рішенням від 07 грудня 2017 року № 554-VII було затверджено 

Програму територіальної оборони Харківської області на період                          

2018–2019 років. Метою зазначеної Програми є комплексне здійснення заходів 

щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до 

охорони та оборони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового 

управління; охорони та оборони державного кордону в межах області; боротьби 

з диверсійними та іншими незаконно створеними збройними формуваннями; 

матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу та підрозділів 

територіальної оборони при проведенні занять, тренувань та навчань. 

Загальний обсяг фінансування заходів Програми складає                                              

5 млн. 755 тис. 210 грн. У результаті виконання Програми очікується належне 

забезпечення підготовки до вирішення у мирний час завдань територіальної 

оборони в умовах особливого періоду. 

Щомісяця проводилось засідання штабу територіальної оборони, де 

уточнювались питання щодо сил та засобів, які задіяні в територіальній обороні 

області. 

З 04 по 06 липня 2017 року було проведено командно-штабне навчання з 

територіальної оборони, яке проводилося під керівництвом командувача 

Сухопутних військ Збройних Сил України на всій території України. 

Командно-штабне навчання проводилося на пункті управління штабу зони 

територіальної оборони Харківської області під керівництвом начальника зони 

територіальної оборони – голови Харківської обласної державної адміністрації. 

За звітний період відділом забезпечення доступу до публічної 

інформації Харківської обласної державної адміністрації здійснювалися 

заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання 

забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання 

виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в 

Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах 

виконавчої влади». 

Забезпечено оприлюднення інформації, зазначеної у статті 15 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». Своєчасно та оперативно 

розміщувалися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації 

проекти розпоряджень, що підлягають обговоренню, та проекти рішень 

обласної ради, що вносяться на розгляд головою обласної державної 

адміністрації.  

Протягом 2017 року забезпечено своєчасне оприлюднення проектів 

рішень, що підлягають обговоренню, 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 1515 документів, що містять публічну інформацію, з них на 

виконання вимог Закону України «Про очищення влади» - 144 документи. 
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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» забезпечувалось ведення системи обліку (реєстру) публічної 

інформації та контролю за дотриманням строків передачі інформації, 

визначених у Графіку передачі публічної інформації структурними 

підрозділами обласної державної адміністрації до відділу.  

Станом на 31 грудня 2017 року до системи обліку (реєстру) публічної 

інформації Харківської обласної державної адміністрації внесено 25679 

документів, з них 3351 документ внесено протягом 2017 року.  

З метою виконання Закону України «Про відкритість використання 

публічних коштів» у звітному періоді проводилась робота на Єдиному веб-

порталі використання публічних коштів E-DATA та розміщено 126 документів. 

Протягом 2017 року щоденно здійснювався контроль за своєчасним 

опрацюванням та виконанням запитів, систематичним розміщенням 

статистичної інформації про стан роботи із запитами на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації.  

Протягом 2017 року надійшло 2553 запити на інформацію, з яких: 1264 – 

задоволено, на 26 – надіслано відмову, 1251 – направлено за належністю, 12 – 

надіслано рахунки для оплати за копіювання, або друк документів. Всі запити 

було своєчасно розглянуто, опрацьовано у терміни, передбачені чинним 

законодавством. 

Протягом звітного періоду Юридичним департаментом Харківської 

обласної державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність 

чинному законодавству України 664 проектів розпоряджень голови Харківської 

обласної державної адміністрації, в тому числі 256 проектів розпоряджень 

голови Харківської обласної державної адміністрації у сфері земельних та 

лісових відносин.  

З метою формування правової культури та правової свідомості у 

суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм 

Конституцією України та Законами України прав у різних сферах життя та 

навчання громадян, знати, реалізовувати та захищати свої права, відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 638-р 

«Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017 – 

2019 роках», Плану заходів Міністерства юстиції України з реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017 – 2019 роках, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 жовтня 2017 року 

№ 3743/7, на території Харківської області здійснено ряд відповідних заходів. 

Крім того, розроблено та розповсюджено серед населення, підприємств, 

установ, організацій, навчальних закладів близько 5200 екземплярів 

інформаційних друкованих матеріалів (буклетів, бюлетенів, брошур та 

пам’яток) на правову тематику, відповідно до інтересів цільової аудиторії, 

зокрема, за темами: «Батьки – увага! Освіта по-новому», «Вчителі – увага! 

Освіта по-новому», «Приватизація земельної ділянки для будівництва і 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд», 

«Реєстрація місця проживання особи», «Оформлення права користування 

водними об’єктами», «Оформлення права власності, або користування на 

земельні частки (паї)», «Безоплатна передача земельних ділянок у власність 

громадян», «Інструкція щодо процедури подання та розгляду запиту на 

інформацію», «Судовий захист», «Судові інстанції». 

Протягом 2017 року підготовлено: 

8 позовних заяв, 17 апеляційних та 6 касаційних скарг; 

внесено 212 заперечень на позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги і 

329 заяв, клопотань та пояснень. 

Інтереси голови Харківської обласної державної адміністрації, 

Харківської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх 

посадових осіб були представлені у судах у 140 справах. 

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади проведено близько 830 заходів, 

виконавчими органами міських рад міст обласного значення – 165 заходів. 

За звітний період Державним архівом Харківської області проводилися 

засідання Експертно-перевірної комісії та засідання Науково-методичної ради 

Державного архіву. 

Відкрито ряд виставок архівних документів, частину із яких оприлюднено 

у режимі оn-line. 

Апарат обласної державної адміністрації постійно працював над 

удосконаленням стилю, форм і методів роботи щодо забезпечення основної 

діяльності обласної державної адміністрації. 

У процесі поточної діяльності здійснювалася взаємодія з відповідними 

підрозділами Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету 

Міністрів України, виконувалися їх доручення. Щодня узагальнювалася та 

надавалася інформація про основні заходи на наступний день. 

Обласною державною адміністрацією постійно вживаються додаткові 

заходи щодо покращення контролю за реалізацією прийнятих планів. 

 

 

Керівник апарату обласної  

державної адміністрації        В.В. Белявцева  
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