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Обласною державною адміністрацією протягом І кварталу 2018 року
вживалися заходи щодо виконання затверджених планів роботи, завдань,
визначених актами Президента України та Уряду, державними програмами
стосовно розвитку регіонів, реалізації повноважень згідно із Законом України
«Про місцеві державні адміністрації». Всі заплановані заходи, що були
передбачені планом роботи обласної державної адміністрації, виконані.
Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації протягом І кварталу 2018 року спільно із
структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації
підготовлені проекти рішень Харківської обласної ради, серед яких:
«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради
від 08 грудня 2016 року № 329-VIІ (зі змінами)»;
«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2018 рік, затвердженої рішенням обласної ради
від 07 грудня 2017 року № 575-VIІ»;
«Про затвердження моніторингового звіту за 2017 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 виконання бюджету, програм соціально-економічного та
культурного розвитку Харківської області й делегованих обласною радою
повноважень за 2017 рік».
У визначені терміни надавалася аналітична інформація з питань
економічного розвитку регіону до центральних органів виконавчої влади,
забезпечено перебування на території області офіційних іноземних делегацій.
На виконання доручення голови Харківської обласної державної
адміністрації з питання підготовки доповіді Президенту України щодо ситуації
в регіоні щомісяця здійснювалася підготовка та надання відповідної інформації
до Адміністрації Президента України.
Підготовлено та надано до Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України звіт за 2017 рік
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до
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2020 року на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015
№ 931 «Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії
регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених
стратегій і плану заходів».
Надавалася інформація на виконання доручення голови Харківської
обласної державної адміністрації від 03.02.2017 № 01-28/933 «Про проведення
моніторингу стану вирішення актуальних проблемних питань Харківської
області, що потребують вирішення на державному рівні, та аналізу стану
фінансування державних та обласних програм, які діють на території
Харківської області» за 2017 рік.
Підготовлено інформацію для Харківської обласної ради щодо надання
пропозицій з розгляду питання «Про хід виконання Програми сприяння
розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області
на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 08 вересня
2016 року № 245-VII (зі змінами)».
Підготовлено інформацію до звіту голови Харківської обласної державної
адміністрації Кабінету Міністрів України на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 21.12.2016 № 987 «Про щорічні звіти голів обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій».
Здійснено заходи щодо оновлення відомостей про регіон «Паспорт
регіону», надано інформацію про актуальні проблеми соціально-економічного
розвитку регіону за 2017 рік відповідно до листа Харківської обласної ради
від 26.01.2018 № 01-30/232.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2011
№ 1130 «Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього
виробництва» підготовлена та надана до Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України інформація про стан виконання Державної програми в частині
виконання плану заходів щодо створення умов для реалізації Державної
програми розвитку внутрішнього виробництва.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
№ 196 здійснено заходи з підготовки та проведено додатковий попередній
конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку у 2018 році за напрямом «Енергоефективність державних і
комунальних медичних закладів».
З метою продовження подальшої співпраці проведено роботу щодо
розгляду проекту Спільної заяви про співробітництво представників проекту
Програми Федерального міністерства економіки та енергетики для
управлінських кадрів «Fit for Partner ship with Germany».
Відповідно до доручення керівництва обласної державної адміністрації
підготовлено інформацію щодо стану співробітництва підприємств та
організацій Харківської області з узбецькими компаніями і установами,
пропозицій у встановленні ділових контактів із суб’єктами господарювання
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Республіки Узбекистан та перспективних напрямів співпраці із вищезгаданою
країною.
Згідно із дорученнями голови обласної державної адміністрації щотижня
опрацьовувалась та надавалась інформація стосовно здійснення електронних
закупівель замовниками Харківської області за даними модуля аналітики
електронної системи Prozorro.
Щосереди проводилися наглядові заходи щодо відстеження та аналізу
рівня цін на основні продукти харчування: хліб соціальних сортів, крупу
гречану, яйця курячі, цукор, борошно та готувалися аналітичні матеріали для
керівництва обласної державної адміністрації.
Підготовлено інформацію щодо видачі ліцензій на експорт/імпорт товарів
та разових (індивідуальних). Видано 91 разову (індивідуальну) ліцензію на
зовнішньоекономічну операцію.
Постійно здійснювався моніторинг залучення іноземних інвестицій в
економіку регіону та зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківської
області, а також реалізації проектів з іноземними інвестиціями, які
впроваджуються на території Харківщини.
З метою активізації міжрегіонального співробітництва та залучення
іноземних інвестицій в економіку регіону було організовано і проведено низку
заходів та зустрічей з іноземними партнерами.
Спільно з Харківським Регіональним Фондом Підтримки Підприємництва
проводиться новий навчальний курс «Школа малого бізнесу (І рівень)».
Надано інформацію до Міністерства регіонального розвитку, будівництва
житлово-комунального господарства України щодо:
співпраці Харківської області з Францією в рамках підготовки до візиту
Міністра Європи та закордонних справ Франції Ж.-І. Ле Дріана;
співпраці Харківської області з Республікою Корея в рамках підготовки
до проведення 4-го засідання Міжурядової українсько-корейської комісії з
питань торговельно-економічного співробітництва.
У звітному періоді робота
Департаменту з підвищення
конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної
адміністрації була зосереджена на розвитку сфери надання адміністративних
послуг, сприянні залученню міжнародної технічної допомоги, розвитку
співробітництва з міжнародними організаціями, програмами та проектами
Європейського Союзу.
З метою визначення стратегічних підходів до залучення міжнародної
технічної допомоги для вирішення завдань, які стоять перед новоствореними
об’єднаними територіальними громадами, взято участь у нараді з питань
залучення позабюджетних ресурсів та реалізації постанови Кабінету Міністрів
України «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»
та круглому столі на тему: «Координація діяльності в процесі реалізації
реформи місцевого самоврядування та децентралізації на Харківщині», що
проводив Центр розвитку місцевого самоврядування.
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Протягом січня проводилось узагальнення та обробка проектних
пропозицій Харківської області на 2018 рік, які відповідають пріоритетам
соціального та економічного розвитку регіону та можуть бути реалізовані за
рахунок міжнародної технічної допомоги.
15 лютого 2018 року проведена робоча зустріч першого заступника
голови обласної державної адміністрації з новопризначеним директором
Харківського регіонального представництва Українського фонду соціальних
інвестицій (далі – УФСІ) щодо стану реалізації в області проекту «Сприяння
розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ V». У 2018 році будуть завершені
всі заплановані роботи на 13 об’єктах соціальної інфраструктури на загальну
суму 88,2 млн. грн. Також було обговорено подальшу співпрацю у реалізації
проекту УФСІ VІ в Харківській області в 2019 році.
Проведено моніторинг участі суб’єктів Харківської області у проектах та
програмах міжнародної допомоги у 2017 році. Органи місцевого
самоврядування, комунальні установи, вищі навчальні заклади, наукові
установи та неурядові організації Харківської області були залучені до
реалізації понад 15 програм та понад 100 проектів, мікропроектів, ініціатив
міжнародної допомоги, консолідований бюджет яких складає понад
450 000 тис. грн., 1229 тис. дол. або 800 тис. євро.
Діяльність проектів, зокрема, була направлена на реалізацію заходів із
енергозбереження і енергоефективності у комунальних закладів, підтримку
соціальної інфраструктури, допомогу внутрішньо переміщеним особам,
учасникам АТО та зміцнення спроможності громад, які приймають значну
кількість переселенців.
За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках
Програми «Нове правосуддя» за сприянням Харківської обласної державної
адміністрації у м. Харкові пройшов регіональний форум «Правовладдя та
суспільство». У рамках форуму фахівці розглянули конституційні аспекти
судової реформи та презентували українське видання документу Венеційської
комісії «Rule of Law Checklist».
У рамках впровадження проекту «Абетка експортера – 2018» реалізовано
ряд заходів, серед яких:
проведення анкетування цільової аудиторії стосовно оцінки
інформаційних потреб експортерів та врахування їх пропозицій щодо тематики
освітніх семінарів;
«круглий стіл» за участі Голови представництва Європейського Союзу в
Україні пана Хюга Мінгареллі, під час якого учасникам було презентовано
проект «Абетка експортера».
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у
Харківській області створені та діють 36 Центрів надання адміністративних
послуг (далі – ЦНАПи) у 27 районах, 7 містах обласного значення (крім того у
кожному районі м. Харкова діють 9 територіальних підрозділів центру та
Регіональний центр послуг м. Харків), 2 об’єднаних територіальних громадах
(Старосалтівській Вовчанського району, Нововодолазькій Нововодолазького
району).
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ЦНАПи щодня забезпечують прийом громадян, зручне і оперативне
отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними особами,
максимальне спрощення організації та технології їх надання, відкритість і
прозорість умов при розгляді звернень фізичних та юридичних осіб. Загалом
громадянам та представникам бізнесу Харківської області доступно понад
100 по області та 160 адміністративних послуг по м. Харкову. Крім того,
у Регіональному центрі надання адміністративних послуг м. Харкова доступно
близько 400 послуг адміністративного, соціального і пенсійного характеру.
За 9 місяців 2017 року до ЦНАПів області звернулося близько 700 тис.
громадян та представників бізнесу.
Відбулися робочі зустрічі з представниками Німецького товариства
міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) у рамках реалізації програми «Заходи для покращення
надання адміністративних послуг», Громадської організації «Всеукраїнська
асоціація центрів надання адміністративних послуг» з питань покращення
надання адміністративних послуг адміністраторами ЦНАПів області.
З метою покращення якості обслуговування відвідувачів ЦНАПів
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за підтримки Проекту
«Реформа управління на сході України ІІ», що впроваджується компанією
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за дорученням
Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку
Німеччини (BMZ), Офісу реформ адміністративних послуг (Проект експертної
підтримки врядування та економічного розвитку (EDGE), який впроваджується
канадською компанією Agriteam Canada Consulting Ltd, за участі Всеукраїнської
асоціації центрів надання адміністративних послуг, було підготовлено онлайнкурс «Єдині вимоги (стандарт) до якості обслуговування відвідувачів ЦНАПів».
У рамках проекту «Підтримка територіальних громад України у зв'язку зі
збільшенням кількості ВПО» Німецьким товариством міжнародного
співробітництва (GIZ) у березні поточного року у ЦНАПах м. Первомайського,
м. Куп’янську, Старосалтівській ОТГ, Лозівській районній державній
адміністрації були встановлені дитячі куточки для відвідувачів з дітьми.
Приділялася особлива увага підтримці подальшого об’єднання
територіальних громад, утворення ЦНАПів у таких громадах та віддалених
робочих місць з надання адміністративних послуг для максимального
наближення для споживачів. Надавалися консультації та методична допомога
адміністраторам ЦНАПів районних державних адміністрацій, міст обласного
значення, ОТГ з питань щодо змін чинного законодавства у сфері надання
адміністративних послуг, можливості залучення міжнародної технічної
допомоги.
15 березня 2018 року проведена виїзна робоча нарада з питань створення
ЦНАПу для мешканців Наталинської ОТГ (селищної ради) Красноградського
району, підвищення якості та спрощення надання адміністративних послуг
через ЦНАП при Зачепилівській районній державній адміністрації.
Департаментом
фінансів
Харківської
обласної
державної
адміністрації підготовлено розпорядження голови обласної державної
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адміністрації від 14.03.2018 № 135 «Про затвердження Плану заходів на
2018 рік щодо наповнення місцевих бюджетів області, економного і
раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих
бюджетів».
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 22.12.2017
№ 1117 підготовлені та надані до Міністерства фінансів України матеріали до
річного звіту про виконання зведеного бюджету області, пояснювальна записка
з додатками, звіт по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ
за 2017 рік.
На виконання вимог Бюджетного кодексу України проведено перевірку
показників затверджених районних, міських (міст обласного значення)
бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад на 2018 рік щодо
відповідності бюджетному законодавству. Інформація про результати перевірки
надана до Міністерства фінансів України. Також підготовлена доповідна
записка голові обласної державної адміністрації «Про дотримання бюджетного
законодавства при затвердженні місцевих бюджетів на 2018 рік».
Паспорти бюджетних програм та зміни до них затверджені спільними з
головними розпорядниками коштів обласного бюджету наказами після
проведення перевірки відповідності паспортів бюджетних програм рішенню
про обласний бюджет на 2018 рік, бюджетному розпису, порядкам
використання бюджетних коштів.
Проводився щомісячний моніторинг виконання обласного та зведеного
бюджетів області, надавалася відповідна інформація керівництву обласної
державної адміністрації та обласної ради.
Здійснювався моніторинг виконання місцевих бюджетів області та
надання області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 09.03.2017 № 87 (у редакції від 02.06.2017 № 235) «Про затвердження плану
заходів на 2017 рік щодо наповнення місцевих бюджетів області, економного і
раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих
бюджетів» узагальнено інформацію, отриману від місцевих органів влади,
органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів обласної державної
адміністрації.
Щомісяця надається інформація про виконання бюджету області за
попередніми даними (прес-реліз) голові обласної державної адміністрації.
Зазначена інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Харківської
обласної державної адміністрації.
Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної
адміністрації протягом І кварталу поточного року проводилася робота щодо
виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи
промислового комплексу Харківщини, здійснювався щомісячний моніторинг та
аналіз підсумків роботи промисловості, визначалися завдання подальшого
розвитку.
За підсумками січня-лютого 2018 року індекс промислової продукції
становив 103,7 %, (за аналогічний період 2017 року – 103,6 %). У порівняні з
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попереднім місяцем індекс промислової продукції збільшився на 1,7 %. По
Україні індекс промислової продукції за січень-лютий 2018 року складає
102,8 %.
Серед регіонів України по показнику індекс промислової продукції
Харківська область посідає 12-13 місця, поділивши їх із Житомирською
областю (за аналогічний період минулого року – 10 місце).
Із зростанням виробництва продукції в січні-лютому 2018 року в
порівнянні з січнем-лютим 2017 року працювали: ДП «ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка»,
ПрАТ «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок», ДП «Ізюмський
приладобудівний завод», ДП «Завод ім. В.О.Малишева, філія «Панютинський
вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», ПрАТ «ЛЗТД», ПАТ «Котельномеханічний завод», ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря», ПАТ «Харківський
підшипниковий завод», ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», ТОВ «ЛКМЗ»,
ДП «Харківський завод спеціальних машин», ДП «Завод «Радіореле»,
ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» та інші.
У січні 2018 року реалізовано промислової продукції, здійснено
промислових робіт і послуг на загальну суму 15,8 млрд. грн., що
на 3,0 млрд. грн. перевищує результат за аналогічний період 2017 року (обсяг
реалізованої промислової продукції за січень 2017 року склав 12,7 млрд. грн.).
Внесок Харківської області в обсяг реалізованої продукції країни складає
7,7 %. За обсягами реалізованої промислової продукції область займає 4 місце
серед регіонів України після Дніпропетровської, Донецької та Запорізької
областей.
Одним із пріоритетних напрямів роботи Управління паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації є
робота з підвищення енергоефективності використання енергоресурсів в
області.
Прогнозний обсяг фінансування ресурсів для виконання регіональної
Програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та зменшення
споживання енергоресурсів у Харківській області на 2016 – 2022 роки
склав 135 995,812 тис. грн.
Виконані заходи з підвищення рівня енергоефективності по провідним
промисловим підприємствам та науковим установам, склали економію у
розмірі 4,7 млн. грн.
Найбільш поширені заходи з підвищення енергоефективності та
енергозбереження є заміна вікон та дверних блоків, заміна застарілого
обладнання,
модернізація
котельного
обладнання,
впровадження
світлодіодного освітлення, заміщення споживання природного газу твердим
паливом, утеплення фасадів тощо.
У реалізації Програми відшкодування відсотків за кредитами,
отриманими
населенням
Харківської
області
на
впровадження
енергозберігаючих заходів на 2016 – 2020 роки, прийняв участь 1341 житель
області. Згідно з Програмою фізичні особи отримали відшкодування з
обласного бюджету у сумі 641 379,35 грн.
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Один із найбільших проектів із газозаміщення є будівництво котельні по
вул. Досвітнього у м. Вовчанську, що на даний час надає тепло 94 об'єктам, у
тому числі 40 багатоквартирним житловим будинкам, у яких проживає понад
6 тисяч осіб, дитсадок, дві школи та фізкультурно-оздоровчий комплекс.
Потужність котельні складає 10 МВт.
Завершена робота із заміщення дефіцитного енергетичного вугілля марок
«АШ» і «Т», енергоблоки № 2 и № 5 Зміївська ТЕС переведено на
використання вугілля газової групи. Зміївська ТЕС перша в Україні, яка
перейшла на використання газового вугілля марки «Г». Двома блоками на
газовому вугіллі згенеровано 531 271 тис. кВт/год та надано до Об’єднаної
енергосистеми України.
Провідними промисловими підприємствами виконано 34 заходи із
підвищення рівня енергоефективності, що дало економію у розмірі 4,7 млн. грн.
Завершено розробку техніко-економічних обґрунтувань з будівництва
міні-ТЕЦ на біопаливі в м. Вовчанську, електричною потужністю по 9,6 МВт,
та отримано висновок державної будівельної експертизи України.
Здійснено
моніторинг
заходів
Інвестиційної
програми
АК «Харківобленерго, спрямованих на поліпшення технічного стану
електричних мереж. Забезпечено постійний моніторинг стану розрахунків всіх
груп споживачів області за електричну енергію та природний газ, у тому числі
проблемних категорій та підприємств комунального господарства:
КП «Харківводоканал» та КП «Харківські теплові мережі».
За інформацією ПАТ «Харківгаз», з метою забезпечення задовільного
технічного стану побутового газового обладнання та безаварійного
газопостачання працівниками ПАТ «Харківгаз» проведено приладове
обстеження 3187,8 км підземних газопроводів, а також перевірено технічний
стан переходів газопроводів під автомобільними та залізничними дорогами в
кількості 294 шт.
Проведено технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем
газопостачання і здійснено перевірку 345 тис. абонентів. При цьому за
несправність автоматики безпеки газових приладів, відсутність тяги у
димоходах та вентиляційних каналах, а також внаслідок самовільного
втручання абонентів у систему газопостачання було відключено від системи
газопостачання 2958 газових приладів.
Станом на 01.04.2018 по Харківській області проведено заміну 2
застарілих вузлів обліку газу промислових підприємств з класом точності не
гірше 1,0. Заміна застарілих вузлів обліку газу підприємств теплопостачання не
проводилась.
За І квартал 2018 року по Харківській області у побутових споживачів
природного газу було замінено 359 застарілих опалювальних котлів з низьким
коефіцієнтом корисної дії та кахельних печей на сучасні опалювальні прилади.
Побутових роторних лічильників газу було замінено на сучасні засоби
вимірювання в кількості 221 шт., встановлено 4 503 шт. індивідуальних
лічильників газу у квартирах абонентів.
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По м. Харкову станом на 01.04.2018 виконана заміна побутових роторних
лічильників сучасними засобами вимірювання в кількості 412 шт.
Встановлено 1 705 індивідуальних вузлів обліку газу за рахунок коштів
ПАТ «Харківміськгаз» згідно з вимогами Закону України «Про забезпечення
комерційного обліку природного газу».
Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації забезпечено
постійний моніторинг проходження опалювального сезону 2017/2018 років.
Джерела теплопостачання працювали відповідно до температурних графіків.
Здійснювався моніторинг стану впровадження економічно обґрунтованих
тарифів на житлово-комунальні послуги згідно з рішеннями уповноважених
органів влади та органів місцевого самоврядування.
З початку 2018 року відповідними органами місцевого самоврядування
прийнято 32 рішення щодо встановлення тарифів: 9 – на послуги
водопостачання, водовідведення; 18 – на теплопостачання; 5 – на утримання
житлових будинків та прибудинкової території.
Загальна кількість мешканців гуртожитків, які проживають більше
5 років у гуртожитках, та згідно із Законом України від 04.09.2008 № 500-VI
«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» мають
право на приватизацію своїх помешкань 10687 чол. Протягом дії Закону
приватизували свої кімнати 3769 мешканців гуртожитків або 36,4 % від
загальної кількості. Станом на 01.04.2018 кількість приватизованих квартир
складає 2611 одиниць або 27 % від загальної кількості 9924 одиниць.
На теперішній час вживаються заходи щодо передачі у власність
мешканцям гуртожитків займаного житла, в яких вони проживають на законних
підставах не менш 5 років. Кількість гуртожитків державної та комунальної
власності, в яких може бути приватизовано житлові приміщення, складає 119
будівель, з них у місті Харкові – 50 будівель.
Станом на 01.04.2018 в області створено 1192 ОСББ, з них 641 – в
районах і містах області та 551 – в м. Харкові. Всього з початку року було
створено 3 об’єднання.
З початком зимового періоду в області була посилена робота дорожнього
комплексу із забезпечення безперебійного та безпечного руху на дорогах.
З метою підвищення рівня безпеки руху на автомобільних дорогах
загального користування у поточному році за рахунок коштів державного
бюджету Службою автомобільних доріг у Харківській області виконано
наступне:
установлення та заміну дорожніх знаків – 224 шт.;
ремонт 0,918 км бар’єрного огородження;
вирубку порослі – 1,3 км.
Незважаючи на несприятливі погодні умови, за І квартал 2018 року
Дочірнім підприємством «Харківський облавтодор» виконано ремонтні роботи
на 8156 м2.
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Роботи виконувалися на наступних автодорогах загальнодержавного
значення:
М-03 «Київ – Харків – Довжанський» з під'їздом до Міжнародного
аеропорту м. Харкова, М-18 «Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта»,
Р-07 «Чугуїв – Мілове», Р-51 «Мерефа – Лозова – Павлоград», М-29 «Харків –
Красноград – Перещепіно – /М-18/», Р-79 «Сахновщина – Ізюм – КПП «Піски»,
Р-78 «Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка», Р-46 «Харків – Охтирка»,
Т-21-10 «Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка»,
Т-21-03 «Харків – Золочів – КПП «Олександрівка» та інші.
Роботи виконувалися гарячим, холодним та литим асфальтобетоном, а
також методом просочення.
За несприятливих погодних умов на дорогах області щоденно працювало
від 200 до 250 одиниць техніки, у тому числі у місцях максимальних снігових
заметів працювало від 2 до 5 роторних снігоочищувачів (у Балаклійському,
Вовчанському,
Дворічанському,
Куп’янському,
Чугуївському
та
Шевченківському районах. До роботи у Дворічанському районі було залучено
військову спецтехніку МНС.
В агропромисловому секторі області продовжувалася реалізація заходів
із впровадження інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих
умов для стабільного і динамічного розвитку підприємств агропромислового
комплексу, підвищення рівня їх конкурентоспроможності та залучення
інвестицій в сільське господарство.
На виконання листа Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 21.06.2013 № 37-18-2-12/12225 здійснювався моніторинг діяльності
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Від структурних
підрозділів агропромислового розвитку районних державних адміністрацій
отримана інформація та розроблено таблиці «Зведеного плану економічного і
соціального розвитку агропромислового комплексу на 2018 рік». Відповідні
розрахунки надані до Міністерства аграрної політики та продовольства
України.
Проводився аналіз та вживалися заходи щодо розрахунків
сільськогосподарськими підприємствами за використану електроенергію.
Станом на 01.03.2018 заборгованість за використану електроенергію науководослідних
установ
сільськогосподарського
спрямування
та
сільськогосподарських підприємств складала 25,2 тис. грн.
Щомісяця проводився моніторинг добового обсягу виробництва та
оптово-відпускних цін на хліб та хлібобулочні вироби.
З метою оперативного інформування керівництва обласної державної
адміністрації щотижня проводився моніторинг основних виробничих
показників галузі тваринництва, до складу яких входять: чисельність поголів'я
сільськогосподарських тварин та птиці, а також обсяги виробництва
тваринницької продукції.
Протягом І кварталу поточного року було оформлено та видано суб’єктам
племінної справи у тваринництві 27 сертифікатів племінних (генетичних)
ресурсів.
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На виконання листа Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 15.12.2015 № 37-11-4-11/20405 здійснювався моніторинг рівня
закупівельних та оптово-відпускних цін на основні види сільськогосподарської
продукції та продукти її переробки.
Протягом січня-березня 2018 року з метою виконання розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 08.02.2013 № 30 «Про проведення
продовольчих ярмарків у м. Харкові, районах і містах області» в м. Харкові та у
районах області проведено 487 продовольчих ярмарків (станом на 01.04.2018)
за участю сільгоспвиробників Харківської області. Проведено відповідну
роботу по залученню підприємств агропромислового комплексу області до
участі у Міждержавних виставках-ямарках агропромислового напряму, а також
в продовольчих ярмарках у м. Харкові та районах області.
З метою забезпечення реалізації державної політики в будівельній галузі
Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної
державної адміністрації проведена організаційна робота з вирішення
нагальних питань.
Здійснено аналіз інформації, наданої районними державними
адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення
про введення житлових об’єктів в експлуатацію у 2017 році та визначено
заходи, які сприяли виконанню плану, для врахування у подальшій роботі.
За результатами проведеної роботи на території Харківської області
станом на 22.03.2018 введено в експлуатацію житла загальною площею
90,8 тис м2.
Рішенням XV сесії VII скликання Харківської обласної ради
від 01.03.2018 № 684-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 07 грудня 2017 року № 576-VIІ «Про обласний бюджет на 2018 рік» для
реалізації Програми у 2018 році заплановано виділення 13,0 млн. грн., за
рахунок цих коштів планується забезпечити житлом близько 50 сімей.
Крім того, на виконання пункту 14 протоколу селекторної наради
від 15.08.2017 під головуванням Прем’єр-міністра України, проводилася робота
з перевірки надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної
інфраструктури у Харківській області.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015
№ 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та
оцінки результативності реалізації державної регіональної політики»
здійснювався моніторинг показників соціально-економічного розвитку області
(рейтингові показники).
За результатами роботи з Міністерством культури України будівлю
«ДЕРЖПРОМ» внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як
пам’ятку архітектури, містобудування національного значення.
Продовжується координаційна робота щодо реконструкції будівлі
комунального
підприємства
«Харківська
обласна
філармонія»
по
вул. Римарській, 21 у м. Харкові.
Надано пропозиції для проведення громадських слухань на тему «Стан,
проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні» до
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Програми соціального і економічного розвитку Харківської області на 2018 рік
та Програми сприяння ефективності використання та збереження майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області
на 2017 – 2021 роки.
Також внесено відповідні пропозиції щодо виділення коштів:
на розробку історико-архітектурного опорного плану смт Шарівка –
199,5 тис. грн.;
на виготовлення облікової документації для занесення палацовопаркового комплексу до Державного реєстру нерухомих пам’яток України –
98,5 тис. грн.;
на розробку науково-проектної документації на попередні роботи по
палацово-парковому комплексу «Садиба» у смт Шарівка (у т.ч. оцінка
технічного стану будівель; визначення першочергових протиаварійних робіт;
програма реабілітації) у сумі – 190,0 тис. грн.;
на розробку проектно-кошторисної документації на виконання
першочергових протиаварійних робіт по палацово-парковому комплексу
«Садиба» у сумі – 810,0 тис. грн.
Постійно проводилася робота з підготовки технічних, дозвільних та
інших документів при передачі в оренду, приватизації, виконанні ремонтних
робіт, перевірці належності експлуатації пам’яток архітектури, а саме:
укладено 5 попередніх охоронних договорів, 27 охоронних договорів
(додаткових угод до них);
розглянуто та надано відповіді на 6 запитів стосовно можливості
приватизації приміщень у будівлях – пам’ятках архітектури;
розглянуто та надано відповіді на 24 запита щодо можливості оренди
приміщень у будівлях – пам’ятках архітектури;
складено 30 актів огляду технічного стану будівель пам’яток архітектури
та містобудування (приміщень в них), виконана їх фотофіксація;
погоджено проектної документації по будівлям – пам’яткам
архітектури – 2, паспортів та облікових карток – 5.
З метою реалізації заходів та рішень Схеми планування території
Харківської області, проводиться моніторинг за затвердженими показниками та
формами з реалізації Генеральної Схеми планування території України на
території Харківської області.
Розроблена та затверджена рішенням обласної ради «Програма створення
та ведення містобудівного кадастру Харківської області на 2015 – 2018 роки»,
метою і завданнями якої є своєчасне забезпечення проведення організаційних
заходів та фінансування робіт з ведення, формування і утримання на обласному
рівні містобудівного кадастру та впровадження інформаційної автоматизованої
системи містобудівного кадастру на оновленій картографічній основі.
Департаментом капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації протягом I кварталу 2018 року забезпечувалося
виконання робіт, пов’язаних із здійсненням функцій замовника будівництва,
реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального та
соціального призначення за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів у
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відповідності до Програми економічного і соціального розвитку Харківської
області на 2018 рік.
Керівництво обласної державної адміністрації приділяє особливу увагу
питанню реформування та оптимізації сфери охорони здоров’я.
З метою реалізації першочергових заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості утворено робочу групу –
«медичну раду реформ» обласної державної адміністрації. Фахівцями робочої
групи спільно з керівниками районів (міст) області, закладів охорони здоров’я
по кожній адміністративно-територіальній одиниці, об’єднаній територіальній
громаді відпрацьовано моделі формування мережі закладів первинної медичної
допомоги у сільській місцевості з урахуванням Порядку формування
спроможних мереж надання первинної медичної допомоги, затвердженим
спільним наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 06.02.2018 № 178/24.
14 лютого 2018 року в ході засідання Асоціації органів місцевого
самоврядування розглянуті питання практичного впровадження реформи
сільської медицини.
Рішенням сесії обласної ради від 01.03.2018 № 659-VІI внесені зміни
до комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на
2017 – 2018 роки», згідно з якими з обласного бюджету передбачено
співфінансування у сумі 20,0 млн. грн. на реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток сільської медицини, зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів
первинної медико-санітарної допомоги шляхом централізованої закупівлі
медичного обладнання та виробів медичного призначення.
Обсяги фінансування програми у 2018 році становлять 1035693,2 тис. грн.
для медичного обслуговування населення в закладах усіх рівнів надання
медичної допомоги.
У рамках реформування сільської медицини протягом поточного року в
регіоні заплановано побудувати 50 нових амбулаторій, на даний час
проводиться робота щодо розробки фахівцями містобудівної документації для
їх будівництва.
У мережі медичних закладів районів області для надання медичної
допомоги населенню на первинному рівні діє 36 юридично самостійних центрів
первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), до складу яких входять
828 підрозділів первинної ланки, у тому числі 334 амбулаторії загальної
практики – сімейної медицини (АЗПСМ) (з них 247 – у сільській місцевості) та
494 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пункти (ФАПи та ФП).
Впроваджується принцип автономізації закладів у фінансовій та
управлінській діяльності, що відповідає вимогам розпорядження Кабінету
Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи
фінансування системи охорони здоров’я». Із 36 центрів первинної медикосанітарної допомоги – 6 (16,7 %) вже мають статус комунального
некомерційного підприємства, ще 18 закладів первинної медичної допомоги

14
знаходяться на завершальній стадії перетворення у комунальні некомерційні
підприємства.
Триває робота з підключення закладів охорони здоров’я до електронної
системи eHealth – единого електронного реєстру медичних закладів, лікарів та
пацієнтів: 25 (69,4 %) ЦПМСД в районах (містах) області та ОТГ підключені до
системи; зареєстровано 355 з 654 лікарів (54,3 %) первинної ланки, робочі місця
408 лікарів (62,4 %) оснащені персональними комп’ютерами.
Відповідно до проведеного моніторингу щодо попередньої згоди
населення на укладання Декларацій про вибір лікаря первинної медичної
допомоги на сьогодні 97,2 % мешканців районів та міст обласного значення
готові підписувати угоди з обраним сімейним лікарем.
Разом з тим, матеріально-технічне забезпечення первинної ланки на
сьогоднішній день недостатнє – тільки 41,0 % ФАПів обладнані за попередніми
стандартами, 28,4 % АЗПСМ та 15,7 % ФАПів потребують капітального
ремонту або реконструкції, централізоване водопостачання мають 62 %
амбулаторій та 10,7 % ФАПів; централізоване опалення – 25,1 % амбулаторій та
4,2 % ФАПів.
Питання соціального, у тому числі медичного, забезпечення учасників
АТО та тимчасово переміщених осіб знаходяться на постійному контролі
місцевих органів влади.
У Харківській області запроваджено один з найбільш досконалих
підходів до медичного забезпечення демобілізованих бійців із залученням
соціальних служб, волонтерських організацій, громадських організацій
учасників АТО. Медична допомога демобілізованим надається в усіх без
винятку закладах охорони здоров’я всіх рівнів надання допомоги. На базі
обласного госпіталю ветеранів війни створено та постійно оновлюється реєстр
демобілізованих військовослужбовців та членів їх родин, членів сімей загиблих
учасників АТО. Демобілізованим військовослужбовцям та членам їх сімей
проводяться профілактичні медичні огляди фахівцями за 12 спеціальностями.
Станом на 30.03.2018 відповідно до реєстру, який ведеться в Управлінні
охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації за весь період
реєстрації звернулось за медичною допомогою 165 338 тимчасово переміщених
осіб, з них 53 730 дітей, стаціонарну допомогу надано 47 168 особам,
у т.ч. 16 712 дітям (з них 1620 новонароджених).
Харківська область є лідером за реалізацією Урядової програми
«Доступні ліки», в якій на даний час беруть участь 448 аптечних закладів –
майже 31 % аптек регіону (у т.ч. 36 аптек долучилися до програми у 2018 році),
пункти реалізації лікарських засобів відкрито у 801 підрозділі первинної ланки
усіх районів області (97 % від загальної кількості), виписано майже 470,0 тис.
рецептів, відпущено лікарських засобів на суму майже 18 млн. грн., обсяг
відшкодування коштів аптечним закладам становить 15,5 млн. грн.
У державному бюджеті на 2018 рік на реалізацію програми в Харківській
області передбачено майже 70 млн. грн., що на 30 % більше ніж у 2017 році.
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Протягом І кварталу поточного року проведено 8 науково-практичних
конференції, з них 1 – з міжнародною участю, 33 Дні спеціалістів за участю
профільних фахівців закладів охорони здоров’я, 7 семінарів, 2 «круглих столи».
У сфері культури протягом І кварталу 2018 року були проведені
виставки, презентації та інші урочисті заходи.
Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації проведена консультаційна робота з представниками туристичної
галузі Харківщини. Організовувалися «круглі столи» з питань вирішення
нагальних проблем у сфері туризму. Проводилися презентації діяльності
туристсько-інформаційного центру та туристсько-інформаційних пунктів
Харківської області для широких верств населення.
Складено облікову документацію на 27 пам’яток, (історії,
монументального мистецтва та комплексні); 136 пам’яток археологічної
спадщини, 17 паспортів на об’єкти історії.
Розглянуто проекти відведення земельних ділянок юридичним та
фізичним особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова – 20
та Харківської області – 38.
Розглянуто 51 містобудівна документація територій м. Харкова та
Харківської області, що також пов’язані із об’єктами культурної спадщини,
землями історико-культурного призначення, та зареєстровано 4 документа
дозвільного характеру – дозволи на проведення робіт на пам'ятках місцевого
значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони,
реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок.
Опрацьовані архівні матеріали стосовно розташування об’єктів
археологічної спадщини у Великобурлуцькому районі з метою подальшої
інвентаризації. Підготовлено графік проведення інвентаризації пам’яток
археології, історії та монументального мистецтва на 2018 рік.
Проводилася робота щодо вирішення питань, пов’язаних з утриманням та
функціонуванням Меморіального комплексу пам’яті жертв голодомору в
Україні, розташованого за адресою: Харківська область, Дергачівський район,
с. Черкаська Лозова.
Згідно з чинним законодавством проводилася процедура передачі фондів
книг у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської
області (згідно з переліком розподілу).
У I кварталі 2018 року представникам театрів присвоєно 4 почесних
звання: «Народний артист України» – 1; «Заслужений артист України» – 2;
«Заслужений працівник культури України» – 1.
У концертних програмах взяли участь 11 представників інших держав.
Колективи театрів приймали участь у фестивалях та конкурсах
(Міжнародних – 6; Всеукраїнських – 4). Проведено 19 культурно-мистецьких
заходів, майстер-класів та виставок.
В Харківській області постійна увага приділялася вирішенню питань
соціальної політики.
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Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації за звітний період організовано проведення засідань
таких консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації:
Обласного комітету із забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури;
комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям
Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації;
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;
регіональної комісії із визначення даних про заробітну плату працівників
за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках;
Робочої групи з питань визначення статусу осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів (видано 12 розпоряджень голови обласної
державної адміністрації про надання дозволу (відмови у наданні дозволу) на
право користування пільгами з оподаткування);
Обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі
людьми;
Робочої групи з питань гуманітарної допомоги;
Обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної
орієнтації населення;
робочої групи з питань підвищення мінімальної заробітної плати, рівня
оплати праці та легалізації зайнятості;
Робочої групи з питань соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Комісії з реалізації у Харківській області пілотного проекту із залучення
до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.
Організовано проведення семінарів-тренінгів з таких питань:
«Підвищення ґендерної чутливості суспільства та розвиток лідерських
якостей жінок» для спеціалістів управлінь соціального захисту населення
районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення та представників об’єднаних територіальних громад;
«Рекрутування до сімейних форм виховання. Залучення та використання
потенціалу громади до інформування про сімейні форми виховання» семінартренінг для представників Мереф’янської міської об’єднаної територіальної
громади;
«Основи ґендерного підходу до реалізації регіональної та національної
політики» із керівниками системи соціального захисту населення області та
соціальних установ.
Протягом звітного періоду здійснено виїзд до Мереф'янської міської
об’єднаної територіальної громади з метою вивчення стану справ щодо
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впровадження та розвитку інноваційних та інтегрованих соціальних послуг,
впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки
населення.
З метою вивчення стану справ щодо впровадження та розвитку
інноваційних та інтегрованих соціальних послуг, впровадження моделі
адміністрування надання послуг із соціальної підтримки населення вивчено
досвід Нововодолазької об’єднаної територіальної громади.
За звітний період з метою вивчення стилю та методів роботи керівниками
та спеціалістами Департаменту здійснено виїзди до:
КУ Комарівський дитячий будинок-інтернат;
КУ Богодухівський геріатричний пансіонат;
КУ Ржавецький психоневрологічний інтернат.
У лютому спеціалісти Департаменту виїжджали до КУ Вовчанський
спеціальний будинок-інтернат з метою перевірки умов утримання і
обслуговування підопічних. Також взяли участь у заході з нагоди 1-ї річниці
відкриття стаціонарного відділення для постійного або тимчасового
проживання територіального центра Первомайської районної ради.
Вивчено стиль та методи роботи управлінь соціального захисту населення
Куп’янської та Богодухівської районних державних адміністрацій, проведено
плановий фінансовий аудит у КУ «Комарівський дитячій будинок-інтернат»
(за 2015 – 2017 роки) та КУ Панютинський психоневрологічний інтернат
(за 2015 – 2017 роки).
Продовжувалася робота інформаційно-консультаційного (ресурсного)
центру для демобілізованих із зони збройного конфлікту та членів їх сімей із
залученням кризових психологів, фахівців Асоціації спеціалістів по подоланню
наслідків психотравмуючих подій.
Здійснювалися моніторинги стану погашення заборгованості із заробітної
плати в розрізі підприємств, установ і організацій, районів та міст області,
стану призначення всіх видів державних соціальних допомог та житлових
субсидій тощо.
Налагоджена співпраця з громадськими організаціями, міжнародними
благодійними фондами, волонтерськими організаціями з метою проведення
спільних заходів при здійсненні соціальної роботи із 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.
У І кварталі 2018 року громадянам, постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи, видано 158 посвідчень, 48 бланків вкладок особам
даної категорії.
Пріоритетним завданням Служби у справах дітей Харківської обласної
державної адміністрації залишалося реалізація державної політики з питань
соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Протягом І кварталу 2018 року на 61 засіданні координаційних рад служб
у справах дітей було розглянуто 158 питань щодо навчання та

18
працевлаштування, профілактики безпритульності та бездоглядності,
злочинності, захисту прав та інтересів дітей.
Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото,
дані про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На даний час внесені
відомості до системи «Діти» стосовно 4302 дитини, які мають статус дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1374 дитини, які
перебувають у складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у
справах дітей.
Протягом І кварталу 2018 року адміністратором безпеки регіонального
рівня проводилася постійна робота зі скасування та оформлення флеш-ключів
доступу до системи для користувачів та адміністраторів безпеки, у зв’язку із
закінченням терміну дії ключів, з урахуванням рівнів доступу до системи.
Робота з оформлення флеш-ключів доступу до ЄІАС «Діти» для нових
користувачів та адміністраторів безпеки проводиться згідно з графіком.
Здійснюється щотижневий моніторинг стану наповнення електронної
бази та достовірності внесених відомостей.
Продовжується робота по забезпеченню умов для функціонування
ЄІАС «Діти» (виділення окремого комп’ютера для ведення ЄІАС «Діти»,
окремого приміщення, обладнання недоступного для сторонніх осіб місця для
ведення ЄІАС «Діти», встановлення грат на вікнах приміщення, де працює
система, придбання ліцензійних програм, спеціальних пристроїв для зберігання
особистих флеш-ключів користувачів та адміністраторів безпеки районного
рівня).
Працівниками служб у справах дітей районних державних адміністрацій
та міських рад міст обласного значення здійснюються перевірки щодо
дотримання законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах різних
форм власності.
Між службами у справах дітей та районними центрами зайнятості
здійснюється обмін інформацією щодо неповнолітніх, які потребують
працевлаштування, на 2018 рік розроблені та затверджені плани спільних
заходів щодо забезпечення працевлаштування неповнолітніх, укладені угоди
про співпрацю. Протягом І кварталу 2018 року не було залучено до
громадських робіт жодного неповнолітнього.
Службами у справах дітей місцевих органів влади відстежується питання
щодо працевлаштування тих дітей, які в силу певних життєвих обставин та
неможливості продовження навчання потребують надання послуги з
працевлаштування та допомоги шляхом направлення за клопотаннями служб у
справах дітей місцевих органів влади до районних центрів зайнятості.
За ініціативи служб у справах дітей районних державних адміністрацій,
міських рад протягом І кварталу 2018 року не було здійснено перевірок щодо
стану дотримання чинного законодавства про працю неповнолітніх проведених,
на підставі інформації щодо недопущення порушення прав дітей у сфері праці,
отриманої від зацікавлених органів.
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Постійно спеціалістами служб у справах дітей місцевих органів влади
разом з працівниками районних центрів зайнятості, центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді проводиться робота щодо надання дітям
профорієнтаційних та інформаційних послуг, орієнтування на отримання
професійної підготовки, допомоги у визначенні з професією. У районах області
проведені зустрічі дітей облікових категорій з працівниками центрів зайнятості,
керівництвом підприємств, круглі столи, Дні правових знань. Це сприяє
підвищенню обізнаності дітей з питань законодавства щодо влаштування на
роботу, відомостей про наявність робочих місць, їх прав та гарантій у процесі
працевлаштування.
В області забезпечуються умови для пріоритетності сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї.
Виконання прогнозованих показників щодо сімейних форм влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, контролюється
районними державними адміністраціями, міськими радами та обласною
державною адміністрацією.
Станом на 01.04.2018 в області функціонує 96 дитячих будинків
сімейного типу (на вихованні перебуває 643 дитини) та 300 прийомних сімей
(на вихованні перебуває 559 дітей). Протягом І кварталу 2018 року створено
2 прийомні сім’ї, влаштовано до дитячих будинків сімейного типу та
прийомних сімей 22 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Всього у прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу виховуються 1206 дітей.
З початку 2018 року з дитячих будинків сімейного типу та прийомних
сімей вибуло 32 дитини (причини вибуття: усиновлення, повернення в
біологічну сім'ю, досягнення повноліття, закінчення навчання та
працевлаштування, продовження навчання та повне державне утримання у
навчальних закладах, одруження).
Протягом І кварталу 2018 року службами у справах дітей районних
державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення проведено 332
заходи по захисту майнових та житлових прав дітей, у т.ч. дітей облікових
категорій: розглянуто 142 заяви та звернень щодо захисту житлових та
майнових прав дітей, при продажу-купівлі житла службами у справах дітей
районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення
проведено 189 перевірок наявності житлово-побутових умов для навчання та
проживання дітей, попереджено незаконний продаж майна, що належить
неповнолітнім – 2 випадки. Службами у справах дітей області було виявлено
31 дитину, яка потребувала захисту житлових та майнових прав.
Станом на 01.04.2018 в області в установах культури охоплено різними
видами дозвілля 66131 дитина, з них – 1056 дітей облікових категорій; у
спортивних секціях, школах, клубах займаються 54339 осіб, з числа дітей та
підлітків, облікових категорій – 881. Відвідувачів клубів за місцем
проживання – 13655 дітей, облікових категорій – 346 дітей. В інших закладах
охоплено позашкільною роботою 50634 дитини, облікових категорій – 965.
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Всього в області позашкільною роботою охоплено 184759 дітей, із них
облікових категорій – 3248 дітей, що становить 75,5 % дітей, які перебувають
на обліку служб у справах дітей.
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій
направляються клопотання до органів місцевого самоврядування про
постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
досягають 16-річного віку, на облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов. Ведеться графік постановки дітей зазначених категорій на
квартирний облік.
Станом на 01.04.2018 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 І кварталу 2018 року 390 профілактичних рейдів «Діти
вулиці». Під час проведення профілактичних заходів було виявлено 113 дітей,
які опинились в умовах вулиці, залишились без належного догляду з боку
батьків. Під час проведення профілактичних рейдів проводиться профілактична
робота: лекції і бесіди у школах, виїзди до сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, проведення спільних засідань служб у справах дітей та
громадських комісій у справах дітей, що працюють при сільських та селищних
радах.
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських
рад міст обласного значення вжиті заходи щодо недопущення порушення прав
та законних інтересів дітей, гарантованих Законом України «Про охорону
дитинства» та Конвенцією ООН про права дитини (збереження соціальних
виплат, здобуття освіти, отримання медичної допомоги), в сім’ях опікунів
(піклувальників), прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, де
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які
перебувають на території Харківської області з Луганської та Донецької
областей.
Здійснюється щотижневий контроль за дотриманням вимог Закону
України «Про охорону дитинства» щодо забезпечення прав дітей, які
переселилися з тимчасово окупованих територій держави, та на яких
проводиться антитерористична операція, на охорону життя і здоров’я, освіту,
опіку, піклування та соціальний захист.
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських
рад міст обласного значення щотижня надсилається інформація щодо сімей, які
переїхали з Донецької, Луганської областей на тимчасове проживання у зв’язку
із загостренням ситуації в зазначених областях, де зазначаються першочергові
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потреби родин (допомога в оформленні виплат, медична допомога, робота,
одяг, засоби гігієни, продукти харчування тощо), потреби дітей (лікування,
особливий догляд, спеціальне місце перебування тощо), чи поставлена сім'я на
облік у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для здійснення
соціального супроводу сім'ї, можливість забезпечення дошкільного/шкільного
навчання дитини, здійснення виплат державної соціальної допомоги,
працевлаштування батьків, опікунів.
Станом на 01.04.2018 на території області функціонують з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції: 3 прийомні сім’ї, у яких на вихованні перебуває 6 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування; 58 сім’ї опікунів, піклувальників, на
вихованні перебуває 74 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
В області здійснюється соціальне супроводження 100 % прийомних сімей
та дитячих будинків сімейного типу через відвідування сім’ї та проведення
роботи з прийомною дитиною, дитиною-вихованцем та прийомними батьками,
батьками-вихователями, іншим членами сім’ї шляхом надання комплексу
соціальних послуг. Форми та методи здійснення соціального супроводження
визначаються фахівцем центру індивідуально щодо кожної прийомної сім’ї,
дитячого будинку сімейного типу з урахуванням їх потреб. Соціальними
працівниками надаються правові, психологічні, соціально-педагогічні,
соціально-економічні, соціально-медичні, інформаційні послуги.
На базі тренінгового центру Харківського обласного центру для сім’ї,
дітей та молоді проводяться навчання кандидатів у прийомні батьки та батькивихователі. Протягом звітного періоду на базі тренінгового центру
Харківського обласного центру для сім’ї, дітей та молоді проведені
курси підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі,
опікуни/піклувальники.
Проводяться курси навчання з метою підвищення виховного потенціалу
прийомних батьків та батьків-вихователів.
В області успішно продовжено практичну роботу по реформуванню
системи інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Законодавчими підставами для проведення цієї
роботи є постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 «Про
затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
В області забезпечені умови для соціального захисту кожної дитинисироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Для цього існує
розгалужена система державних закладів, які задовольняють потреби дітей не
лише в залежності від віку, але і від стану здоров’я, дітей, які мають особливі
потреби.
Станом на 01.04.2018 1206 дітей виховується у 96 дитячих будинках
сімейного типу та 300 прийомних сім’ях.
На виконання Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2008 – 2017 роки,
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затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 17.04.2008 № 685-V,
реформовані 18 навчальних закладів інтернатного типу обласного
підпорядкування. З 01.09.2016 припинили функціонування Золочівський
дитячий будинок та Ізюмський дитячий будинок. На даний час в області
функціонують 6 санаторних, 13 спеціальних, 4 спеціалізовані навчальні заклади
інтернатного типу обласного підпорядкування та 1 навчально-реабілітаційний
центр, які задовольняють потреби дітей як за віком, так і за станом здоров’я.
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації протягом звітного періоду підготовлені такі проекти
розпоряджень голови обласної державної адміністрації:
«Про затвердження Плану обласних заходів із реалізації Державної
цільової соціальної програми «Молодь України» у Харківській області на
2016 – 2020 роки»;
«Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України в
Харківській області»;
«Про внесення зміни до розпорядження голови Харківської обласної
державної адміністрації від 24 липня 2000 року № 703 «Про встановлення
іменних стипендій обласної державної адміністрації в області науки»;
«Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 04 квітня 2013 року № 129»;
«Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 24 вересня 2015 року № 446»;
«Про внесення зміни до розпорядження голови Харківської обласної
державної адміністрації від 18 жовтня 2006 року № 541 «Про обласний конкурс
вищих навчальних закладів»;
«Про внесення зміни до розпорядження голови Харківської обласної
державної адміністрації від 23 квітня 2007 року № 225 «Про призначення
іменних стипендій обласної державної адміністрації та персональних стипендій
імені О.С. Масельського студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів
акредитації».
Протягом І кварталу 2018 року здійснено комплексне вивчення стану
роботи управління освіти Адміністрації Московського району Харківської
міської ради з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти.
Організовано студентський соціальний проект «Кампус», проект «Центр
гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та
молоді», проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо
жінок та дівчат в Україні», молодіжний соціальний проект «Бізнес-інкубатор
«План «Б», проект «Ctrl+S Закон на захисті культурної спадщини».
Найбільш помітними подіями у галузі науки і освіти області стали:
зустріч голови обласної державної адміністрації Світличної Ю.О. з
молодими науковцями – Лауреатами премії Президента України;
урочисті випуски магістрів у закладах вищої освіти; відкриття в
Національному технічному університеті «ХПІ» інноваційного центру 3-Д
систем та наукової лабораторії «Систем керування електроприводами та
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електричних апаратів» у Харківському національному університеті міського
господарства імені О.М. Бекетова;
засідання Асамблеї вчених рад Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна, присвячене 213-й річниці від дня заснування університету.
Питання реалізації молодіжної політики є одним із пріоритетів
діяльності обласної державної адміністрації.
З метою створення умов для формування навичок здорового способу
життя в молодіжному середовищі систематично проводяться лекції, бесіди,
тренінги, семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії, діалоги,
акції, місячники, направлені на пропаганду здорового способу життя.
Серед основних заходів: заходи щодо попередження туберкульозу з
нагоди Всесвітнього та Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом (4 акції,
56 групових заняття, 18 «круглих столів» та понад 100 індивідуальних та
групових консультаційна); акція «Молодий та успішний. Всесвіт твого
здоров’я» (у рамках проведення заходу відбулося тестування на ВІЛ-інфекцію
серед студентів Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразіна в
Мобільній амбулаторії (спеціально обладнаний автобус для проведення
консультацій і тестування ВІЛ/ ІПСШ/ вірусні гепатити), а також
розповсюдження поліграфічної продукції спрямованої на профілактику
гепатитів); акція «Здоровий спосіб життя без обмежень»; круглий стіл за
проектом «Підлітки поза увагою: покращення доступу до інтегрованих ВІЛпослуг для уразливих підлітків в Україні» у м. Лозовій Харківської області.
Триває робота щодо проведення в області Всеукраїнської інформаційнопросвітницької акції «Відповідальність починається з мене».
З метою активізації роботи з національно-патріотичного виховання на
місцях фахівцями Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної
державної адміністрації проведено методичну роботу із представниками
районних державних адміністрацій. За результатами проведеної роботи при
21 районній державній адміністрації створено Координаційні ради з питань
національно-патріотичного виховання, при 6 питання національнопатріотичного виховання ще розглядаються у 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.
З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр
праці» комунальної установи «Харківський обласний центр молоді»,
Молодіжний центр праці Красноградського центру молоді Красноградського
району, «Молодіжний центр праці» Лозівського міського центру молоді
Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради. Протягом звітного
періоду фахівцями 3-х молодіжних центрів праці надано 346 інформаційноконсультативних
послуг
молоді.
Окрім
цього,
ними
проведено
профорієнтаційну роботу серед молоді, під час якої охоплено майже 524 осіб.
Приділяється належна увага питанню оздоровлення дітей. За
оперативними даними, оздоровленням та відпочинком у 2018 році планується
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охопити 227992 дитини або 93,01 % від загальної чисельність дітей шкільного
віку від 7 до 17 років (включно) (245124 дитини).
Із загальної кількості оздоровленням та відпочинком за соціально
незахищеними категоріями планується охопити 159894 дитини, що складає
93,9 % від їх загальної кількості (170224 дитини).
Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і
спортом у Харківській області функціонують 6737 спортивних споруд.
20 січня 2018 року було відкрито фізкультурно-оздоровчий комплекс у
смт Пісочин Харківського району, ще 2 планується завершити протягом
2018 року.
Окрім того, передбачено капітальний ремонт Комунального закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної
ради», встановлення майданчиків із гімнастичним обладнанням, майданчиків із
тренажерним обладнанням та футбольних полів із синтетичним покриттям у
районах області, містах обласного значення, об’єднаних територіальних
громадах.
В області функціонує 76 ДЮСШ, 2 школи вищої спортивної
майстерності, 3 навчальні заклади спортивного профілю, центр олімпійської
підготовки із зимових видів спорту, регіональний центр з фізичної культури і
спорту інвалідів «Інваспорт».
Підготовка провідних спортсменів області відбувається на 6 спортивних
базах олімпійської і паралімпійської підготовки. Усі бази утримуються у
належному стані, працюють відповідно до календарного плану міжнародних та
Всеукраїнських змагань, здійснюють навчально-тренувальний процес з
підготовки спортсменів на належному рівні.
Для функціонування відділень з видів спорту дитячо-юнацькі спортивні
школи використовують як власні, так і орендовані спортивні споруди. На
сьогоднішній день спортивна база дитячо-юнацьких спортивних шкіл складає
229 спортивних споруд, з них 4 стадіони, 17 спортивних майданчиків із
синтетичним покриттям, 31 приміщення з тренажерним обладнанням, 39
спортивних залів, 3 плавальних басейна, 2 веслувальні і 1 лижна бази, 2
споруди зі штучним льодом.
Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та
політичними партіями регіону, здійснювалася робота щодо методичної та
практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам
місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськими організаціями і
політичними партіями, продовжено співпрацю з обласним об’єднанням
профспілок. Надана практична допомога у проведенні їх статутної діяльності,
проведенні засідань, «круглих столів» різноманітної тематики.
Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної
державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх
районах області та містах обласного значення.
Забезпечено висвітлення на офіційному веб-сайті обласної державної
адміністрації зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з активом
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Громадської ради, представниками Харківського обласного округу ГО
«Всеукраїнський союз ветеранів АТО» і Харківської громадської організації
«Спілка ветеранів АТО», з молодими науковцями Харківщини – лауреатами
премії Президента України, з очільником хокіміяту Ташкентської області
Республіки Узбекистан, з генеральним директором ПрАТ «Філіп Морріс
Україна», з керівництвом АКБ «Індустріалбанк», з головою Представництва ЄС
в Україні, з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в
Україні, з головою представництва Європейського банку реконструкції та
розвитку в Україні, з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної
Республіки Бразилія в Україні, з керівником філії Фонду Конрада Аденауера в
Україні, з Постійним представником Офісу Японського агентства
міжнародного співробітництва (JICA) в Україні, з делегацією Республіки
Узбекистан.
Також висвітлювалися засідання Асоціації органів місцевого
самоврядування Харківської області, засідання координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання, Kharkiv music fest, XIII Міжнародний
конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва, пленарні засідання сесій
Харківської обласної ради, засідання колегії Харківської обласної державної
адміністрації, робочі візити голови Харківської обласної державної
адміністрації до районів області, матеріали засідань щодо об’єднання
територіальних громад і роботи Офісу Харківської області у Вашингтоні, хід
проведення медичної реформи і надання субсидій, фестиваль «Вертеп-фест»,
засідання штабу щодо запобігання рейдерському захопленню землі, відкриття
Губарівського шляхопроводу, засідання Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання Державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії при Харківській обласній державній
адміністрації, засідання Координаційної ради з питань національнопатріотичного виховання при обласній державній адміністрації, церемонія
відкриття виставки, присвяченої 100-річчю Української революції,
Всеукраїнської акції, присвяченої роковинам 242-деної героїчної оборони
Міжнародного аеропорту «Донецьк».
Організовано зустріч голови Харківської обласної державної
адміністрації з представниками ЗМІ у форматі «кава з губернатором».
Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної
адміністрації, організовано та проведено 29 брифінгів.
Організовано інтерв’ю голови обласної державної адміністрації Інтернетпорталам «Медиа группа Объектив», «Status quo», телеканалам «News One»,
«Україна», «Simon», «Інтер», виданню «Обозреватель».
Протягом кварталу щотижня Департаментом створювався власний проект
«Без коментарів», у якому висвітлено діяльність обласної державної
адміністрації, хід реформування області тощо.
За звітний період організовано за участю керівництва обласної державної
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації 12 прес-конференцій, 9 прес-турів. Організовано участь
керівництва центральних органів виконавчої влади, обласної державної
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адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації у програмах «Суспільний інтерес» на каналі «Simon», у виданнях
«Вечерний Харьков», «Слобідський край».
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 08.04.2015
№ 47552/33/1-14 на базі Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України забезпечувалося проведення експертних зустрічей у режимі відео
конференції щодо роз’яснення та обговорення пріоритетів урядової політики,
цілей і змісту соціально-економічних реформ.
Громадські організації та політичні партії були залучені до відзначення в
області та м. Харкові усіх державних свят, ювілейних і пам'ятних дат.
Департаментом у взаємодії з експертними організаціями, діяльність яких
пов'язана з реформуванням місцевого самоврядування, та з представниками
органів місцевого самоврядування продовжувалась робота щодо внесення
можливих змін до Перспективного плану формування територій громад
Харківської області.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 69-р
схвалено зміни до перспективного плану формування територій громад
Харківської області (у частині Дергачівського, Ізюмського, Чугуївського
районів).
На сесії обласної ради, що відбулася 01.03.2018 внесено зміни до
перспективного плану формування територій громад області, в частині
Циркунівської сільської об’єднаної територіальної громади (Харківський
район). Відповідний пакет документів направлено до Кабінету Міністрів
України 17.03.2018.
Станом на 30.03.2018 у Харківській області утворено 16 об’єднаних
територіальних громад, з них:
у 2018 році на території Харківської області утворено 3 ОТГ:
Циркунівська сільська (Циркунівська та Русько-Тишківська сільські ради
Харківського району);
Великобурлуцька селищна (Великобурлуцька селищна рада, Гнилицька
Перша сільська рада Великобурлуцького району);
Пісочинська селищна (Пісочинська та Березівська селищні ради
Харківського району).
Постановою Центральної виборчої комісії від 16.02.2018 № 22 на
29.04.2018 призначено перші вибори у ОТГ, що об’єдналися у цьому році, а
також у Старовірівській ОТГ Нововодолазького району. Крім того, протягом
2018 року активно триває процес добровільно приєднання територіальних
громад. Територіальна громада Граківської сільської ради вирішила
добровільно приєднатися до Чкаловської селищної ОТГ Чугуївського району.
Постановою ЦВК від 16.02.2018 № 24 на 29.04.2018 призначено додаткові
вибори до Чкаловської селищної ради Чугуївського району.
Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації співпрацює з 35 національно-культурними товариствами
Харківської області, лідери яких об’єднані в Раду керівників національно-
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культурних товариств, активно сприяє проведенню різноманітних культурних
заходів національних меншин, надає їм інформаційну, методичну і
організаційну допомогу.
Протягом І кварталу 2018 року сектор у справах релігій відповідно до
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» забезпечував
реалізацію державної політики щодо релігії та церкви, сприяв реєстрації
статутів релігійних громад, змін, доповнень, реєстрації нових редакцій статутів
релігійних громад тощо. Станом на 01.04.2018 у Харківській області діє
809 релігійних громад, що зареєстрували статути в обласній державній
адміністрації.
Протягом І кварталу 2018 року в обласній державній адміністрації
зареєстровано статути двох релігійних громад, а також зареєстровано нові
редакції статутів 16 релігійних громад.
Протягом звітного періоду надавалися консультації та методична
допомога з питань реєстрації статутів релігійних громад, реєстрації нових
редакцій статутів релігійних громад у зв’язку зі змінами у Податковому кодексі
України з питань оформлення згідно з чинним законодавством перебування в
Україні іноземних місіонерів та їх діяльності у релігійних громадах тощо.
Представники релігійних організацій різних конфесій беруть участь у
заходах обласної державної адміністрації, присвячених відзначенню державних
свят, урочистих подій.
Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні
ситуації.
Розроблено проекти розпоряджень голови обласної державної
адміністрації «Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів
щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період
2018 року» та «Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів
щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах області на
2018 рік».
Продовжувалася робота щодо узагальнення інформації про стан
готовності захисних споруд цивільного захисту з районних державних
адміністрації та міських рад міст обласного значення.
Проводився контроль щодо порядку створення та використання
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій. Уточнено склад територіальних формувань цивільного захисту,
утворених ланками територіальної підсистеми. Протягом березня-квітня наявні
обліки звіряються з обліками ГУ ДСНС України у Харківській області, після
приведення обліків до єдиного зразка будуть відпрацьовані пропозиції щодо
утворення територіальних формувань обласного підпорядкування та
визначення їх завдань.
Відповідно до плану проводилися засідання обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та згідно з графіком
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перевірок у І кварталі 2018 року були проведені перевірки автоматизованої
системи оповіщення «Сигнал-ВО».
Проведені перевірки щодо стану цивільного захисту, організації
підготовки, перепідготовки керівного, командно-начальницького складу і
формувань цивільного захисту та навчання з дисциплін ЦЗ і БЖД у
«Харківській державній академії дизайну і мистецтв» та «Харківський
національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди».
Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної
державної адміністрації протягом І кварталу 2018 року підготовлено та
надано керівництву обласної державної адміністрації та Харківської обласної
ради інформацію про хід виконання у 2017 році комплексної Програми охорони
навколишнього природного середовища в Харківській області на
2009 – 2013 роки та на перспективу до 2020 року, проаналізовано виконання
завдань Програми економічного і соціального розвитку області на 2017 рік за
розділом «Охорона навколишнього природного середовища».
Протягом звітного періоду проведено аналіз інформації, отриманої від
районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення,
стосовно виявлених суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську
діяльність без дозвільно-погоджувальної документації. Крім того, ретельно
аналізувалася інформація із означеного питання, що надходить від органів
Державної фіскальної служби України. Опрацьований перелік суб’єктів
господарювання, що здійснюють господарську діяльність за відсутності
дозвільної природоохоронної документації, направлено до Державної
екологічної інспекції у Харківській області для врахування в роботі та вжиття
відповідних заходів реагування. Станом на 30.03.2018 72 % суб’єктів
господарювання Харківської області отримали дозволи на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, в той
час як на кінець І кварталу минулого року він становив 53 %.
Проводилась робота щодо аналізу стану очисних споруд, якісних
показників їх роботи та наявності дозвільної документації у суб’єктів
господарювання, на балансі яких знаходяться очисні споруди. Питання
незадовільного стану очисних споруд розглядалося під час спільної
міжвідомчої наради 26 лютого 2018 року за участю спеціалістів Департаменту,
Харківського регіонального управління водних ресурсів, Харківського
обласного управління водних ресурсів, НДУ «Український науково-дослідний
інститут екологічних проблем» та інших.
З метою покращення стану водних ресурсів області розподілом коштів
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і напрямів їх
використання у 2018 році, затвердженого рішенням Харківської обласної ради
від 01.03.2018 № 684-VII, на заходи щодо охорони і раціонального
використання водних ресурсів заплановано виділити кошти у сумі
42 658,1 тис. грн.
За інформацією районних державних адміністрацій продовжується робота
щодо отримання дозволу обласної державної адміністрації на розробку проекту
землеустрою з організації та встановлення меж гідрологічного заказника

29
місцевого значення «Єфремівський» та ентомологічних заказників місцевого
значення «Орільський» та «Парижанський» на території Первомайського
району та ентомологічного заказника місцевого значення «Кочетоцький» на
території Чугуївського району. Спільно з Борівською і Золочівською
районними державними адміністраціями розглядається питання створення
об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «Гаврилівський» та
«Малорогозянський».
У І кварталі 2018 року:
підготовлено 6 висновків стосовно погодження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, по 8 проектах – надано відмову у
погодженні;
розглянуто 13 проектів землеустрою щодо технічної рекультивації
земельних ділянок. За результатами розгляду було погоджено 11 проектів
рекультивації, 2 – повернуто на доопрацювання;
розглянуто та надано пропозиції керівництву обласної державної
адміністрації щодо погодження відстрочення на заготівлю деревини по
ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція», ДП «Красноградське лісове
господарство» та ДП «Жовтневе ЛГ».
Щомісяця готувалася екологічна інформація по Харківській області до
розділу «Стан навколишнього природного середовища» рубрики «Стан
довкілля в регіонах», яка надавалася до Мінприроди України та розміщувалася
на сторінці Департаменту веб-сайту обласної державної адміністрації.
Обласною державною адміністрацією проводиться робота щодо
забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян.
Протягом звітного періоду Департаментом оборонної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної
державної адміністрації підготовлено матеріали до селекторних та службових
нарад з питань оборонної та мобілізаційної роботи, з питань посилення охорони
публічного порядку та забезпечення безпеки громадян, об’єктів критичної
інфраструктури, з метою запобігання підготовці та скоєнню злочинів
терористичного та диверсійного характеру, загострення криміногенної ситуації
у Харківській області.
За дорученням керівництва обласної державної адміністрації були
підготовлені проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації,
зокрема:
від 31.01.2018 № 55 «Про стан військового обліку в області за 2017 рік та
завдання на 2018 рік»;
від 27.03.2018 № 204 «Про призов громадян на строкову військову
службу у 2018 році».
Крім цього були підготовлені проекти рішень обласної ради:
«Про затвердження регіональної Програми забезпечення публічної
безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на
2018 – 2019 роки»;
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«Про внесення змін до регіональної Програми протидії терористичній
діяльності на території Харківської області на 2018 рік, затвердженої рішенням
обласної ради від 07 грудня 2017 року № 556-VIІ».
Організовані командно-штабні тренування з територіальної оборони під
керівництвом начальника штабу зони територіальної оборони, у рамках яких у
Балаклійському районі у взаємодії з керівництвом оперативного командування
«Схід», надано методичну та практичну допомогу Богодухівському
об’єднаному міському військовому комісаріату з питання практичного
розгортання підрозділу територіальної оборони.
На виконання Указу Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про
шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної
гвардії України та Державної прикордонної служби України» здійснювались
заходи з організації шефства над з’єднаннями, військовими частинами,
військовими навчальними закладами стосовно військово-патріотичного
виховання молоді та культурно-виховної роботи з військовослужбовцями,
підготовки допризовної молоді до виконання військового обов’язку із захисту
держави, сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних
потреб військовослужбовців, надання допомоги у забезпеченні з’єднань,
військових частин та військових навчальних закладів матеріально-технічними
засобами.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України за результатами
робочої поїздки до Львівської області 08 лютого 2018 року Департаментом
опрацьовано питання щодо доцільності передачі місцевим органам виконавчої
влади повноважень щодо реконструкції, будівництва та облаштування пунктів
пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення. За
результатами опрацювання обласною державною адміністрацією направлена
відповідь Міністерству фінансів України від 21.03.2018 № 01-44/2463.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 24.03.2017
№ 9676/1/1-17 до доповідної записки Міністра оборони України від 13.03.2017
№ 220/2131 щодо створення Координаційної робочої групи для вирішення
питань, пов’язаних з державною реєстрацією земельних ділянок, що належать
до земель оборони підготовлено проект відповіді Міністерству оборони
України.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України до листа Виконавчого
комітету Національної ради реформ від 14.04.2017 № 2017-04/69 щодо
забезпечення здійснення контролю за станом розслідування справ за фактами
загибелі та поранення дітей внаслідок збройного конфлікту і доведення таких
справ до українських та міжнародних судів та з інших питань узагальнено, в
межах повноважень, та надано відповідну інформацію до Міністерства
внутрішніх справ України.
Узагальнено та надано інформацію до Державної міграційної служби
України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22.08.2012 № 605 «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське
суспільство».
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Узагальнено та надано до Міністерства юстиції України інформацію про
виконання заходів, передбачених у витягу з Протоколу № 9 засідання Кабінету
Міністрів України від 14 березня 2018 року «7. Про організаційні заходи щодо
виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом
удосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати
аліментів».
Протягом звітного періоду підготовлено звіт про виконання регіональної
Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на
2016 – 2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 14.04.2016
№ 106-VIІ (зі змінами).
Забезпечено виконання заходів Програми забезпечення публічної безпеки
і порядку та протидії злочинності на території Харківської області
на 2018 – 2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 01.03.2018
№ 656-VIІ.
Рішенням обласної ради від 01.03.2018 № 684-VІІ Головному управлінню
Національної поліції в Харківській області виділено 3 млн. грн. за пунктом 2.3
«Забезпечення однострою, оснащення спеціальними засобами, засобами
захисту (передусім касками та бронежилетами), засобами активної оборони,
технічними засобами, іншим майном, підвищення рівня матеріально-технічного
оснащення працівників Головного управління Національної поліції в
Харківській області та Східного територіального управління Національної
гвардії України, передусім тих, які залучаються до проведення
антитерористичних заходів, несення служби в районі проведення
антитерористичної операції, охорони публічного порядку, забезпеченню їх
відповідними засобами для належного виконання ними завдань та функцій
щодо забезпечення публічної безпеки та порядку» Програми забезпечення
публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської
області на 2018 – 2019 роки.
Забезпечено виконання заходів Програми протидії терористичній
діяльності на території Харківської області на 2018 рік.
01 березня 2018 року рішенням обласної ради затверджено внесення змін
до регіональної Програми протидії терористичній діяльності на території
Харківської області на 2018 рік у частині збільшення орієнтовного обсягу
фінансування заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету
до 7 млн. грн., а також виділення з цієї суми 3 млн. грн. на матеріальнотехнічне забезпечення Антитерористичного центру при Управлінні Служби
Безпеки України в Харківській області.
Протягом звітного періоду забезпечено виконання заходів Програми
територіальної оборони Харківської області на період 2018 – 2019 років,
затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 07.12.2017 №554-VII. На
реалізацію заходів зазначеної Програми Харківському обласному військовому
комісаріату у березні 2018 року перераховано суму в розмірі 2 998 310 грн.
Зазначені кошти будуть направлені на продовження здійснення заходів щодо
удосконалення системи територіальної оборони у Харківській області.
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З метою зміцнення територіальної оборони у районах області та
створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового
складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за
призначенням проведена організаційна робота щодо розроблення та прийняття
у відповідних районних державних адміністраціях програм територіальної
оборони на 2018 рік.
Згідно з відповідними планами були проведені перевірки стану
військового обліку та бронювання громадян України та надано методичну і
практичну допомогу посадовим особам.
За звітний період відділом забезпечення доступу до публічної
інформації Харківської обласної державної адміністрації здійснювались
заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної
інформації».
Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної
державної адміністрації та її структурних підрозділів. Протягом I кварталу
поточного року на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної
адміністрації оприлюднено:
224 розпорядження голови обласної державної адміністрації з основної
діяльності;
9 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з особового
складу;
6 проектів актів нормативно-правового характеру;
2 проекти рішення обласної ради, які винесено на розгляд головою
обласної державної адміністрації.
Оприлюднено 682 документи, що містить публічну інформацію, з них на
виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 24 документи.
Станом на 01.04.2018 до системи обліку (реєстру) публічної інформації
Харківської обласної державної адміністрації внесено 26500 документів, з них
821 документ внесено протягом І кварталу 2018 року.
Протягом кварталу на офіційному веб-сайті обласної державної
адміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
DATA.GOV.UA оприлюднювались набори даних згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»
(зі змінами). Всього на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
DATA.GOV.UA опубліковано 82 набори даних, з них 26 у звітному періоді.
Оновлення вже створених наборів даних відбувалось 36 разів.
Протягом I кварталу 2018 року надійшло 414 запитів на інформацію, з
яких: 345 – задоволено, на 2 – надіслано відмову, 61 – направлено за
належністю, 5 – надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк
документів. Всі запити було своєчасно розглянуто та опрацьовано у терміни,
передбачені чинним законодавством.
У І кварталі 2018 року Юридичним департаментом Харківської
обласної державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність
чинному законодавству України:
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1441 проекту наказів керівників структурних підрозділів Харківської
обласної державної адміністрації;
131 проекту договорів (угод), однією стороною яких є структурні
підрозділи Харківської обласної державної адміністрації.
Крім того, на виконання окремих доручень керівництва обласної
державної адміністрації, здійснено перевірку на відповідність чинному
законодавству України 55 проектів розпоряджень голови Харківської обласної
державної адміністрації, в тому числі: 32 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 та законами України прав у різних сферах життя та навчання
громадян знати, реалізовувати та захищати свої права, відповідно до Указу
Президента України від 14.11.2017 № 361/2017 «Про оголошення в Україні
2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 155-р «Про
затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалізації правопросвітницького
проекту «Я маю право!», Плану заходів з реалізації у Харківській області
правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2018 році, затвердженого
розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації
від 09.01.2018 № 10 (зі змінами), здійснені наступні заходи:
розкрито 4 актуальні соціально значимі блоки, спрямовані на захист прав
громадян, відповідно до потреб регіону для проведення інформаційнопросвітницьких компаній, а саме: соціальний захист населення, земельні
питання, житлово-комунальне господарство, охорона здоров’я;
проводилася робота із підтримки актуальних соціально значимих
законодавчих змін по правам громадян, які висвітлювалися на офіційному
веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації у розділі «Я маю
право!» та на офіційних веб-сайтах районних державних адміністрацій;
розроблено та розповсюджено серед населення, підприємств, установ,
організацій, навчальних закладів інформаційні друковані матеріали (буклети,
бюлетені, брошури та пам’ятки) на правову тематику відповідно до інтересів
цільової аудиторії, зокрема, за темами: «Доступне житло для внутрішньо
переміщених осіб», «Права неповнолітніх у трудових правовідносинах»,
«Земельні торги щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності
або прав на них», «Роз’яснення вимог діючого законодавства для власників
державних актів», «Основні права та пільги для учасників АТО», «Облік
внутрішньо переміщених осіб, що варто знати», «Право на землю учасників
АТО», «Що варто знати про договори щодо надання житлово-комунальних
послуг», «Права громадян на охорону праці», «Аліменти. Відповідальність за їх
несплату», «Допомога малозабезпеченим сім’ям: порядок отримання та розмір
виплат», «Правила призначення пенсій», «Зміна цільового призначення
земельної ділянки приватної власності», «Порядок вирішення земельних

34
спорів», «Права споживачів», «Припинення права власності на земельну
ділянку»;
на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації
розміщено «банер» з назвою «Я маю право!», з посиланням на інформацію у
якій висвітлюються заходи з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю
право!».
Протягом звітного періоду з метою організації та забезпечення в
установленому порядку представництва інтересів обласної державної
адміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах
Юридичним департаментом Харківської обласної державної адміністрації
представлено інтереси Харківської обласної державної адміністрації, її
структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах по 96 справах.
Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.
Підготовлено та відкрито 5 виставок архівних документів, з яких 2
оприлюднені у режимі оn-line на власному веб-сайті Державного архіву
(«До 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років» та «До Дня
Героїв Небесної Сотні»), 3 виставки працювали у читальному залі Державного
архіву: «До Дня Соборності України», «Місце служби – Афганістан» та «Дня
народження Т.Г. Шевченка присвячується».
Апарат обласної державної адміністрації постійно працював над
удосконаленням стилю, форм і методів роботи щодо забезпечення основної
діяльності обласної державної адміністрації.
У процесі поточної діяльності здійснювалася взаємодія з відповідними
підрозділами Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету
Міністрів України, виконувалися їх доручення. Щодня узагальнювалася та
надавалася інформація про основні заходи на наступний день.
Обласною державною адміністрацією вживаються додаткові заходи щодо
покращення контролю за реалізацією прийнятих планів.
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