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про виконання структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації плану роботи
Харківської обласної державної адміністрації
за ІІ квартал 2018 року
Обласною державною адміністрацією протягом ІІ 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 ІІ кварталу 2018 року спільно із
структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації
підготовлені проекти рішень Харківської обласної ради, серед яких:
«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 (зі змінами)»;
«Про хід виконання у 2017 році 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)».
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.
У визначені терміни надавалася аналітична інформація з питань
економічного розвитку регіону до центральних органів виконавчої влади,
забезпечено перебування на території області офіційних іноземних делегацій.
До Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України надана аналітична довідка щодо
соціально-економічного розвитку Харківської області за підсумками I кварталу
2018 року і нагальні проблеми разом з пропозиціями щодо їх розв’язання, на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про
запровадження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації державної регіональної політики».
Відповідно до доручення голови Харківської обласної державної
адміністрації від 03.02.2017 № 01-28/933 «Про проведення моніторингу стану
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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» протягом
2018 року щокварталу готувалася відповідна інформація.
На виконання пункту 9 Плану заходів за результатами Сьомого спільного
засідання Координаційної ради з економічного співробітництва з Японією при
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та Комітету ділового
співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу «Кейданрен»,
відповідно до доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надано
інформацію щодо пріоритетних проектів для спільної реалізації з Японською
стороною у сфері інфраструктури, відновлювальної енергетики, аграрного
сектору, ІТ.
Підготовлено звіт щодо виконання протягом І кварталу 2018 року
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.04.2013 № 168
«Про підсумки зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх зносин, аналіз
залучення іноземних інвестицій, прикордонного співробітництва Харківської
області».
Підготовлено узагальнений висновок щодо проектів Планів соціальноекономічного розвитку на 2018 – 2020 роки Нововодолазької селищної
об’єднаної територіальної громади Нововодолазького району (від 17.04.2018
№ 01-55/3230), Наталинської сільської об’єднаної територіальної громади
Красноградського району (від 18.04.2018 № 01-55/3253), Оскільської сільської
об’єднаної територіальної громади Ізюмського району, Коломацької селищної
об’єднаної територіальної громади Коломацького району, Малоданилівської
селищної
об’єднаної територіальної громади Дергачівського району
(від 02.05.2018 № 01-55/3750), Зачепилівської селищної об’єднаної
територіальної громади Зачепилівського району (від 11.05.2018 № 01-55/4017),
Малинівської селищної об’єднаної територіальної громади Чугуївського району
(від 15.05.2018 № 01-55/4129) та Стратегії соціально-економічного розвитку
Нововодолазької
селищної
об’єднаної
територіальної
громади
Нововодолазького району на 2018 – 2025 роки.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 20.04.2018
№ 16814/0/1-18 за підсумками обговорення актуальних питань децентралізації
та регіонального розвитку на розширеній урядовій нараді, що відбулась
05 квітня 2018 року в м. Вінниця, підготовлено відповідну інформацію до
Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України.
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 11.06.2018
№ 23771/0/1-18 разом із структурними підрозділами Харківської обласної
державної адміністрації підготовлено відповідну інформацію до Кабінету
Міністрів України (від 13.06.2018 № 01-39/5031) про стан виконання
доручень Прем’єр-міністра України, визначених у протоколі урядової наради
від 05 квітня 2018 року (від 20.04.2018 № 16814/0/1-18), а також у протоколі
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зустрічі з Асоціацією міст України від 21 травня 2018 року (від 24.05.2018
№ 21089/0/1-18).
На виконання доручення голови постійної комісії з питань соціальноекономічного розвитку регіону та міжнародного співробітництва Харківської
обласної ради Ю. Світличної на засіданні 04 червня 2018 року разом з
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації та
Головного управління ДФС у Харківській області здійснено прогнозні
розрахунки збільшення місцевих бюджетів внаслідок облаштування та початку
дослідно-промислової розробки Герсиванівського та Святогірського родовищ.
Згідно з листом Кабінету Міністрів України від 03.04.2018 № 11895/1/1-18
підготовлено та надано інформацію до Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України щодо підготовки
Першого форуму регіонів України та Республіки Білорусь.
Підготовлено та надано інформацію до Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України:
щодо співробітництва Харківської області із Саудівською Аравією у
рамках виконання Плану заходів із забезпечення реалізації домовленостей,
досягнутих під час 5-го засідання Міжурядової українсько-саудівської комісії з
торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва;
щодо проекту Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під
час проведення Восьмого засідання українсько-чеської Змішаної комісії з
питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.
щодо участі України у Китайській міжнародній імпортній виставці
відповідно до доручення Першого Віце-прем’єр-міністра України
від 20.06.2018 № 20817/4-18 до листа Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 13.06.2018 № 4602-01/25246-01;
щодо можливої співпраці Харківської області із Саудівською Аравією у
галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії відповідно до
листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.05.2018
№ 4314-06/21213-03;
щодо організації візиту єгипетської делегації в Україну на виконання
доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного
розвитку і торгівлі України від 19.04.2018 № 16227/1/1-18 до листа Міністра
економічного розвитку і торгівлі України від 17.04.2018 № 3804-01/16784-01.
Проведено роботу щодо підготовки до проведення спільно з Харківським
регіональним фондом підтримки підприємництва конкурсного відбору на
отримання безвідсоткового мікрокредиту за рахунок коштів обласного бюджету
серед суб’єктів малого та середнього підприємництва Харківської області
(з 10.04.2018 по 31.08.2018) відповідно до Порядку використання коштів
обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування суб’єктів малого
та середнього підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани проектів,
на 2017 – 2020 роки.
Підготовлено проект Угоди між Хокіміятом Ташкентської області
Республіки Узбекистан та Харківською обласною державною адміністрацією
про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.
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Підготовлено інформацію на адресу Фонду державного майна України
відповідно до доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра
економічного розвитку і торгівлі України від 12.05.2018 № 15764/1/1-18 про
надання інформації щодо кількості та вартості державного майна, яке
знаходиться у господарському відданні господарських товариств та
холдингових компаній, у яких є частка держави не менше ніж 50 % + 1 акція.
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.
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.
У квітні-травні 2018 року за результатами перемовин ініційовано
розширення проекту «Підтримка реформи кримінальної юстиції», що
фінансується Урядом США через Відділ з правоохоронних питань Посольства
США в Україні (INL – The Bureau of International Narcotics and Law Enforcement
Affairs) та виконується Міжнародною організацією права розвитку (IDLO) в
Україні, щодо розвитку центрів надання адміністративних послуг міст Ізюм та
Лозова, Сторосалтівської об’єднаною територіальною громадою.
У травні 2018 року узагальнено та надіслано до Департаменту державних
інвестиційних проектів та підтримки розвитку Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України 17 концептуальних пропозицій щодо потреб
Харківської області у залученні міжнародної технічної допомоги Уряду Японії.
24 квітня 2018 року проведено робочу зустріч голови обласної державної
адміністрації Ю. Світличної з керівником програми Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати
та ефективність (DOBRE)» в Україні Беррі Рідом. За результатами зустрічі
підписано Меморандум про співпрацю та взаємодію. У Харківській області до
програми залучено 3 об’єднані територіальні громади.
25 травня 2018 року проведено робочу зустріч в представниками Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) щодо впровадження у
регіоні проектів у рамках Ініціатив інфраструктурної допомоги Україні з питань
розширення співробітництва із програмою.
На базі Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
відбулася зустріч із пані Вірою Терновською – фахівцем відділу преси, освіти
та культури Посольства США в Україні. Під час зустрічі представників вищих
навчальних закладів регіону, студентів і магістрів проінформовано про освітні
програми, що підтримує Уряд США. За її результатами інформацію щодо
можливостей (програм) у сфері освіти, які доступні громадянам України,
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поширено на сайтах та проінформовано керівництво вищих навчальних
закладів регіону.
Рішенням сесії Малоданилівської селищної ради Дергачівського району
від 10.05.2018 № 47 утворено Центр надання адміністративних послуг
(далі – ЦНАП) у Малоданилівській об’єднаній територіальній громаді.
У ЦНАПах міст Лозова та Ізюм, Вовчанської районної державної
адміністрації протягом ІІ кварталу 2018 року проаналізовано процеси надання
291 адміністративної послуги та розроблено 403 пропозиції щодо оптимізації
інформаційних і технологічних карток, якими користуються ЦНАПи при
наданні адміністративних послуг.
За ініціативи Німецького товариства міжнародного співробітництва
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) для адміністраторів
і керівників ЦНАПів області проведено тренінги:
17-19 квітня 2018 року на тему: «Ефективна комунікація у ЦНАПах» та
практикум асертивного спілкування»;
15-17 травня 2018 року на тему: «Стрес-менеджмент у діяльності
ЦНАПів»;
03-06 червня 2018 року у м. Києві проведено конференцію для
адміністраторів і керівників ЦНАПів України на тему: «Інновації громад:
адміністративні послуги, міжмуніципальне співробітництво, сталий розвиток» у
рамках реалізації проекту «Реформа управління на сході України ІІ». Від
Харківської області у заході взяли участь керівники ЦНАПів міст
Первомайський та Куп’янськ.
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
підготовлені матеріали на чергову сесію обласної ради про внесення змін до
обласного бюджету на 2018 рік, які подані обласній раді листами від 20.04.2018
№ 01-73/3364, від 04.06.2018 № 01-73/4736 та від 06.06.2018 № 01-73/4837.
Зміни до обласного бюджету у 2018 році затверджено рішенням сесії обласної
ради від 07.06.2018 № 741-VІІ.
Щомісяця проводився моніторинг виконання місцевих бюджетів області та
надання області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій.
Підготовлено прогноз надходжень на 2019 – 2021 роки у розрізі платежів,
що надходять до місцевих бюджетів області. Інформація надана до
Міністерства фінансів України листом від 11.05.2018 № 03-01-14/10.
Спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів обласного
бюджету протягом ІІ кварталу 2018 року здійснювалися перевірки
відповідності змісту пaспоpтів бюджетних пpогpaм рішенню про місцевий
бюджет нa відповідний бюджетний період, бюджетному розпису (крім випадків
внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до
спеціального фонду кошторису бюджетної установи у частині власних
надходжень бюджетних установ), відповідним поpядкaм викоpистaння
бюджетних коштів.
Пaспоpти бюджетних пpогpaм після їх доопpaцювaння затверджені
відповідними спільними наказами.
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Протягом ІІ кварталу поточного року здійснювалась перевірка
правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ, які
фінансуються з обласного бюджету у 2018 році, та планів використання
бюджетних коштів одержувачів, які отримують фінансову підтримку за
рахунок коштів обласного бюджету.
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.
Щомісяця надавалася 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 ІІ 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-травня 2018 року індекс промислової продукції
становив 96,2 %, (за аналогічний період 2017 року – 108,7 %). По Україні індекс
промислової продукції за січень-травень 2018 року складає 102,6 %.
Серед регіонів України по показнику індекс промислової продукції
Харківська область посідає 21 місце (за аналогічний період минулого року –
6 місце).
Із зростанням виробництва продукції в січні-травні 2018 року у порівнянні
з січнем-травнем 2017 року працювали: філія «Панютинський вагоноремонтний
завод» ПАТ «Укрзалізниця» та ДП «Харківський механічний завод»,
ДП «Балаклійський ремонтний завод», ДП «Харківський бронетанковий
завод», ДП «Ізюмський приладобудівний завод», ПрАТ «Харківський
електротехнічний завод «Трансзв’язок», ПАТ «Харківський підшипниковий
завод», ПАТ «Турбоатом», ДП «Завод ім. В.О. Малишева, ПрАТ «ЛЗТД»,
ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», ДП ХМЗ «ФЕД» та інші.
За підсумками січня-травня 2018 року зменшення виробництва в
порівнянні з січнем-травнем 2017 року допустили: ПуАТ «ХЕЛЗ
«Укрелектромаш», ДП «ХЕМЗ», ХДАВП, ДП «Чугуївський авіаційний
ремонтний завод», ТДВ «РОСС», ПАТ «ХТЗ», ТОВ «ХЗПТУ»,
ДНВП «Об’єднання Комунар», АТ «Коннектор», ПАТ «ФЕД», ДП завод
«Електроважмаш» та інші.
У січні-травні 2018 року реалізовано промислової продукції, здійснено
промислових робіт і послуг на загальну суму 74,5 млрд. грн., що на
9,1 млрд. грн. перевищує результат за аналогічний період 2017 року (обсяг
реалізованої промислової продукції за січень-травень 2017 року склав
65,4 млрд. грн.).
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Одним із пріоритетних напрямів роботи Управління паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації є
робота з підвищення енергоефективності використання енергоресурсів в
області.
01 березня 2018 року на сесії Харківської обласної ради прийнято рішення
щодо виділення фінансування на реалізацію у 2018 році Програми
відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської
області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016 – 2020 роки у
розмірі 6,7 млн. грн.
30 березня 2018 року підписані додаткові угоди до Генеральних
договорів про співробітництво у 2018 році у рамках реалізації Програми
відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської
області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016 – 2020 роки між
Управлінням паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної
державної адміністрації та АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» в м. Харкові і
ПАТ АБ «Укргазбанк».
З обласного бюджету Харківської області за квітень відшкодовано
124 501,05 грн., за травень – 140 924,77 грн. безповоротної фінансової допомоги
на енергоефективні заходи.
У реалізації Програми за травень 2018 року прийняло участь 1271 фізична
особа, які отримали відповідне відшкодування з обласного бюджету по кредиту
на впровадження енергозберігаючих заходів. Відшкодування по Програмі
здійснюється щомісяця відповідно до зведених реєстрів позичальників
протягом 1 року. Загальна сума відшкодування з початку 2018 року складає
917,973 тис. грн.
Згідно з проведеним моніторингом у ІІ кварталі 2018 року було проведено
214 заходів, направлених на підвищення рівня енергоефективності та
зменшення споживання енергоресурсів по Харківській області на загальну суму
50 929,435 тис. грн.
Здійснено
моніторинг
заходів
Інвестиційної
програми
АТ «Харківобленерго», що спрямовані на поліпшення технічного стану
електричних мереж, та заходів стосовно зниження понаднормативних витрат
електроенергії. Внесені зміни розглянуто на громадських обговореннях у
НКРЕКП та прийняті відповідні рішення.
За підсумками 5 місяців 2018 року генеруючими підприємствами області
вироблено 1,9 млрд. кВт. год. електричної енергії та відпущено 1,8 млн. Гкал.
теплової енергії, що склало, відповідно, 140,0 та 115,7 відсотків до показників
минулого року.
Надійне електропостачання споживачів області досягнуто завдяки
постійній роботі АТ «Харківобленерго» в цьому напрямку та виконанню
заходів щорічної Інвестиційної програми по реконструкції електричних мереж
та енергооб’єктів. Згідно з інвестиційною програмою АТ «Харківобленерго»
спрямовано 2,3 млн. грн. коштів на: технічний розвиток (переозброєння),
модернізацію та будівництво електричних мереж і обладнання – 1,1 млн. грн.,
заходи по зниженню понаднормативних витрат електроенергії – 0,7 млн. грн.,
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впровадження та розвиток інформаційних технологій – 0,4 млн. грн. З початку
року
фактичні
технологічні
втрати
електроенергії
в
мережах
АТ «Харківобленерго» зменшено на 1,43 % до нормативного значення за цей
період, а також скорочено на 1,14 % порівняно з відповідним періодом
2017 року.
Забезпечено постійний моніторинг стану розрахунків усіх груп споживачів
області за електричну енергію та природний газ. За 5 місяців 2018 року рівень
розрахунків АТ «Харківобленерго» з ДП «Енергоринок» склав 105,9 %. Рівень
розрахунків споживачів 99,8 %, приріст боргу за 2018 р. – 8,5 млн. грн.,
загальний борг на 01.06.2018 – 2128,9 млн. грн. По групах споживачів:
промислові підприємства – 100,2 %; сільгоспспоживачі – 100,4 %; житловокомунальне господарство – 75,9 %, у т.ч. водоканали – 54,9 %,
теплопостачальні підприємства – 83,1 % (борг підприємств ЖКГ з початку
року склав 192,3 млн. грн., загальний борг на 01.06.2018 становить
1540,5 млн. грн.); бюджетні установи, що фінансуються:з державного
бюджету – 92,0%, борг за 2018 рік – 13,1 млн. грн.; з місцевих бюджетів –
97,3 %, борг за 2018 рік – 3,9 млн. грн.; населення (з урахуванням пільг та
субсидій) – 114,4 %, борг на 01.06.2018 – 506,0 млн. грн., у тому числі:
населення (по тарифу) – 444,3 млн. грн., по пільгах – 13,3 млн. грн., субсидіях –
34,5 млн. грн.
За 5 місяців 2018 року споживачі області (без промислових підприємств та
інших суб’єктів господарювання) оплатили 82,6 % спожитого природного газу,
борг за поточний рік станом на 01.06.2018 склав 999,4 млн. грн., у тому числі:
населення (з пільгами та субсидіями) – 97,8 %, борг за 2018 рік –
68,1 млн. грн.;
бюджетні установи, що фінансуються з усіх джерел – 84,8 %, борг за
2018 рік – 8,5 млн. грн.;
підприємства теплоенергетики – 65,3 %, борг за 2018 рік 922,8 млн. грн.
Станом на 01.07.2018 по Харківській області проведено заміну 4 застарілих
вузлів обліку газу промислових підприємств та 1 підприємства
теплопостачання.
За ІІ квартал 2018 року по Харківській області у побутових споживачів
природного газу було замінено 162 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 134 шт., встановлено 1360 шт. індивідуальних
лічильників газу у квартирах абонентів.
По м. Харкову станом на 01.07.2018 виконана заміна побутових роторних
лічильників сучасними засобами вимірювання в кількості 281 лічильників.
Встановлено 3325 індивідуальних вузлів обліку газу. Замінено 3 побутові
опалювальні котли з низьким коефіцієнтом корисної дії.
За ініціативи голови Харківської обласної державної адміністрації
Ю. Світличної на черговій сесії Харківської обласної ради 01 березня 2018 року
на реалізацію у 2018 році Проекту модернізації та енергозбереження для систем
вуличного освітлення Харківського регіону «Енергія світла» до 2021 року були

9
передбачені кошти на проекти із освітлення у 137 населених пунктах
Харківської області.
Протягом ІІ кварталу 2018 року проведено роботи із реконструкції
вуличного освітлення в обсязі 100 % у таких районах:
Коломацький район: смт Коломак по вул. Піддубного, провул. Піддубного,
вул. Д. Бідного та у с. Шелестове по вул. Усачова;
Дергачівський район: с. Великі Проходи по вул. Іллінська, Набережна,
Річкова, у с. Малі Проходи по вул. Радіоновська, у м Дергачі по вул. 23 серпня
та у с. Кочубеївка по вул. Скоробагатько.
На вищевказаних проектах встановлено 133 освітлювальних приладів і
замінено 11300 м СІПу, 6 шаф управління та 14 додаткових опор.
Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації розпочато
роботу обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та
об’єктів соціальної сфери районів і міст Харківської області до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2018/2019 років. Так, протягом
червня згідно з графіком було проведено 4 засідання, на яких було розглянуто
стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років 12 районів
і 3 міст обласного значення, за результатами складено 4 протоколи. Робота
обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об’єктів
соціальної сфери районів і міст Харківської області до сталого функціонування
в осінньо-зимовий період 2018/2019 років продовжується.
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 57 рішень щодо встановлення тарифів, з них: 20 – на послуги
водопостачання та водовідведення, 21 – на теплопостачання, 16 – на утримання
житлових будинків та прибудинкових територій.
Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 110 Харківській
області передбачено субвенції з державного бюджету на погашення
заборгованості з різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання та
водовідведення, що надавалися населенню та бюджетним установам, і яка
утворилась на підприємствах області до 01.01.2016 та залишилась не
погашеною станом на 01.01.2018, у сумі 109,45 млн. грн.
Загальна кількість мешканців гуртожитків, які проживають більше 5 років
у гуртожитках та згідно із Законом України «Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків» від 04.09.2008 № 500-VI (далі – Закон)
мають право на приватизацію своїх помешкань, складає 10687 чол. Протягом
дії Закону приватизували свої кімнати 3783 мешканців гуртожитків або 36 %
від загальної кількості. Станом на 01.04.2017 кількість приватизованих квартир
складає 2634 одиниць або 27 % від загальної кількості 9924 одиниць.
Станом на 01.07.2018 в області створено 1198 ОСББ, з них 647 – у районах
і містах області та 551 – у м. Харкові. Всього з початку року було створено
9 об’єднань.
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Для забезпечення належного проїзду автомобільними дорогами області
заплановано заготовити 124,0 тис. т посипочних матеріалів, біля 40 тис. т
технічної солі, 680 од. спеціалізованої техніки (у т.ч. у м. Харкові: 27 тис. т
піску, 20 тис. т солі і 263 один. спецтехніки).
Ведеться робота із укладання договорів на залучення в зимовий період
додаткових 480 од. техніки сторонніх підприємств.
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.
У ІІ кварталі поточного року профінансовано програму «Державна
підтримка галузі тваринництва» у сумі 239,3 тис. грн., які були освоєні у
повному обсязі.
За
програмою
форвардних
закупівель
подано
заявки
від
сільськогосподарських товаровиробників області на реалізацію 16934 тонн
зерна урожаю 2018 року (із них пшениці – 13740 тонн та кукурудзи
3194 тонни), з яких укладено договори на 13609 тонн, у тому числі до:
ПАТ «Аграрний фонд» подано заявки на 6470 тонн зерна пшениці, з яких
укладено договори на 3145 тонн;
ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» подано заявки
на 10464 тонн зерна, з яких укладено договори на повний обсяг поданих заявок.
Проводився аналіз та вживалися заходи щодо розрахунків
сільгосппідприємствами за використану електроенергію. Станом на 01.06.2018
заборгованість за використану електроенергію науково-дослідних установ
складала 79,5 тис. грн.
Щомісяця проводився моніторинг добового обсягу виробництва та оптововідпускних цін на хліб та хлібобулочні вироби.
З метою оперативного інформування керівництва обласної державної
адміністрації щотижня здійснювався моніторинг основних виробничих
показників галузі тваринництва, до складу яких входять: чисельність поголів'я
сільськогосподарських тварин та птиці, а також обсяги виробництва
тваринницької продукції.
Для проведення комплексу весняно-польових робіт у 2018 році
сільськогосподарськими товаровиробниками з урахуванням перехідних
залишків придбано 155,1 тис. тонн мінеральних добрив у фізичній вазі, що
становить 142 % до потреби (108,8 тис. тонн).
Для комплексного захисту рослин від бур’янів, хвороб та шкідників
сільськогосподарських культур господарствами області придбано 1667 тонн та
використано 1250 тонн або 75 % засобів захисту рослин.
У період з 05 по 08 червня 2018 року трьома робочими групами фахівців
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України спільно із керівниками
структурних підрозділів агропромислового розвитку районних державних
адміністрацій проведено обстеження стану посівів сільськогосподарських
культур озимих (пшениця, жито, ячмінь), ярих (ячмінь, пшениця, тритикале,
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горох, кукурудза, соняшник) та визначено прогнозовану біологічну
врожайність посівів озимої пшениці по 23 районах області. За результатами
обстеження стану посівів науковці надавали рекомендації щодо здійснення
термінових заходів з хімічного захисту посівів з метою недопущення втрат
урожаю та отримання якісного зерна.
Протягом ІІ кварталу поточного року було оформлено та видано суб’єктам
племінної справи у тваринництві 19 сертифікатів племінних (генетичних)
ресурсів.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 27.12.2012 № 757 «Про утворення обласної міжвідомчої робочої групи з
питань раціонального та ефективного використання земель, запобігання
порушенням земельного законодавства та з роз’яснювальної роботи щодо
земельної реформи» (зі змінами від 02.03.2015 № 90) проводяться засідання
районних робочих груп, у тому числі за участю представників обласної
міжвідомчої робочої групи, на яких розглядається стан виконання заходів
згідно із затвердженими планами.
Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної
адміністрації щороку бере участь у міжнародних і національних виставкових
заходах, які проводяться на території України та за її межами.
«Агро-2018» – найбільша агропромислова виставка Східної Європи,
найважливіший загальнодержавний захід в агропромисловому комплексі
України.
За підтримки понад 60 підприємств харчової та переробної промисловості
на ювілейній ХХХ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2018», яка
проходила у м. Київ 06-09 червня поточного року, Харківська область
представила найбільшу експозицію, площа якої склала 100 кв. м.
Вже традиційно у день відкриття «Агро-2018» пройшов «День Харківської
області», у рамках якого відвідувачі виставки дегустували продукцію кращих
виробників регіону.
Свою продукцію на виставці представили понад 30 кращих підприємств
харчової та переробної промисловості регіону.
У рамках «Агро-2018» було проведено Спеціалізовану виставку
сільськогосподарських тварин. Від Харківської області участь у виставці взяло
племінне підприємство ДП ДГ «Гонтарівка» Вовчанського району, яке
експонувало велику рогату худобу м’ясної породи шароле та овець породи
прекос.
Експозицію Харківської області відвідали Прем’єр-міністр України
В. Гройсман та перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України М. Мартинюк.
За результатами виставки та оцінки експертної комісії Міністерства
аграрної політики та продовольства України за вагомий внесок у розвиток
аграрного сектора Харківська область нагороджена трьома золотими медалями
у трьох номінаціях. «За краще висвітлення регіонального розвитку та
виставкову експозицію серед областей України» нагороджено Департамент
агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації,
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«За виробництво кращих екологічно чистих продуктів для дитячого
харчування» нагороджено КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування», «За значний внесок у розвиток агропромислового комплексу» –
ТОВ Агрофірма «Сади України».
З метою забезпечення реалізації державної політики в будівельній галузі
Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної
державної адміністрації проведена організаційна робота з вирішення
нагальних питань.
Постійно проводиться роз’яснювальна робота з керівництвом органів
місцевого самоврядування, а також серед населення та надається необхідна
консультаційна допомога стосовно проблемних питань із введення житлових
будинків в експлуатацію.
За результатами проведеної роботи на території Харківської області у
другому кварталі введено в експлуатацію житла загальною площею 52,7 тис. м2.
Постійно з органами місцевого самоврядування ведеться робота щодо
порядку розробки містобудівної документації, а саме: схем районного
планування, генеральних планів населених пунктів, а також робота щодо
забезпечення доступності цих матеріалів, шляхом розміщення їх на відповідних
веб-сайтах районних державних адміністрацій.
У звітному періоді було розроблено, оновлено та затверджено близько 20
проектів містобудівної документації. Ведуться роботи із погодження 2 схем
планування територій районів та 9 генеральних планів.
Постійно проводилася робота з підготовки технічних, дозвільних та інших
документів при передачі в оренду, приватизації, виконанні ремонтних робіт,
перевірки належності експлуатації пам’яток архітектури, а саме:
укладено 3 попередніх охоронних договорів, 31 охоронних договорів
(додаткових угод до них);
розглянуто та надано відповіді на 1 запит стосовно можливості
приватизації приміщень у будівлях-пам’ятках архітектури;
розглянуто та надано відповіді на 14 запитів щодо можливості оренди
приміщень у будівлях-пам’ятках архітектури;
складено 17 актів огляду технічного стану будівель-пам’яток архітектури
та містобудування (приміщень у них), виконана їх фотофіксація;
погоджено проектної документації по будівлях-пам’ятках архітектури – 7,
паспортів та облікових карток – 6;
опрацьовано 127 відповідей організаціям, підприємствам та фізичним
особам на їх звернення стосовно пам’яткоохоронної сфери.
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 із ведення, формування і утримання на
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обласному рівні містобудівного кадастру та впровадження інформаційної
автоматизованої системи містобудівного кадастру на оновленій картографічній
основі.
Департаментом капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації протягом ІI 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
відповідності до Програми економічного і соціального розвитку Харківської
області на 2018 рік.
Питання впровадження реформ на первинній ланці медичної допомоги,
підвищення рівня доступності та якості надання медичних послуг сільському
населенню перебуває на постійному контролі місцевих органів влади та
розглянуті у низці заходів.
З метою реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості, у відповідності до положень постанови
Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983, згідно з Порядком
формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги,
затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 06.02.2018 № 178/24, за погодженням Міністерства
охорони здоров’я України розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 30.05.2018 № 402 затверджено План спроможної мережі
надання первинної медичної допомоги у Харківській області, а також План
будівництва та реконструкції медичних амбулаторій, що входять до Плану
спроможної мережі надання первинної медичної допомоги Харківської області,
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській
місцевості.
Впроваджується принцип автономізації закладів у фінансовій та
управлінській діяльності.
18 квітня на сесії Харківської міської ради прийнято рішення щодо
перетворення комунальних закладів охорони здоров’я міста Харкова у
комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради, а 07 червня на
сесії Харківської обласної ради прийнято рішення щодо перетворення 44
комунальних закладів охорони здоров’я, що знаходяться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, у комунальні
некомерційні підприємства (КНП), що надає можливість досягти достатнього
рівня самостійності для прийняття рішень з питань поточного управління та
діяльності медичних установ та дозволяє забезпечити населення своєчасною
доступною сучасною висококваліфікованою медичною допомогою.
18 квітня керівництво профільного Управління взяло участь у нараді
Харківської обласної ради з обговорення питання про порядок утворення та
положення спостережної ради закладів охорони здоров’я, що перебувають у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Діяльність
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сформованої спостережної ради сприятиме реалізації прав громадян на їх
участь в управлінні охороною здоров’я та підвищенню якості надання
медичних послуг в Харківському регіоні.
Хід заходів щодо підвищення доступності та якості медичного
обслуговування у сільській місцевості у рамках реформи первинного рівня
медичної допомоги, забезпеченість регіону вакцинами висвітлено під час
брифінгів заступника голови Харківської обласної державної адміністрації
М. Черняка (19 квітня та 15 травня).
Хід впровадження медичної реформи на первинній ланці, питання ролі
сімейного лікаря в організації та наданні первинної медичної допомоги на
прикладі досвіду Держави Ізраїль розглянуто під час розширеної наради
Харківської обласної державної адміністрації під головуванням заступника
голови обласної державної адміністрації М. Черняка за участю керівництва та
головних спеціалістів Управління охорони здоров’я Харківської обласної
державної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я Харківської міської
ради, відділів охорони здоров’я районних державних адміністрацій та міських
рад міст обласного значення, обласного комітету Харківської обласної
організації профспілки працівників охорони здоров’я України, керівництва,
практикуючих лікарів первинної ланки медичної допомоги закладів охорони
здоров’я усіх рівнів та форм власності, широкого кола науковців медичної
сфери Харківщини, керівника приватної клініки сімейної медицини «Маккабі»
Держави Ізраїль сімейного лікаря Олени Тайчер (26 квітня).
03 травня урочисто відкрито амбулаторію загальної практики – сімейної
медицини в с. Олексіївка Первомайського району для 2 250 мешканців трьох
населених пунктів.
21 червня проведено нараду Управління охорони здоров’я з керівниками
центрів первинної медико-санітарної допомоги з питань підключення закладів
первинної ланки до мережі Інтернет та ходу реалізації приписної кампанії
«Обери свого лікаря».
На виконання наказу Управління охорони здоров’я Харківської державної
обласної адміністрації від 02.04.2018 № 216 «Про інформування населення
щодо реформи первинної медичної допомоги» забезпечено безперебійне
функціонування телефонної «гарячої лінії» з метою своєчасного реагування на
звернення пацієнтів щодо вільного вибору лікаря і підписанні декларацій та
ходу виконання програми «Доступні ліки». Всі питання, що виникли у
пацієнтів з вільного вибору лікаря, оперативно опрацьовуються та
урегульовуються. Усі заклади області, які надають послуги на первинному
рівні, отримали з Міністерства охорони здоров’я України наліпки «Тут можна
обрати лікаря», що розміщені при вході у заклади охорони здоров’я.
У відповідності до Плану заходів з реалізації Концепції реформи
фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 821-р, станом на
01.07.2018, із 36 центрів первинної медико-санітарної допомоги районів
області – 21 (58,3 %) вже мають статус комунального некомерційного

15
підприємства; 46 закладів за рішенням місцевих органів влади знаходяться на
завершальній стадії перетворення у підприємства.
Однією із умов належного фінансування закладів з державного бюджету є
підключення до єдиної національної системи «Е-health» – єдиного
електронного реєстру медичних закладів, лікарів та пацієнтів, переданих
Декларацій щодо вибору лікаря первинної медичної допомоги населенням.
Ведеться моніторинг підключення закладів охорони здоров’я до системи
«Е-health», інформація з цих питань щоденно оприлюднюється та оновлюється
на головній сторінці офіціального сайту Харківської обласної державної
адміністрації. Станом на 01.07.2018 до системи підключений: 81 регіональний
заклад усіх форм власності, із них 70 комунальних закладів, а саме: 36 центрів
первинної медико-санітарної допомоги районів, міст обласного значення,
об’єднаних територіальних громад та 34 – м. Харкова; 319 (96 %) амбулаторій
загальної практики-сімейної медицини. Всього у системі зареєстровано 1 716
лікарів регіональних закладів усіх форм власності, із них 1 466 лікарів
комунальних закладів, у т.ч. 634 – у районах області. Електронні ключі в
системі отримав 1 471 лікар (96,2 %), з них 639 (98,0 %) – у закладах районів
області.
У рамках приписної кампанії «Обери свого лікаря» Харківська область
впевнено утримує лідерство в Україні, станом на 01.07.2018 укладено 1 061 690
декларацій з населенням, середня кількість декларацій на 1 лікаря – 721,7.
01 червня у рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей у
Харківській обласній дитячій клінічній лікарні № 1 проведено святкові заходи
за участю керівництва області.
Обласна дитяча клінічна лікарня № 1 є провідним багатопрофільним
закладом охорони здоров’я області для надання високоспеціалізованої медичної
допомоги 3-го рівня та найбільшою дитячою клінікою в Харківській області.
У складі закладу діє єдиний центр дитячої хірургії, низка профільних відділень
для маленьких пацієнтів з найскладнішими захворюваннями, здійснюється
72 тисячі ультразвукових досліджень на рік дітям з перших хвилин життя
до 18 років.
За ініціативи керівництва області за кошти обласного бюджету для лікарні
придбано найсучасніший апарат для УЗД досліджень GE Versana Essential
експертного класу виробництва General Electric (США), вартістю 1,1 млн. грн.,
який має велику роздільну здатність, дозволяє досліджувати внутрішні органи,
у т.ч. серце, опорно-руховий апарат у різних площинах сканування у пацієнтів
різного віку, включаючи новонароджених.
За медичною допомогою за весь період звернулося 172 316 внутрішньо
переміщених осіб з тимчасово окупованих територій та районів проведення
антитерористичної операції, із них 56 039 дітей, стаціонарну допомогу надано
49 424 особам, у т.ч. 17 468 дітям, із них 1 631 новонароджені.
За поточний рік загальні витрати на надання медичної допомоги
зазначеному контингенту пацієнтів склали 28,8 млн. грн., із них на стаціонарне
лікування – 26,1 млн. грн., на амбулаторне лікування – 2,7 млн. грн.

16
У сфері культури протягом ІІ 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.
Обласними закладами культури виконано концертних програм – 78,
культурно-мистецьких заходів до державних свят – 85 (з низ 5 за участю
обласного керівництва), Міжнародних фестивалів, конкурсів – 6,
Всеукраїнських – 4, Регіональних (обласних) – 8 (з них спільно з громадськими
організаціями – 3).
Складено облікову документацію на 32 – пам’ятки історії, 3 – пам’ятки
монументального мистецтва, 1- пам’ятку історії та монументального мистецтва,
119 – пам’яток археологічної спадщини.
Складено 28 паспортів на пам’ятки історії, 3 – на пам’ятки
монументального мистецтва, 1 – на пам’ятку історії та монументального
мистецтва.
Розглянуто проекти відведення земельних ділянок юридичним та фізичним
особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова – 12,
Харківської області – 15.
Розглянуто 33 містобудівної документації територій м. Харкова та
Харківської області, що пов’язані із об’єктами культурної спадщини, землями
історико-культурного призначення, та надано 5 документів дозвільного
характеру: 4 дозволи на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення
(крім пам'яток археології), їхніх територіях і в зонах охорони, реєстрація
дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок; 1 – погодження
відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи
уповноваженими ними органами іншим особам у володіння.
Здійснюється освітня, виховна, організаційна та фінансова діяльність у
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах області.
Збережено 78 шкіл естетичного виховання, у яких навчається 15 910 учнів. На
курсах підвищення кваліфікації при Обласному навчально-методичному центрі
підвищило свою кваліфікацію 30 працівників бібліотечних закладів області.
Згідно з чинним законодавством проводилася процедура передачі фондів
книг у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської
області (згідно з переліком розподілу).
У Харківській області постійна увага приділялася вирішенню питань
соціальної політики.
Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації за звітний період організовано проведення засідань
таких консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації:
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Обласного комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та
інших мало мобільних 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 (6 засідань);
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
(3 засідання);
територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;
регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за
роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках (2 засідання);
Робочої групи з питань визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
Робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій осіб з інвалідністю, (2 засідання, прийнято 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 (1 засідання);
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
(3 засідання).
Постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам
антитерористичної операції.
Організовано проведення семінарів-тренінгів з таких питань:
«Нова якість управління в умовах децентралізації. Управління, орієнтоване
на результат» для голів, заступників голів та керуючих справами об’єднаних
територіальних громад (за підтримки Представництва Фонду Фрідріха Еберта в
Україні);
«Побудова, розвиток та супровід роботи команд проекту. Навички
консультування, наставництва та коучингу учасників проекту» (проводився у
рамках реалізації у Харківській області пілотного проекту із залучення до
роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб «Рука
допомоги».
Вивчено стиль і методи роботи управлінь соціального захисту населення
Шевченківської та Дворічанської районних державних адміністрацій.
Вивчено стан соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, а також
здійснення моніторингу виконання державних стандартів надання соціальних
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послуг Чугуївським міським, Чугуївським, Печенізьким і Дворічанським
районними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
У ІІ кварталі спеціалістами сектору аудиту здійснено планово фінансовий
аудит за 2015 – 2017 роки КУ Оскільський психоневрологічний інтернат.
У квітні спеціалісти відвідали КУ «Кризовий соціальний центр для жінок»
Харківської обласної ради з метою вивчення діяльності зазначеної установи.
Повторно установу відвідали у травні з метою вивчення стану усунення
попередньо виявлених недоліків.
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.
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 ІІ кварталу 2018 року на 100 засіданнях координаційних рад
служб у справах дітей було розглянуто 272 питання щодо навчання та
працевлаштування, профілактики безпритульності та бездоглядності,
злочинності, захисту прав та інтересів дітей.
Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційноаналітичної системи (ЄІАС) «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 4297 дітей, які мають статус
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1330 дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у
справах дітей.
Протягом ІІ 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, приміщення, обладнання
недоступного для сторонніх осіб місця для ведення системи, 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
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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 та укладені угоди
про співпрацю. Протягом І півріччя 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 міст обласного значення протягом ІІ кварталу 2018 року не було
здійснено перевірок щодо стану дотримання чинного законодавства про працю
неповнолітніх, проведених на підставі інформації щодо порушення прав дітей у
сфері праці, отриманої від зацікавлених органів.
Постійно спеціалістами служб у справах дітей місцевих органів влади
разом з працівниками районних центрів зайнятості, центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді проводиться робота щодо надання дітям
профорієнтаційних та інформаційних послуг, орієнтування на отримання
професійної підготовки, допомога у визначенні з професією. У районах області
проведені зустрічі дітей облікових категорій з працівниками центрів зайнятості,
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.
Соціальний захист дітей, що залишилися без піклування батьків, є одним із
пріоритетних напрямків роботи служб у справах дітей.
Для тимчасового влаштування дітей, які потрапили у складні життєві
обставини, в області функціонують вісім центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей, розрахованих на одночасне перебування 215 дітей. Зазначені
заклади соціального захисту дітей протягом І півріччя 2018 року надали
допомогу 374 дітям.
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. До сімейних форм
виховання протягом 2018 року влаштовано 69 дітей.
В області функціонує 101 дитячий будинок сімейного типу (на вихованні
перебуває 671 дитина) та 298 прийомних сімей (на вихованні перебуває 543
дитина). Протягом І півріччя 2018 року створено 6 прийомних сімей та
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7 дитячих будинків сімейного типу, влаштовано до дитячих будинків сімейного
типу та прийомних сімей 71 особу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Всього у прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу виховуються 1214 дітей.
В установах культури області охоплено різними видами дозвілля 67516
дітей, із них – 1175 дітей облікових категорій; у спортивних секціях, школах,
клубах займаються 52843 особи, із числа дітей і підлітків облікових категорій –
1011. Відвідувачів клубів за місцем проживання – 15226 дітей, облікових
категорій – 402 дитини. В інших закладах охоплено позашкільною роботою
47380 дітей, облікових категорій – 1151. Усього в області позашкільною
роботою охоплено 182965 дітей, із них облікових категорій – 3739 дітей, що
становить 87 % дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей.
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 півріччя 2018 року 1027 профілактичних заходів (рейдів),
під час проведення яких виявлено 428 дітей (виявлено повторно 2 дитини).
Під час проведення профілактичних заходів 119 дітей вилучено з вулиці,
293 дітей виявлено у сім’ях, 9 дітей виявлено в комп’ютерних клубах, 1 дитину
в розважальному закладі, 6 дітей знайдено.
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 і дитячих будинках сімейного типу, де
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які
перебувають на території Харківської області з Луганської та Донецької
областей. 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; 54 сім’ї опікунів, піклувальників, на вихованні перебуває 68 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які перебувають на обліку служб у справах дітей Харківської
області (4297 осіб), мають закріплене житло (право користування або право
власності) 3199 дітей – 74,45 %. За іншими дітьми зазначеної категорії – 1098,
що складає 25,5 %, житло не закріплено. На квартирному обліку перебуває
160 дітей, проте потребують постановки на квартирний облік ще 785 дітей
зазначеної категорії.
Протягом І півріччя 2018 року службами у справах дітей районних
державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення проведено 656
заходів щодо захисту майнових і житлових прав дітей, у т.ч. дітей облікових
категорій: розглянуто 304 заяви і звернення щодо захисту житлових і майнових
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прав дітей, при продажу-купівлі житла службами у справах дітей районних
державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення; проведено 349
перевірок наявності житлово-побутових умов для навчання та проживання
дітей; попереджено незаконний продаж майна, що належить неповнолітнім –
3 випадки. Службами у справах дітей області було виявлено 44 дитини,
які потребували захисту житлових і майнових прав.
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.
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації протягом звітного періоду підготовлені такі проекти
розпоряджень голови обласної державної адміністрації:
«Про внесення змін до розпорядження голови Харківської обласної
державної адміністрації від 24 вересня 2015 року № 446»;
«Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України в
Харківській області»;
«Про внесення змін 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 24 липня 2000 року № 703 «Про встановлення
іменних стипендій обласної державної адміністрації в області науки»;
«Про внесення змін до розпорядження голови Харківської обласної
державної адміністрації від 23 квітня 2007 року № 225 «Про призначення
обласних стипендій обласної державної адміністрації та персональних
стипендій імені О.С. Масельського студентам вищих навчальних закладів
І-ІV півнів акредитації»;
«Про затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку
фахівців, робітничих кадрів та молодших спеціалістів на 2018/2019 навчальний
рік».
Комплексно вивчено стан роботи відділу освіти Барвінківської районної
державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
Вивчено питання організованого закінчення 2017/2018 навчального року
(Зачепилівський, Куп’янський, Первомайський райони, міста Лозова та
Первомайський, Зачепилівська, Коломацька, Малинівська та Нововодолазька
об’єднані територіальні громади).
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Протягом звітного періоду проведено:
4 засідання атестаційної комісії ІІІ рівня з атестації педагогічних
працівників;
обласні педагогічні читання керівних і педагогічних працівників закладів
професійної (професійно-технічної) освіти за темою: «Педагогічний досвід як
зміст освіти: організація роботи методичної служби щодо узагальнення й
упровадження кращого педагогічного досвіду»;
обласні семінари-практикуми із заступниками директорів з навчальновиробничої,
навчально-виховної,
навчальної
роботи,
методистами,
педагогічними працівниками закладів професійної (професійно-технічної)
освіти;
обласні школи передового педагогічного досвіду заступників директорів з
навчально-виховної роботи, навчальної роботи, практичних психологів,
викладачів фізичної культури та керівники фізичного виховання закладів
професійної (професійно-технічної) освіти;
засідання Харківської регіональної експертної ради з ліцензування та
атестації навчальних закладів (секція з питань професійно-технічної освіти).
Найбільш помітними подіями стали:
урочисті збори наукової громадськості, присвячені Дню науки;
вручення дипломів обласних стипендіатів видатним і молодим науковцям з
нагоди Дня науки;
презентація проекту «Innovation Campus» НТУ ХПІ;
відкриття центру трансферу технологій «Мегаполіс» (ХНУМГ);
урочисте відкриття виставки «Університетська наука: внесок у сталий
розвиток та обороноздатність»;
зустріч Міністра закордонних справ України П. Клімкіна зі студентами
Національного юридичного університету імені Я. Мудрого;
ознайомлення голови Харківської обласної державної адміністрації
Ю. Світличної з роботою сучасного навчально-практичного центру з
підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва,
створеного на базі Богодухівського професійного аграрного ліцею.
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 – заходи щодо попередження туберкульозу, присвячені
Всесвітньому та Всеукраїнському дню боротьби з туберкульозом, Всесвітнього
дня боротьби зі СНІДом, Всесвітнього дня боротьби з наркоманією,
Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Всесвітнього дня психічного
здоров’я (12 акцій, 63 групових заняття, 37 «круглих столів» та понад 218
індивідуальних та групових консультаційна).
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Проводиться організаційна робота щодо проведення в області
Всеукраїнської
інформаційно-просвітницької
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.
З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр
праці» КУ «Харківський обласний центр молоді», Молодіжний центр праці
Красноградського центру молоді Красноградського району, «Молодіжний
центр праці» Лозівського міського центру молоді Управління освіти, молоді та
спорту Лозівської міської ради та 23 центри працевлаштування, кар’єри,
організації практики, які діють на базі закладів вищої освіти області.
У квітні проведені перші відбори слухачів на тренінгові програми «Школа
вожатого» 2018 року у вищих навчальних закладах області, метою якої є
надання теоретичних та практичних знань, навичок і вмінь для здійснення
професійної діяльності в якості вожатих в закладах оздоровлення та відпочинку
дітей в літній період 2018 року. У заході прийняли участь представники центрів
працевлаштування відділів організації проходження практики вищих
навчальних закладів області. На заході була презентована програма
«Можливості працевлаштування та проходження практики в літній період» та
налагоджена співпраця з 23 центрами та відділами працевлаштування та
організації проходження практики вищих навчальних закладів м. Харкова.
У районах області та містах обласного значення проведені заходи,
спрямовані на самовдосконалення, творчий розвиток особистості та
забезпечення змістовного дозвілля молоді. Всього проведено 313 таких заходів,
кількість охоплених якими складає більше 96 тис. осіб, сума витрачених коштів
на проведення цих заходів становить 1 330,8 тис. грн.
Приділяється належна увага питанню оздоровлення дітей. За
оперативними даними, оздоровленням і відпочинком станом на 01.07.2018
охоплено 119307 дітей або 52,3 % від запланованої кількості (227992 дітей) та
48,7 % від загальної чисельність дітей шкільного віку 7-17 років (включно)
(245124 дитини).
Із загальної кількості оздоровленням і відпочинком за соціально
незахищеними категоріями охоплено 59775 дітей, що складає 37,4 % до плану
(159892 дитини) та 35,1 % від їх загальної кількості (170228 дитини).
Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і
спортом в області функціонує 6741 спортивна споруда. З метою зміцнення
спортивної інфраструктури у І півріччі було завершено будівництво
фізкультурно-оздоровчих комплексів (ФОК) у смт Пісочин Харківського
району. Подібні ФОК починають будувати у Краснокутському районі,
у м. Дергачі Дергачівського району, м. Чугуєві та с. Покровка Чугуївського
району. У Лозівській ДЮСШ відкрили реконструйований басейн на 500
квадратних метрів. Спортивна споруда була повністю зруйнована та не
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працювала останні п'ять років. У басейні Лозівської дитячої спортивної школи
тепер мають змогу безоплатно займатися 120 юних вихованців. Для них
обладнали приміщення басейну на 500 кв. м з площею водної поверхні
300 кв. м. та шістьма доріжками. 01 червня 2018 року завершено реконструкцію
стадіону «Авангард» у Змієві.
Окрім того, у 2018 році виділено кошти на будівництво спортивних
майданчиків із тренажерним, гімнастичним обладнанням і майданчиків із
синтетичним покриттям у 20 районах і містах області.
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».
У спортивних школах всіма видами спорту займаються 44306 осіб (19 %
від загальної кількості дітей у області), з них 35199 осіб – олімпійськими
видами спорту, 8819 осіб – неолімпійськими видами спорту, 288 – осіб видами
спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху,
розумового і фізичного розвитку.
За рівнем спортивної підготовленості у спортивних школах тренуються 7
майстрів спорту України міжнародного класу, 54 майстри спорту України, 526
кандидатів у майстри спорту України.
У складі національних збірних команд України різних вікових груп 363
вихованців спортивних шкіл.
Навчально-тренувальний процес у спортивних школах забезпечують 1603
тренерів-викладачів, з них 955 штатних.
Для проведення учбово-тренувальної роботи тренери використовують як
власні, так і орендовані споруди. Підготовка спортсменів, що входили до
складу національних збірних команд України, проводиться на базах
олімпійської підготовки «Динамо», плавального басейну «Акварена»,
спортивних комплексів ХТЗ, «Локомотив», школи вищої спортивної
майстерності та інших.
З 09 по 18 березня 2018 року харківські спортсмени взяли участь у XII
зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані (Республіка Корея): 2 золоті
медалі у біатлоні завоював Віталій Лук’яненко, Оксана Шишкова здобула 1
золоту, 2 срібні медалі у біатлоні, а також 1 золоту в естафеті, 1 срібну та 1
бронзову у лижних гонках. Людмила Ляшенко завоювала 2 бронзові медалі у
біатлоні, 1 золоту в естафеті та 1 бронзову медаль у лижних гонках. 1 бронзову
медаль у біатлоні та золото в естафеті лижних гонок виборов Юрій Уткін.
Загалом, станом на 01 липня 2018 року спортсмени Харківської області на
чемпіонатах, кубках світу та Європи, міжнародних змаганнях вибороли 220
медалей різного ґатунку, а саме: 109 – з олімпійських видів спорту, 65 – з
неолімпійських видів спорту, 46 – спорту інвалідів.
Департаментом масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та
політичними партіями регіону, здійснювалася робота щодо методичної та
практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам
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місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськими організаціями і
політичними партіями, продовжено співпрацю з обласним об’єднанням
профспілок. Надана практична допомога у проведенні їх статутної діяльності,
проведенні засідань, «круглих столів» різноманітної тематики.
Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної
державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх
районах області та містах обласного значення.
Забезпечено висвітлення на офіційному веб-сайті Харківської обласної
державної адміністрації:
зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з активом
Громадської ради, представниками Харківського обласного округу
ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» і Харківської громадської організації
«Спілка ветеранів АТО», з молодими науковцями Харківщини – лауреатами
премії Президента України, з делегацією міста Вейхай провінції Шаньдун
(Китай), з делегацією Американської Ради з питань зовнішньої політики,
з генеральним директором Nestlé в Україні та Молдові, з віце-президентом
Hyundai Corporation, з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні,
з Надзвичайним і Повноважним Послом Австралії в Україні, з колективом
підприємства «Хартрон», з делегацією Арабської Республіки Єгипет,
з керівником програми DOBRE в Україні Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID), з представниками Міжнародної організації права розвитку
(IDLO) та Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку
(Sida), з послами країн Вишеградської четвірки, з творчою групою вистави
«Листи незнайомому другу з Нью-Йорка», з Надзвичайним і Повноважним
Послом США в Україні, з керівниками французьких компаній-інвесторів:
Schneider Electric Ukraine та Malteurop Ukraine;
експертних зустрічей з представниками громадських об’єднань щодо
роз’яснення та обговорення пріоритетів урядової політики, цілей і змісту
соціально-економічних реформ, що організовуються на базі ХарРІ державного
управління НАДУ при Президентові України;
засідання колегії Державної казначейської служби України;
пленарного засідання сесій Харківської обласної ради;
робочих поїздок голови Харківської обласної державної адміністрації до
районів і міст області,
матеріалів щодо об’єднання територіальних громад,
роботи Офісу Харківської області у Вашингтоні;
ходу медичної реформи, надання субсидій;
командно-штабних навчань з територіальної оборони;
проекту «Соціальна картка учасника антитерористичної операції»;
засідання розширеної урядової наради з питань децентралізації та
регіонального розвитку;
фестивалю «Французька весна»;
презентації інноваційного проекту, який реалізують у Національному
технічному університеті «ХПІ»;
проекту «Енергія світла»;
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першого в історії Атлантичної ради США виїзний регіональний захід,
дискусія «Українська економіка, енергетична незалежність та безпека,
перспективи інвестицій у Харківську область та партнерство між США та
Україною;
Благодійного концерту в рамках фестивалю Дантеfest – 2018 та трієнале
екологічного плаката «4й блок».
Організовано інтерв’ю голови обласної державної адміністрації Інтернетпорталам «Медиа группа Объектив», «Status quo», телеканалам «Україна»,
«Simon», «Інтер», виданню «Обозреватель».
У звітному періоді організовано з участю керівництва обласної державної
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації 15 прес-конференцій, 9 прес-турів.
Організовано участь керівництва центральних органів виконавчої влади,
обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної
державної адміністрації у програмах «Суспільний інтерес» на каналі «Simon»,
у виданнях «Вечерний Харьков», «Слобідський край».
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.
Протягом ІІ кварталу 2018 року сектор у справах релігій Харківської
обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації» забезпечував реалізацію державної політики
щодо релігії та церкви, сприяв реєстрації статутів релігійних громад, змін,
доповнень, реєстрації нових редакцій статутів релігійних громад тощо. Станом
на 01.07.2018 у Харківській області діє 809 релігійних громад, що
зареєстрували статути в обласній державній адміністрації.
Протягом ІІ кварталу 2018 року керівництво сектору надавало консультації
та методичну допомогу з питань реєстрації статутів релігійних громад,
реєстрації нових редакцій статутів релігійних громад, з питань оформлення
згідно з чинним законодавством перебування в Україні іноземних місіонерів та
їх діяльності у релігійних громадах тощо. У ІІ кварталі поточного року
консультації отримали представники релігійних громад Харківської та
Ізюмської єпархій Української Православної Церкви, Української Православної
Церкви Київського Патріархату, Української Греко-Католицької Церкви,
Римсько-Католицької Церкви, Української Автокефальної Православної
Церкви, ортодоксального іудаїзму, євангельських християн-баптистів, християн
віри євангельської, мусульман тощо.
Представники релігійних організацій різних конфесій беруть участь у
заходах обласної державної адміністрації, присвячених відзначенню державних
свят, урочистих подій.
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Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні
ситуації.
Узагальнено інформацію районних державних адміністрацій, міських рад
міст обласного значення щодо стану накопичення місцевих та об’єктових
матеріальних резервів. Звіт про проведену роботу направлено до Державної
служби України з надзвичайних ситуацій.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15.02.2017
№ 4929/1/1-17 щодо проведення заходів із технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту до Державної служби України з надзвичайних
ситуацій надано інформацію про хід виконання вищезазначеного доручення.
Згідно з розпорядженням голови Харківської обласної державної
адміністрації від 06.12.2017 № 716 «Про затвердження Плану комплектування
Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Харківської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на
2018 рік» Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації було проінформовано керівництво обласної державної
адміністрації про хід виконання Плану комплектування у І півріччі 2018 року.
У місті Чугуєві 12 червня було проведено штабне тренування за темою:
«Дії органів управління та сил Чугуївської міської ланки територіальної
підсистеми Єдиної Державної системи цивільного захисту під час організації та
проведенні евакуації населення у разі виникнення надзвичайної ситуації,
пов’язаної з пожежею (вибухами) на території складу зберігання боєприпасів у
в/ч А-0501».
Продовжувалася робота щодо узагальнення інформації про стан готовності
захисних споруд цивільного захисту районних державних адміністрації та
міських рад міст обласного значення.
Здійснювався 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 основних заходів цивільного захисту Харківської
області у 2018 році» було проведено перевірку поточного стану готовності
цивільного захисту, організації підготовки, перепідготовки керівного складу і
формувань цивільного захисту, навчання з дисциплін цивільного захисту і
безпеки життєдіяльності та евакуаційних заходів у Харківському
національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова. За
результатами перевірки був складений акт із зазначення виявлених у ході
перевірки недоліків. Про результати перевірки було проінформовано

28
керівництво Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова.
Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної
державної адміністрації протягом ІІ кварталу 2018 року підготовлено та
надано керівництву обласної державної адміністрації та Харківської обласної
ради інформацію про хід виконання комплексної Програми охорони
навколишнього природного середовища в Харківській області на
2009 – 2013 роки та на перспективу до 2020 року, проаналізовано стан
виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку області на
2017 рік за розділом «Охорона навколишнього природного середовища».
Поверхневі води басейну р. Сіверський Донець на території Харківської
області знаходяться під інтенсивним антропогенним навантаженням. На
якісний стан вод р. Сіверський Донець значно впливає р. Уди, забруднення якої
формується за рахунок зворотних вод міст Харкова та Чугуєва, а також
поверхневого стоку із забудованих територій цих міст та інших населених
пунктів. У річки Харківської області скидаються недостатньо-очищені води, що
містять значну кількість органічних речовин, мінеральні форми азоту,
нафтопродукти, СПАР та інші хімічні сполуки, що негативно впливають на
гідрохімічний режим водних об'єктів.
У Харківській області постійно проводиться аналіз наявності та стану
очисних споруд, якісних показників їх роботи, наявність дозвільної
документації у суб’єктів господарювання, на балансі яких знаходяться очисні
споруди.
З метою покращення стану водних ресурсів області розподілом коштів
Обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і напрямів
їх використання у 2018 році на заходи щодо охорони і раціонального
використання водних ресурсів заплановано 42 658,113 тис. грн., зокрема на
реконструкцію споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове
Барвінківського району заплановано кошти в обсязі 2 239,781 тис. грн.,
реконструкцію очисних споруд в м. Валки Валківського району –
3 500,00 тис. грн., каналізаційних очисних споруд в смт Краснокутськ
Краснокутського району – 2 500,00 тис. грн., очисних споруд каналізації
Малоданилівської селищної ради Дергачівського району 2 500,00 тис. грн.,
розробку проектно-кошторисної документації та будівництво модульних
очисних споруд в смт Пересічне Дергачівського району та смт Печеніги
Печенізького району – 7 250, 00 тис. грн.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 11.03.2016 № 75 в Харківській області з 21 березня по 30 травня
проводилася всеукраїнська акція з благоустрою «За чисте довкілля».
Акцію проведено на території усіх населених пунктів, в заходах якої взяло
участь понад 525 тис. осіб.
Під час проведення акції в області було виконано значний обсяг робіт з
благоустрою територій. Упродовж березня-травня поточного року було
ліквідовано 1750 несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним обсягом
68,996 тис. м3, висаджено понад 98 тис. дерев, 38 тис. кущів, очищено від сміття

29
2

693 тис. м берегів водойм, прибрано прибудинкових територій площею понад
23,8 млн. м2, приведено до належного стану 844 парки та сквери, упорядковано
2078 кладовищ, 1425 братських могил, меморіальних комплексів і місць
почесних поховань.
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, посилення охорони
публічного порядку та забезпечення безпеки громадян, об’єктів критичної
інфраструктури, запобігання підготовці та скоєнню злочинів терористичного та
диверсійного характеру, загострення криміногенної ситуації в області.
Проведено засідання координаційної ради з питань здійснення шефства
над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії
України, Державної прикордонної служби України з порядком денним:
«Про надання шефської допомоги військовим частинам відповідно до Указу
Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу
військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України,
Державної прикордонної служби України».
За дорученням керівництва обласної державної адміністрації були
підготовлені проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації,
зокрема:
«Про ліміти і обсяги вилучення транспортних засобів національної
економіки України для комплектування Збройних Сил України та інших
військових формувань під час мобілізації»;
«Про здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил
України та Національної гвардії України».
На виконання Указу Президента України від 15.02.2018 № 33/2018 «Про
звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення
чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову
службу у 2018 році», розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.03.2018
№ 171-р «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають
призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову
у квітні-травні 2018 року» підготовлена інформація щодо результатів призову в
області та направлені відповіді до Адміністрації Президента України, Кабінету
Міністрів України та Міністерству оборони України.
Підготовлено звіт голові обласної державної адміністрації про завершення
призову та виконання планового завдання на 100 %.
На виконання Указу Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про
шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної
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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.
Відповідно до 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.
Згідно із Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
протягом ІІ кварталу здійснювалась робота із опрацювання оперативномобілізаційних документів першого розділу мобілізаційного плану, документів
з питань оповіщення на особливий період, плану управління та зв’язку на
особливий період та інших документів з грифом обмеження доступу «Для
службового користування» за напрямом мобілізаційної діяльності.
Протягом ІІ кварталу забезпечувалась координація діяльності щодо
виконання заходів Програми територіальної оборони Харківської області на
період 2018 – 2019 років, затвердженої рішенням Харківської обласної ради
від 07 грудня 2017 року № 554-VII. На реалізацію заходів зазначеної Програми
Харківському обласному військовому комісаріату перераховано суму у розмірі
2 998 310 грн.
Протягом кварталу забезпечено виконання заходів регіональної Програми
забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території
Харківської області на 2018 – 2019 роки, затвердженої рішенням Харківської
обласної ради від 01 березня 2018 року № 656-VIІ (далі – регіональна
Програма).
07 червня 2018 року рішенням ХVІ сесії VII скликання Харківської
обласної ради № 734-VIІ внесені зміни до регіональної Програми, а саме:
підрозділ III «Заходи, спрямовані на превенцію терористичних та
екстремістських проявів, вилучення зброї, боєприпасів, вибухових речовин, що
перебувають у незаконному обігу» розділу ІV «Заходи Програми» доповнено
пунктом 3.9 такого змісту: «Забезпечити придбання новітніх програмних
продуктів та комп’ютерного обладнання для Харківського науково-дослідного
інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса з метою
виконання судових, балістичних, вибухотехнічних, трасологічних, інших
криміналістичних, економічних та комп’ютерно-технічних експертиз, які
призначаються правоохоронними органами у кримінальних провадженнях про
тероризм, незаконний обіг вогнепальної
зброї, боєприпасів, вибухових
речовин, вбивства, повідомлення про мінування державних будівель, нецільове
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використання бюджетних коштів та інші тяжкі та особливо тяжкі злочини»,
у зв’язку з чим орієнтовний обсяг фінансування заходів регіональної Програми
збільшено з 26 480 тис. грн. до 27 480 тис. грн.
Рішенням Харківської обласної ради від 07 червня 2018 року № 741-VII на
виконання заходів регіональної Програми Харківському національному
університету внутрішніх справ виділено 500 тис. грн. (у червні 2018 року
профінансовано 200 тис. грн.), а Харківському науково-дослідному інституту
судових експертиз виділено 1 млн. грн. (у червні 2018 року профінансовано
300 тис. грн.).
Крім того, у квітні 2018 року на виконання заходів регіональної Програми
Головному управлінню Національної поліції в Харківській області
профінансовано 3 млн. грн., які виділені рішенням XV сесії VІІ скликання
Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року № 684-VІІ.
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:
156 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної
діяльності;
1 розпорядження голови обласної державної адміністрації з особового
складу;
5 проектів актів нормативно-правового характеру.
Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної
державної адміністрації та її структурних підрозділів. Протягом звітного
періоду на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації
оприлюднено 392 документи, що містить публічну інформацію, з них на
виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 10 документів.
Станом на 01.07.2018 до системи обліку (реєстру) публічної інформації
Харківської обласної державної адміністрації внесено 27370 документів, із них
870 документів внесено протягом ІІ кварталу 2018 року.
Протягом кварталу на офіційному веб-сайті обласної державної
адміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
DATA.GOV.UА 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.UА опубліковано 96 наборів даних, із них 14 у звітному періоді.
Оновлення вже створених наборів даних відбувалось 20 разів.
Протягом IІ кварталу 2018 року надійшло 440 запитів на інформацію,
з яких: 261 – задоволено, на 9 – надіслано відмову, 150 – направлено за
належністю, 4 – надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк
документів, 15 – були залишені без розгляду за проханням запитувача.
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Усі запити було своєчасно розглянуто відділом, опрацьовано у терміни,
передбачені чинним законодавством.
У ІІ кварталі 2018 року Юридичним департаментом Харківської
обласної державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність
чинному законодавству України:
1742 проектів наказів керівників структурних підрозділів Харківської
обласної державної адміністрації;
109 проектів договорів (угод), однією стороною яких є структурні
підрозділи Харківської обласної державної адміністрації.
Крім того, на виконання окремих доручень керівництва Харківської
обласної державної адміністрації, здійснено перевірку на відповідність
чинному законодавству України 64 проектів розпоряджень голови Харківської
обласної державної адміністрації, у тому числі: 58 проектів розпоряджень
голови Харківської обласної державної адміністрації у сфері земельних та
лісових відносин, за результатами якої підготовлені зауваження про виявлену
невідповідність чинному законодавству України 53 проектів розпоряджень
голови Харківської обласної державної адміністрації.
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) розкрито 4 актуальні соціально значимі блоки,
спрямовані на захист прав громадян відповідно до потреб регіону для
проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, а саме: соціальний захист
населення, земельні питання, житлово-комунальне господарство, охорона
здоров’я.
Крім того, розроблено та розповсюджено понад 700 примірників
інформаційних друкованих матеріалів (буклетів, бюлетенів, брошур і пам’яток)
на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії, зокрема за
темами: «Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки»,
«Порядок консервації земель», «Землі для ведення фермерського
господарства», «Пам'ятка щодо заборони розпивання алкогольних напоїв,
куріння та шуму», «Пілотний проект із залучення до роботи членів
малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб», «Вимоги до
звернень громадян», «Енергоефективність – це вигідно!», «Доступне житло»
для внутрішньо переміщених осіб», «Права неповнолітніх у трудових
правовідносинах!», «Роз’яснення вимог діючого законодавства для власників
державних актів», «Земельні торги щодо земельних ділянок державної чи
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комунальної власності або прав на них», «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!», «Пам'ятка з питань прав громадян на
охорону праці».
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 93 справах.
Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.
Підготовлено та відкрито ряд виставок архівних документів, у т.ч.
оприлюднені у режимі оn-line на власному веб-сайті Державного архіву.
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.

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

Сергій Коваленко
Олександр Петухов 715 72 79
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