Голові обласної державної
адміністрації
Ю. Світличній
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання структурними підрозділами
Харківської обласної державної адміністрації плану роботи
Харківської обласної державної адміністрації
за І квартал 2019 року
Обласною державною адміністрацією протягом І кварталу 2019 року
вживалися заходи щодо виконання затверджених планів роботи, завдань,
визначених актами Президента України та Уряду, державними програмами
стосовно розвитку регіонів, реалізації повноважень згідно із Законом України
«Про місцеві державні адміністрації». Всі заплановані заходи, що були
передбачені планом роботи обласної державної адміністрації, виконані.
Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації протягом І кварталу 2019 року спільно із
структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації
підготовлені проекти рішень Харківської обласної ради, серед яких:
«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2018 рік, затвердженої рішенням обласної ради
від 07 грудня 2017 року № 575-VIІ (зі змінами)»;
«Про затвердження моніторингового звіту за 2018 рік про стан реалізації
Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів
на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на
період до 2020 року»;
«Про виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного
розвитку Харківської області й делегованих обласною радою повноважень за
2018 рік»;
«Про розроблення Стратегії розвитку Харківської області на період
2021 – 2027 років та Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії
розвитку Харківської області на період 2021 – 2027 років»;
«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2019 рік, затвердженої рішенням обласної ради
від 06 грудня 2018 року № 832-VIІ»;
«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в
обласному бюджеті на виконання заходів до Програми сприяння розвитку
малого та середнього підприємництва в Харківській області на
2016 – 2020 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 31 серпня
2017 року № 503-VII (зі змінами)»;

2
«Про внесення змін до 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)».
У визначені терміни надавалася аналітична інформація з питань
економічного розвитку регіону до центральних органів виконавчої влади,
забезпечено перебування на території області офіційних іноземних делегацій.
На виконання доручення голови Харківської обласної державної
адміністрації з питання підготовки доповіді Президенту України щодо ситуації
в регіоні щомісяця здійснювалася підготовка та надання відповідної інформації
до Адміністрації Президента України.
Підготовлено та надано до Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України звіт щодо
виконання протягом 2018 року постанови Кабінету Міністрів України
від 23.08.2016 № 554 «Про затвердження Державної програми розвитку
транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки».
До Міністерства закордонних справ України надано інформацію про
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 344
стосовно затвердження Державної програми співпраці із закордонними
українцями на період до 2020 року.
Відповідно до листа Харківської обласної ради від 22.03.2017
№ 01-30/658 надано інформацію щодо переліку обласних та державних
програм, що діяли в Харківській області протягом 2018 року.
До Адміністрації Президента України на виконання листа від 11.04.2018
№ 04-01/851 надано інформацію про стан виконання пропозицій, визначених
протокольним рішенням за результатами шостого засідання Ради регіонального
розвитку під головуванням Президента України (лист Адміністрації Президента
України від 16.12.2017 № 02-01/2150).
Підготовлено інформацію до звіту голови Харківської обласної державної
адміністрації Кабінету Міністрів України на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 21.12.2016 № 987 «Про щорічні звіти голів обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій».
Підготовлено матеріали до проведення 14 березня 2019 року розширеного
засідання Харківської Ради регіонального розвитку за участю Прем’єр-міністра
України.
Здійснено заходи щодо оновлення відомостей про регіон «Паспорт
регіону», надано інформацію про актуальні проблеми соціально-економічного
розвитку регіону за 2018 рік відповідно до листа Харківської обласної ради
від 06.02.2019 № 01-25/339.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2011
№ 1130 «Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього
виробництва» підготовлена та надана до Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України інформація про стан виконання Державної програми у частині
виконання плану заходів щодо створення умов для реалізації Державної
програми розвитку внутрішнього виробництва.
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Підготовлено та надано Міністерству економічного розвитку і торгівлі
України інформацію на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 12.09.2018 № 733 «Деякі питання реалізації у 2018 – 2020 роках Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».
Підготовлено інформацію про стан виконання Плану заходів з реалізації
нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні на 2019 – 2021 роки, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 77-р.
Підготовлено проект Плану перспективного розвитку Харківської області
на 2019 – 2021 роки, на виконання Указу Президента України від 06.12.2018
№ 412 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації
влади», Плану організації виконання зазначеного Указу, схваленого на
засіданні Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 48866/1/1-18, Протоколу
засідання Харківської ради регіонального розвитку від 30.11.2018.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196
здійснено заходи з підготовки та проведено додатковий попередній конкурсний
відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у
2019 році.
Проведено заходи з підготовки узагальненої інформації щодо
використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад по Харківській
області за 2018 рік.
Проведено заходи з опрацювання питання формування проекту складу
Робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Харківської області на період
2021 – 2027 років та Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії
розвитку Харківської області на період 2021 – 2027 років.
Приділялася відповідна увага питанням розвитку малого та середнього
підприємництва в Харківській області. Так, проведено роботу щодо залучення
можливих кандидатів на стажування у Німеччині за Програмою Федерального
міністерства економіки та енергетики для управлінських кадрів «Fit for
Partnership with Germany». Організовано проведення засідання Регіональної
ради підприємців Харківської області з метою розгляду питання щодо взаємодії
бізнесу та державних органів у зв'язку із закінченням дії мораторію на
проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Пріоритетними питаннями керівництва Харківської області були розвиток
інвестиційної,
зовнішньоекономічної
діяльності
та
міжнародне
співробітництво. Підготовлено та надано інформацію до Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України щодо:
стану економічного співробітництва між Харківською областю та
Республікою Польща з метою підготовки до проведення XXVII засідання
Консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща;
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співробітництва Харківської області із Словацькою Республікою у рамках
підготовки робочого візиту Прем’єр-міністра України В. Гройсмана до
Словацької Республіки, запланованого на 16 квітня 2019 року.
Підготовлено інформацію для Посольства України в Турецькій Республіці
щодо проведення на базі Анкарської Торгової Палати двосторонніх заходів у
форматі бізнес-форуму (або конференції) у ІІ півріччі 2019 року та
перспективних напрямів співробітництва між Харківською областю та
Туреччиною.
На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України І. Климпуш-Цинцадзе від 12.01.2019
№ 1192/0/1-19 підготовлено пропозиції до проекту Плану заходів із відзначення
в Харківській області Дня Європи в Україні у 2019 році.
Підготовлено проект листа до Міністерства закордонних справ України
щодо договорів Харківської обласної державної адміністрації з
адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації.
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.
Здійснювалася спільна робота з Головним управлінням статистики в
Харківській області, Харківським науково-дослідним центром продуктивності
агропромислового комплексу щодо аналізу цін на основні продукти харчування
та окремі види нафтопродуктів на автозаправних станціях області.
У
звітному
періоді
робота
Департаменту
з
підвищення
конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної
адміністрації була зосереджена на розвитку сфери надання адміністративних
послуг, сприянні залученню міжнародної технічної допомоги, розвитку
співробітництва з міжнародними організаціями, програмами та проектами
Європейського Союзу.
З метою поглиблення міжнародного співробітництва, залучення
додаткових ресурсів міжнародної технічної допомоги, підвищення
ефективності її використання та координації роботи у цьому напрямі в області
протягом I кварталу 2019 року проводилася така робота:
підготовлено та надано до Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України інформацію про результати заключного моніторингу проекту
«Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», який впроваджувався
Міжнародною організації права розвитку (IDLO) за підтримки уряду США та
бенефіціаром якого виступала Харківська обласна державна адміністрація;
здійснювалась співпраця з громадами області щодо участі у третьому
раунді Програми ЄС «U-LEAD з Європою» за напрямком створення та
модернізації центрів надання адміністративних послуг, правил та процедур
взаємодії з програмою на етапі подачі заявок (подано 27 заявок);
проводилась моніторингова робота щодо результатів поданих проектних
заявок на конкурсні програми Українського культурного фонду – 2019
«Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти. ‒ Н.О.Р.Д.», «Створюємо
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інноваційний культурний продукт», «Український культурний монітор» та
«Знакові події для української культури», за показниками активності якої від
Харківщини надійшло 74 заявки (треті за кількістю поданих заявок по Україні);
узагальнено та підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо
стану співробітництва організацій та органів місцевого самоврядування області
із МОМ (Міжнародна організація з міграції), ПРООН (Програма розвитку
ООН), УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців),
ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН), ЮНФПА (Фонд народонаселення ООН).
Протягом звітного періоду у рамках впровадження проекту «Експорт.
Ера-М», який започаткований з метою створення сприятливих умов для
просування товарів Харківщини на зовнішніх ринках, підвищення рівня знань
та навичок суб’єктів господарювання регіону 27 лютого 2019 року за участі
керівництва Харківської філії публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» «Ощадбанк», проведено вебінар «Фінансові
інструменти підтримки представників малого та середнього бізнесу».
Протягом І кварталу 2019 року через центри надання адміністративних
послуг (далі – ЦНАПи) області надано 506861 адміністративну послугу, що у
порівнянні із відповідним періодом 2018 року більше в 1,6 рази. Для роботи в
ЦНАПах області працює 313 адміністраторів, кількість адміністраторів
збільшилась на 28 осіб у порівнянні із відповідним періодом 2018 року. Для
організації надання адміністративних послуг маломобільним групам населення
8 ЦНАПів області обладнані мобільними кейсами (Балаклійської та Лозівської
районних державних адміністрацій; міських рад міст Ізюм, Куп’янськ,
Первомайський, Лозова; Нововодолазької та Старосалтівської об’єднаних
територіальних громад).
30 січня 2019 року введено в експлуатацію нове приміщення ЦНАПу у
м. Ізюм, яке розташоване за адресою: м. Ізюм, вул. Соборна, 50. ЦНАП займає
площу 140 кв. м. Роботи з реконструкції проведено Німецькою федеральною
компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у
2018 році. У рамках проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI), який
фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), у грудні
2018 року – січні 2019 року ЦНАПом у м. Ізюм отримано: комп’ютерна та
офісна техніка, телекомунікаційне обладнання (робоча станція) для надання
адміністративних послуг з оформлення й видачі біометричних паспортних
документів громадянина України, встановлена система керування «Електронна
черга», кондиціонери, меблі для робочих місць адміністраторів і архіву,
кімнати для персоналу.
07 лютого 2019 року у Старосалтівській об’єднаній територіальній громаді
Вовчанського району відкрито нове приміщення Центру надання
адміністративних послуг.
ЦНАП займає площу 41 кв. м та оснащений новими меблями й необхідним
обладнанням. Зокрема, Уряд Німеччини через Німецьке товариство
міжнародного співробітництва (GIZ) передав ЦНАПу комплекти меблів для
адміністраторів, дитячий куточок та мобільний кейс.
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На офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації
створено розділ «Електроні послуги», за допомогою якого поширено доступ до
електронних послуг через Урядовий портал та Єдиний портал адміністративних
послуг.
Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації
підготовлено проект розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 25.03.2019 № 89 «Про затвердження Плану заходів на 2019 рік щодо
наповнення місцевих бюджетів області, економного і раціонального
використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів».
Підготовлені матеріали щодо виконання обласного бюджету за 2018 рік та
подані до Харківської обласної ради. Звіт про виконання обласного бюджету за
2018 рік затверджено рішенням обласної ради від 28.02.2019 № 913-VІ.
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.12.2018 № 1140
підготовлені матеріали до річного звіту про виконання зведеного бюджету
області за 2018 рік, пояснювальна записка з додатками, звіт по мережі, штатах і
контингентах бюджетних установ за 2018 рік та надані до Міністерства
фінансів України у встановлені терміни.
На виконання вимог Бюджетного кодексу України проведено перевірку
показників затверджених районних, міських (міст обласного значення)
бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад на 2019 рік щодо
відповідності бюджетному законодавству. Інформація про результати перевірки
надана до Міністерства фінансів України. Також підготовлена доповідна
записка керівництву обласної державної адміністрації «Про дотримання
бюджетного законодавства при затвердженні місцевих бюджетів на 2019 рік».
Паспорти бюджетних програм та зміни до них затверджені спільними з
головними розпорядниками коштів обласного бюджету наказами після
проведення перевірки відповідності паспортів бюджетних програм рішенню
про обласний бюджет на 2019 рік, бюджетному розпису, порядкам
використання бюджетних коштів.
Проводився щомісячний моніторинг виконання обласного та зведеного
бюджетів області, надавалася відповідна інформація керівництву обласної
державної адміністрації та обласної ради.
Здійснювався моніторинг виконання місцевих бюджетів області та надання
області з державного бюджету відповідних дотацій та субвенцій.
Забезпечено розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на
вкладному (депозитному) рахунку в ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України» з дотриманням вимог частини восьмої статті 16 Бюджетного
кодексу України, пункту дев’ять рішення сесії Харківської обласної ради
від 06 грудня 2018 року № 848-VII «Про обласний бюджет на 2019 рік» та
Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних
(депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12.01.2011 № 6 (із змінами).
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 14.03.2018 № 135 «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо
наповнення місцевих бюджетів області, економного і раціонального
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використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів»
узагальнено інформацію, отриману від місцевих органів влади, органів
місцевого самоврядування, структурних підрозділів обласної державної
адміністрації.
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 І кварталу поточного року проводилася робота щодо
виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи
промислового комплексу Харківщини, здійснювався щомісячний моніторинг та
аналіз підсумків роботи промисловості, визначалися завдання подальшого
розвитку.
За підсумками січня-лютого 2019 року індекс промислової продукції
становив 94,8 %, (за аналогічний період 2018 року – 105,1 %).). По Україні
індекс промислової продукції за січень-лютий 2019 року складає 97,5 %.
Серед регіонів України по показнику індекс промислової продукції
Харківська область посідає 18 місце (за аналогічний період 2018 року –
12 місце).
Із зростанням виробництва продукції у січні-лютому 2019 року у
порівнянні з січнем-лютим 2018 року працювали: ХДАВП, ДП «Балаклійський
ремонтний завод», ДП «Харківський механічний завод», ДП «Чугуївський
авіаційний ремонтний завод», ДП «Ізюмський приладобудівний завод»,
ДП «Харківський завод спеціальних машин», АТ «ХМЗ «Світло шахтаря»,
ПрАТ «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок», ПАТ «Завод
«Південкабель», АТ «Електромашина», ДНВП «Об’єднання Комунар»,
АТ «Турбоатом», ДП ХМЗ «ФЕД» та інші.
У січні-лютому 2019 року реалізовано промислової продукції, здійснено
промислових робіт і послуг на загальну суму 32,4 млрд. грн., що на
2,2 млрд. грн. більше за аналогічний період 2018 року (обсяг реалізованої
промислової продукції за січень-лютий 2018 року склав 30,2 млрд. грн.).
У І кварталі 2019 року з метою вирішення питань щодо погашення
заборгованості із виплати заробітної плати обласною державною
адміністрацією направлено лист на адресу Кабінету Міністрів України
(від 27.03.2019 № 01-39/2414) стосовно відновлення діяльності КП «Зміївський
ремонтний енергомеханічний завод», погашення заборгованості з виплати
заробітної плати та інших платежів та вжиття заходів щодо ефективного
використання потужностей підприємства для виробництва продукції та надання
послуг для оборонної, медичної, будівельної та інших галузей економіки.
Також, порушено питання вжиття вичерпних заходів щодо погашення
заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, які
входять до складу АТ «УПЕК» перед АТ «Українська промислово-енергетична
компанія».

8
Переважна частина заборгованості із виплати заробітної плати припадає на
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, органом управління
якого є ДК «Укроборонпром».
Питання відновлення виробництва на Харківському державному
авіаційному підприємстві обговорили 22 січня 2019 року у ході наради в
обласній державній адміністрації за участю голови обласної державної
адміністрації, Міністра внутрішніх справ України та голови ДСНС України. На
нараді мова йшла про можливість укладення контракту між Міністерством
внутрішніх справ України та концерном «Укроборонпром» на придбання
літаків для Національної гвардії України та Державної служби України з
надзвичайних ситуацій. У рамках контракту Харківський авіазавод може
отримати замовлення на виробництво двох літаків АН-74, а надалі – взяти
участь разом із заводом «Антонов» у виробництві 10 літаків АН-178.
Одним із пріоритетних напрямів роботи Управління паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації є
робота з підвищення енергоефективності використання енергоресурсів в
області.
Щотижнево проводився моніторинг стану накопичення твердого палива
Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» та ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна
компанія», стан завантаження та роботи енергоблоків та турбогенераторів
генеруючих підприємств комплексу.
Здійснено аналіз виконання «Регіональної програми підвищення
енергоефективності,
енергозбереження
та
зменшення
споживання
енергоресурсів у Харківській області на 2016 – 2022 роки» протягом 2018 року.
Так, на реалізацію Програми за рахунок різних рівнів бюджету Харківської
області використано 236600,957 тис. грн.
Найбільш поширені заходи із підвищення енергоефективності та
енергозбереження є заміна вікон та дверних блоків, заміна застарілого
обладнання,
модернізація
котельного
обладнання,
впровадження
світлодіодного освітлення, заміщення споживання природного газу твердим
паливом, утеплення фасадів та інше.
У реалізації Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими
населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів на
2016 – 2020 роки протягом 2018 році взяли участь 2152 фізичні особи та
отримали відповідне відшкодування з обласного бюджету. Загальна сума
відшкодування по кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів склала
2234,862 тис. грн.
Щомісяця здійснювався моніторинг стану виконання інвестиційної
програми АТ «Харківобленерго». За І квартал 2019 року виконано на
57,8 млн. грн., у т.ч. цільову програму технічного розвитку, модернізації та
будівництва електричних мереж – на 44,6 млн. грн., заходи по зниженню та/або
недопущенню понаднормативних втрат електроенергії – на 11,8 млн. грн.
За 2 місяці 2019 року розрахунки з ДП «Енергоринок» склали:
ПрАТ «Харківенергозбут» за електричну енергію для універсальних
послуг – 59,4 %, за вільними цінами – 100 %, борг – 233,0 млн. грн.;
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АТ «Харківобленерго» за електроенергію для розподілу – 71,5 %, борг –
82,3 млн. грн.
Рівень оплати споживачів (населення та бюджетними установами) за
природний газ склав – 44,2 %. Підприємства теплоенергетики розрахувались з
НАК «Нафтогаз України» на 11,0 % (на 21.03.2019), установи, що фінансуються
з бюджетів всіх рівнів – 55,9 %, населення – 91,8 % (з пільгами та субсидіями).
Станом на 28.03.2019 підприємствами теплоенергетики сплачено за спожитий
природний газ у поточному році 343,5 млн. грн., розрахунки за цей період
склали – 13,8 %, заборгованість – 2143,7 млн. грн. від нарахованого за 2019 рік,
загальний борг теплопостачальних підприємств склав – 4186,5 млн. грн.
Проводився моніторинг виконуваних ННЦ «Харківський фізико-технічний
інститут» робіт з підготовки до введення до експлуатації ядерної установки
«Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним
прискорювачем електронів». ННЦ ХФТІ продовжує роботи з доопрацювання
документації по системах, важливих для безпеки, до отримання позитивних
висновків державної експертизи Держатомрегулювання України по кожному з
документів і реалізує Програми комплексних випробувань систем важливих для
безпеки.
Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації забезпечено
постійний моніторинг проходження опалювального сезону 2018/2019 років.
Джерела теплопостачання працювали відповідно до температурних графіків.
Здійснювався моніторинг стану впровадження економічно обґрунтованих
тарифів на житлово-комунальні послуги згідно з рішеннями уповноважених
органів влади та органів місцевого самоврядування.
З початку 2019 року відповідними органами місцевого самоврядування
прийнято 23 рішення щодо встановлення тарифів: 5 – на послуги
водопостачання, водовідведення; 18 – на теплопостачання.
Загальна кількість мешканців гуртожитків, які проживають більше 5 років
у гуртожитках та згідно з 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 3917 мешканців гуртожитків або 37 %
від загальної кількості. Станом на 01.04.2019 кількість приватизованих квартир
складає 2679 одиниць або 27 % від загальної кількості 9924 одиниць.
На теперішній час вживаються заходи щодо передачі у власність
мешканцям гуртожитків займаного житла, у яких вони проживають на
законних підставах не менш 5 років. Кількість гуртожитків державної та
комунальної власності, у яких може бути приватизовано житлові приміщення,
складає 119 будівель, із них у місті Харкові – 50 будівель.
Станом на 01.04.2019 в області створено 1201 ОСББ, з них 646 – в районах
і містах області та 555 – у м. Харкові.
На виконання листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 13.12.2018 № 7/11.1/14576-18,
у зв’язку зі зниженням температури та опадами, з метою оперативного
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реагування на виникнення надзвичайних ситуацій щоденно проводився
моніторинг стану справ із забезпечення розчищення та обробки
протиожеледними матеріалами проїзних частин вулично-дорожньої мережі
комунальної власності у населених пунктах Харківської області та
прибудинкових територій. Оперативна інформація щодо кількості
снігоприбиральної
техніки
та
дорожніх
робочих,
задіяних
на
снігоприбиральних роботах, використання протиожеледних матеріалів та
пального, забезпечення проїзду в населених пунктах Харківської області
щоденно надавалась до Мінрегіону. Працювало від 50 до 200 од. комунальної
техніки та залучалось у разі потреби до 100 од. додаткової техніки,
використано 35,3 тис. тон посипочних матеріалів.
Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної
державної адміністрації продовжувалася реалізація заходів із впровадження
інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих умов для
стабільного і динамічного розвитку підприємств агропромислового комплексу,
підвищення рівня їх конкурентоспроможності та залучення інвестицій в
сільське господарство.
На виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 01.07.2015 № 253 «Про затвердження форм документів та надання
інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів» підготовлено інформацію про
використання бюджетних коштів у 2018 році, передбачених у державному
бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, згідно з
додатками 6, 7, 8 та річну інформацію про стан залучення пільгових кредитів
суб’єктами господарювання агропромислового комплексу у 2018 році та
перелік банківських установ, які надавали кредити.
Протягом звітного періоду здійснювався моніторинг діяльності
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
У січні 2019 року проведено збір інформації від хлібопекарських
підприємств області стосовно потреби у борошні на 2019 рік для виробництва
хліба та хлібобулочних виробів.
Здійснювався
моніторинг
розрахунків
сільськогосподарськими
підприємствами області за оренду земельних ділянок (паїв) у 2018 році.
Від структурних підрозділів агропромислового розвитку районних
державних адміністрацій отримана інформація та розроблено таблиці
«Зведеного плану економічного і соціального розвитку агропромислового
комплексу на 2019 рік». Відповідні розрахунки надані до Міністерства аграрної
політики та продовольства України.
Проводився аналіз та вживалися заходи щодо розрахунків
сільгосппідприємствами за використану електроенергію. Станом на 01.03.2019
заборгованість за використану електроенергію науково-дослідних установ та
сільськогосподарських підприємств складала 28,4 тис. грн.
Щомісяця проводився моніторинг добового обсягу виробництва та оптововідпускних цін на хліб та хлібобулочні вироби.
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Станом на 01.04.2019 до ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація
України» за програмою форвардних закупівель подано заявки від
сільгосптоваровиробників області на реалізацію 19700 тонн зерна урожаю
2019 року, укладено договорів на 620 тонн зерна.
Агрономічною службою області встановлено постійний моніторинг стану
зимівлі озимих культур.
Моніторинг стану посівів озимих зернових культур, проведений
агрономічними службами районів засвідчив, що станом на 28.03.2019 сходи
отримані на 100 % обстежених площ. Із них: у доброму стані – 43,2 % площ
(236,7 тис. га), задовільному – 48,0 % (262,8 тис. га), слабкі та зріджені – 8,8 %
(48,3 тис. га).
Сільгоспвиробниками області протягом січня-лютого поточного року
придбано 137 одиниць нової сільськогосподарської техніки на загальну суму
182,8 млн. грн.
Протягом І кварталу 2019 року було оформлено та видано суб’єктам
племінної справи у тваринництві 30 сертифікатів племінних (генетичних)
ресурсів.
Проводилась підготовка та організація засідань оперативного штабу
мобільного реагування на випадки порушень прав землевласників і
землекористувачів.
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) 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.
Протягом січня-березня 2019 року з метою виконання розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 08.02.2013 № 30 «Про проведення
продовольчих ярмарків у м. Харкові, районах і містах області» у місті Харкові
та у районах області проведено 695 продовольчих ярмарків за участю
сільгоспвиробників Харківської області. Сума реалізованої продукції склала
123,3 млн. грн.
Проводилася робота із залучення підприємств агропромислового
комплексу області до участі у щорічній ХХХІ Міжнародній агропромисловій
виставці «АГРО – 2019».
На виконання державної програми КПКВК 2801030 «Фінансова підтримка
заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» області
виділено 7,5 млн. грн.
За Обласною програмою індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім» на 2019 рік рішенням сесії обласної ради передбачено
91,1 тис. грн, з яких 60 тис. грн. вже перераховано на рахунок КП «Харківський
обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».
З метою забезпечення реалізації державної політики в будівельній галузі
Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної
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державної адміністрації проведена організаційна робота з вирішення
нагальних питань.
Здійснено аналіз інформації, наданої районними державними
адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного
значення, про введення житлових об’єктів в експлуатацію у 2018 році та
визначено заходи, які сприяли виконанню плану, для врахування у подальшій
роботі.
За результатами проведеної роботи на території Харківської області,
станом на 26.03.2019 (за попередніми даними) введено в експлуатацію житла
загальною площею 44,5 тис. кв. м.
Рішенням Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 825-VІІ
затверджена
обласна
«Програма
надання
підтримки
учасникам
антитерористичної операції та операції об’єднаних сил для будівництва житла в
Харківській області на 2019 – 2021 роки». Для реалізації Програми у 2019 році
заплановано виділення 15,0 млн. грн., за рахунок цих коштів планується
забезпечити житлом 50 сімей.
Крім того, на виконання пункту 14 протоколу селекторної наради
від 15.08.2017 під головуванням Прем’єр-міністра України проводилася робота
з перевірки надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної
інфраструктури у Харківській області.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015
№ 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та
оцінки результативності реалізації державної регіональної політики»
здійснювався моніторинг показників соціально-економічного розвитку області
(рейтингові показники).
Постійно проводилася робота з підготовки технічних, дозвільних, інших
документів при передачі в оренду та виконанні ремонтних робіт. Здійснювалася
перевірка належності експлуатації пам’яток архітектури, а саме:
укладено 24 охоронних договорів (додаткових угод до них);
розглянуто та надано відповіді на 22 запита щодо можливості оренди
приміщень у будівлях-пам’ятках архітектури;
складено 24 акти огляду технічного стану будівель пам’яток архітектури та
містобудування (приміщень у них), виконана їх фотофіксація;
погоджено проектної документації по будівлям-пам’яткам архітектури – 7,
паспортів та облікових карток – 7.
Постійно з органами місцевого самоврядування ведеться робота щодо
порядку розробки містобудівної документації, а саме: схем районного
планування, генеральних планів населених пунктів та забезпечення територій
новостворених громад містобудівною документацією.
Рішенням Харківської обласної ради від 28 лютого 2019 року № 920-VII
затверджена «Програма розроблення містобудівної документації у Харківській
області на 2016 – 2020 роки». Програма є комплексним рішенням при створенні
повнофункціональної геоінформаційної системи Харківської області
регіонального рівня. У ній напрацьовані механізми подальшого ведення
кадастру шляхом придбання сучасних технічних засобів, визначення
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методології ведення кадастру, проходження навчання суб'єктів, які
відповідають в межах своїх повноважень за постачання інформаційних ресурсів
для системи містобудівного кадастру, наповнення сучасними інформаційними
ресурсами систему містобудівного кадастру.
Департаментом капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації протягом I кварталу 2019 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 2019 рік.
Керівництво обласної державної адміністрації приділяє особливу увагу
питанню реформування та оптимізації сфери охорони здоров’я.
Перспективи розвитку медичної галузі Слобожанщини у контексті
реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, зокрема, виконання
заходів щодо підвищення рівня доступності та якості надання медичних послуг
сільському населенню, хід впровадження реформування в медичній сфері
регіону, актуальні питання надання медичної допомоги населенню області
знаходяться на постійному контролі місцевих органів влади.
Хід впровадження реформування в медичній сфері регіону у напрямку
підвищення рівня доступності та якості надання медичних послуг сільському
населенню, актуальні питання надання медичної допомоги населенню області,
у т.ч. питання будівництва сільських медичних амбулаторій, запровадження
системи телемедицини розглянуті під час низки заходів.
У регіоні первинну медичну допомогу надає 71 заклад: у районах області
37 закладів первинної медичної допомоги, у т.ч. 35 центрів, 2 самостійні
амбулаторії та 34 центри первинної медичної допомоги по м. Харкову, що
входять до складу поліклінік та поліклінічних відділень. Усі заклади первинної
медичної допомоги реорганізовано у комунальні неприбуткові підприємства,
які за даними Національної служби здоров’я України уклали договори за
програмою державних гарантій медобслуговування на 2019 рік.
Станом на теперішній час укладено понад 1,9 млн. декларацій між лікарем
та пацієнтом, обрали свого сімейного лікаря 71,4 % населення.
Хід будівельно-монтажних та ремонтних робіт КНП Харківської обласної
ради «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту
населення» розглянуто під час засідання профільної робочої групи під
головуванням заступника голови Харківської облдержадміністрації М. Черняка
(15 березня), робочої поїздки до закладу голови Харківської обласної державної
адміністрації Ю. Світличної (20 березня). Станом на кінець звітного періоду
замінено дах і всі внутрішні комунікації, проведено капітальний ремонт
відділення функціональної діагностики, закінчено ремонт та повністю
укомплектовано медичним обладнанням реанімаційний та операційний блоки.
Протягом поточного року для закладу закуплено 46 одиниць медичного
обладнання.
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Харківську область визначено одним з п’яти пілотних регіонів України, де
впроваджуються послуги телемедицини для сільського населення. З метою
реалізації зазначеного пілотного проекту створено регіональну робочу групу
щодо організації надання первинної медичної допомоги із застосуванням
телемедицини в Харківській області
Проводяться роботи з будівництва 15 нових сільських амбулаторій з 30,
у яких передбачено використання комунікативних послуг.
Протягом звітного періоду розпочала роботу перша новозбудована
амбулаторія у с. Мала Рогань Харківського району (прикріплене населення –
2777 мешканців).
Нова будівля має дві квартири для лікарів. Крім того, для закладу
отримано новий автомобіль підвищеної прохідності.
В області триває впровадження проекту «Ефективна первинна медицина в
громаді», що реалізується у рамках програми ЄС «Підтримка громадянського
суспільства, місцевих влад та прав людини» та фінансується Європейським
Союзом. Проект створено з метою розбудови ефективної первинної медикосанітарної допомоги у громадах Харківської області шляхом підвищення
обізнаності громадськості про медичну реформу, навчання та консультування
лікарів, керівників медичних закладів та представників місцевого
самоврядування, надання міні грантів для покращення медичного сервісу та
вивчення кращих місцевих та міжнародних практик. У рамках реалізації
проекту 17 січня п.р. відкрито Ресурсний центр – медичний хаб, який є
майданчиком для подальшого практичного розвитку первинної медичної
допомоги в умовах децентралізації. Проведено низку модулів навчальної
програми для управлінців закладів первинної медичної допомоги.
Протягом звітного періоду у рамках реалізації Урядової програми
«Доступні ліки» заплановано та профінансовано 17429,6 тис. грн., виписано
319856 рецептів.
За перші два місяці поточного року витрати коштів місцевих бюджетів на
організацію медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам склали
8,8 млн. грн., із них на стаціонарне лікування – 7,9 млн. грн.
Протягом звітного періоду фахівцями проведено 13 науково-практичних
конференцій, із них 2 – з міжнародною участю, 40 Днів спеціалістів за участю
профільних фахівців закладів охорони здоров’я, 1 форум, 8 навчальних
семінарів, тренінгів та заходів для головних лікарів центрів первинної медикосанітарної допомоги.
У сфері культури протягом І кварталу 2019 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.
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Складено 80 комплектів облікової документації на 80 пам’яток
археології, 39 комплектів облікової документації на 36 пам’яток історії,
1 щойно виявлений об’єкт історії та 1 комплексну пам’ятку (1 історії та
1 монументального мистецтва).
Складено 33 паспорти на пам’ятки історії.
Розглянуто проекти відведення земельних ділянок юридичним та фізичним
особам для будівельних та інших робіт на територіях: м. Харкова – 40,
Харківської області – 26.
Розглянуто 31 пакет містобудівної документації територій м. Харкова та
Харківської області, що пов’язані із об’єктами культурної спадщини, землями
історико-культурного призначення, та надано 15 документів дозвільного
характеру; 4 – погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого
значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам
у володіння, 1 дозвіл на проведення археологічних розвідок, розкопок.
Ведеться робота щодо вирішення питань, пов’язаних з утриманням та
функціонуванням Меморіального комплексу пам’яті жертв голодомору в
Україні, розташованого за адресою: Дергачівський район, с. Черкаська Лозова.
Здійснюється освітня, виховна, організаційна та фінансова діяльність у
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах області.
Збережено 78 шкіл естетичного виховання, у яких навчається 16352 учнів. На 4
курсах підвищення кваліфікації при Обласному навчально-методичному центрі
підвищило свою кваліфікацію 132 працівника 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).
В 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:
Обласного комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури;
комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям
Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (3 засідання);
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;
регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за
роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках;
робочої групи з питань визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян;
робочої групи з питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій осіб з інвалідністю;
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Обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі
людьми;
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;
Робочої групи з питань гуманітарної допомоги.
Постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам
антитерористичної операції.
Протягом звітного періоду здійснено вивчення стану роботи з питань
охорони та умов праці в комунальній установі «Богодухівський дитячий
будинок-інтернат» та комунальній установі «Оскільський психоневрологічний
інтернат». Вивчено організацію соціального обслуговування населення в
комунальній установі «Панютинський психоневрологічний інтернат» у частині
дотримання прав підопічних на належні умови проживання, медичне
обслуговування та реабілітацію. Проведено комплексну перевірку
комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради
«Обласний будинок дитини № 3».
У І кварталі здійснено планово фінансовий аудит за 2017 – 2018 роки:
комунальної установи «Богодухівський психоневрологічний інтернат»;
комунальної установи «Богодухівський геріатричний інтернат».
Вивчено стан здійснення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю
та моніторинг виконання державних стандартів надання соціальних послуг
центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Індустріального,
Холодногірського та Московського районів м. Харкова та Дергачівським
районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Продовжувалася робота інформаційно-консультаційного (ресурсного)
центру для демобілізованих із зони збройного конфлікту та членів їх сімей із
залученням кризових психологів, фахівців Асоціації спеціалістів по подоланню
наслідків психотравмуючих подій.
Здійснювалися моніторинги стану погашення заборгованості із заробітної
плати у розрізі підприємств, установ і організацій, районів та міст області,
стану призначення усіх видів державних соціальних допомог та житлових
субсидій тощо.
Налагоджена співпраця з громадськими організаціями, міжнародними
благодійними фондами, волонтерськими організаціями з метою проведення
спільних заходів при здійсненні соціальної роботи із внутрішньо переміщеними
особами/сім’ями, учасниками АТО та членами їх сімей, сім’ями загиблих у зоні
АТО, демобілізованими із зони збройного конфлікту та членами їх сімей.

17
Протягом І кварталу 2019 року оформлено 905 бланків посвідчення,
37 вкладок особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та
іншим категоріям громадян.
Пріоритетним завданням Служби у справах дітей Харківської обласної
державної адміністрації залишалося реалізація державної політики з питань
соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Протягом І кварталу 2019 року на 41 засіданні координаційних рад служб у
справах дітей було розглянуто 121 питання, а саме: 21 питання з профілактики
дитячої злочинності, 57 питань соціального захисту прав та інтересів дітей,
5 питань щодо навчання та працевлаштування неповнолітніх, 38 питань – інші
питання, пов'язані із захистом прав дітей.
Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото,
дані про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На даний час внесені
відомості до ЄІАС «Діти» стосовно 4300 дітей, які мають статус дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1308 дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей
Здійснюється щотижневий моніторинг стану наповнення електронної бази
та достовірності внесених відомостей.
Продовжується робота по забезпеченню умов для функціонування Єдиної
інформаційно-аналітичної системи «Діти» (виділення окремого комп’ютера для
ведення ЄІАС «Діти», окремого приміщення, обладнання недоступного для
сторонніх осіб місця для ведення ЄІАС «Діти», встановлення грат на вікнах
приміщення, де працює система, придбання ліцензійних програм, спеціальних
пристроїв для зберігання особистих флеш-ключів користувачів та
адміністраторів безпеки районного рівня).
Працівниками служб у справах дітей районних державних адміністрацій та
міських рад міст обласного значення здійснюються перевірки щодо дотримання
законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах різних форм
власності.
Між службами у справах дітей та районними центрами зайнятості
здійснюється обмін інформацією щодо неповнолітніх, які потребують
працевлаштування, на 2019 рік розроблені та затверджені плани спільних
заходів щодо забезпечення працевлаштування неповнолітніх та укладені угоди
про співпрацю. Протягом І кварталу 2019 року не було залучено до
громадських робіт жодного неповнолітнього.
Службами у справах дітей місцевих органів влади відстежується питання
щодо працевлаштування тих дітей, які в силу певних життєвих обставин та
неможливості продовження навчання потребують надання послуги з
працевлаштування та допомоги шляхом направлення за клопотаннями служб у
справах дітей місцевих органів влади до районних центрів зайнятості.
Постійно зі 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
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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
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 кварталу 2019 року надали
допомогу 245 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.
Виконання прогнозованих показників щодо сімейних форм влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, контролюється
головами районних державних адміністрацій, міськими головами, обласною
державною адміністрацією.
Станом на 01.04.2019 в області функціонує 104 дитячих будинків
сімейного типу (на вихованні перебуває 713 дітей) та 289 прийомних сімей
(на вихованні перебуває 543 дитини). Протягом І кварталу 2019 року
влаштовано до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 26 дітей з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього у
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 1256 дітей.
З початку 2019 року з дитячих будинків сімейного типу та прийомних
сімей вибуло 20 дітей (причини вибуття: усиновлення, повернення в біологічну
сім'ю, досягнення повноліття, закінчення навчання та працевлаштування,
продовження навчання та повне державне утримання у навчальних закладах,
одруження).
Протягом І кварталу 2019 року службами у справах дітей районних
державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення проведено 396
заходів по захисту майнових та житлових прав дітей, у т.ч. дітей облікових
категорій. Розглянуто 190 заяв та звернень щодо захисту житлових та майнових
прав дітей при продажу-купівлі житла службами у справах дітей районних
державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення. Проведено 201
перевірка наявності житлово-побутових умов для навчання та проживання
дітей, попереджено незаконний продаж майна, що належить неповнолітнім – 5
випадків. Службами у справах дітей області було виявлено 48 дітей, які
потребували захисту житлових та майнових прав.
Залучення дітей асоціальної поведінки відіграє позитивну роль: учні
раціонально використовують вільний час, зайняті корисною справою.
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Станом на 01.04.2019 в області в установах культури охоплено різними
видами дозвілля 81678 дітей, із них – 1570 дітей облікових категорій; у
спортивних секціях, школах, клубах займаються 56542 особи, з числа дітей та
підлітків, облікових категорій – 1303. Відвідувачів клубів за місцем
проживання – 15583 дітей, облікових категорій – 466 дітей. В інших закладах
охоплено позашкільною роботою 57797 дітей, облікових категорій – 1755.
Всього в області позашкільною роботою охоплено 203255 дітей, із них
облікових категорій – 4988 дітей, що становить 88,9 % дітей, які перебувають
на обліку служб у справах дітей.
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій
направляються клопотання до органів місцевого самоврядування про
постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
досягають 16-річного віку, на облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов. Ведеться графік постановки дітей зазначених категорій на
квартирний облік.
Станом на 01.04.2019 на квартирному обліку перебувають 146 осіб з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потребують
постановки на квартирний облік ще 706 дітей зазначеної категорії.
Основним механізмом контролю за дотриманням житлових та майнових
прав дітей є надання органом опіки та піклування дозволів на здійснення
правочинів відносно нерухомого майна.
На виконання Комплексного плану спільних заходів щодо попередження
негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень та профілактики
дитячої злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності,
попередження пияцтва та наркоманії) відповідно до розроблених графіків
проведено 551 профілактичний захід (рейди), під час яких виявлено 190 дітей
(виявлено повторно 8 дітей).
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), у сім’ях опікунів
(піклувальників), прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, де
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які
перебувають на території Харківської області з Луганської та Донецької
областей.
Здійснюється щотижневий контроль за дотриманням вимог Закону
України «Про охорону дитинства» щодо забезпечення прав дітей, які
переселилися з тимчасово окупованих територій держави, та на яких
проводиться антитерористична операція, на охорону життя і здоров’я, освіту,
опіку, піклування та соціальний захист.
Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад
міст обласного значення щотижня надсилається інформація щодо сімей, які
переїхали з Донецької, Луганської областей на тимчасове проживання у зв’язку
із загостренням ситуації в зазначених областях, де зазначаються першочергові

20
потреби родин (допомога в оформленні виплат, медична допомога, робота,
одяг, засоби гігієни, продукти харчування тощо), потреби дітей (лікування,
особливий догляд, спеціальне місце перебування тощо), чи поставлена сім'я на
облік у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для здійснення
соціального супроводу сім'ї, можливість забезпечення дошкільного/шкільного
навчання дитини, здійснення виплат державної соціальної допомоги,
працевлаштування батьків, опікунів.
Станом на 01.04.2019 на території області функціонують з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції: 4 прийомні сім’ї, у яких на вихованні перебуває 5 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування; 50 сім’ї опікунів, піклувальників, на
вихованні перебуває 61 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського
піклування.
В області здійснюється соціальне супроводження 100 % прийомних сімей
та дитячих будинків сімейного типу через відвідування сім’ї та проведення
роботи з прийомною дитиною, дитиною-вихованцем та прийомними батьками,
батьками-вихователями, іншим членами сім’ї шляхом надання комплексу
соціальних послуг. Форми та методи здійснення соціального супроводження
визначаються фахівцем центру індивідуально щодо кожної прийомної сім’ї,
дитячого будинку сімейного типу з урахуванням їх потреб. Соціальними
працівниками надаються правові, психологічні, соціально-педагогічні,
соціально-економічні, соціально-медичні, інформаційні послуги.
На базі тренінгового центру Харківського обласного центру для сім’ї, дітей
та молоді проводяться навчання кандидатів у прийомні батьки та батькивихователі. Протягом звітного періоду на базі тренінгового центру
Харківського обласного центру для сім’ї, дітей та молоді проведені курси
підготовки для 6 кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі,
опікуни/піклувальники.
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації протягом звітного періоду здійснено комплексну перевірку
діяльності Управління освіти Адміністрації Основ’янського району Харківської
міської ради, вивчено стан роботи відділу освіти Нововодолазької районної
державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
Здійснено моніторинг стану виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 22.06.2016 № 271 «Про затвердження Плану
обласних заходів із реалізації Державної цільової соціальної програми «Молодь
України» у Харківській області на 2016 – 2020 роки».
Проведено низку заходів обласного рівня, серед яких основними стали:
зустріч
голови
Харківської
обласної
державної
адміністрації
Ю. Світличної з молодими вченими-лауреатами премії Президента України у
2018 році;
виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
з питання «Вища освіта України: стан законодавчого забезпечення проблеми та
напрями реформування»;
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розширене засіданні Харківської Ради регіонального розвитку за участі
Прем’єр-міністра України В. Гройсмана;
загальні збори Національної академії Правових наук України.
Питання реалізації молодіжної політики є одним із пріоритетів діяльності
обласної державної адміністрації.
З метою створення умов для формування навичок здорового способу життя
в молодіжному середовищі систематично проводяться лекції, бесіди, тренінги,
семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії, діалоги, акції,
місячники, направлені на пропаганду здорового способу життя.
Протягом I кварталу 2019 року проведено 545 заходів з національнопатріотичного виховання, що складає 38,5 % від загальної кількості заходів.
Цими заходами охоплено 39466 осіб, сума витрачених з усіх джерел
фінансування коштів складає 172,32 тис. грн. З метою активізації роботи з
національно-патріотичного виховання на місцях фахівцями Управління у
справах молоді та спорту проведено методичну роботу з представниками
районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад,
представників громадських об’єднань тощо.
Протягом звітного періоду проведено 560 заходів з формування здорового
способу життя, що складає 39,5 % від загальної кількості заходів. Цими
заходами охоплено 13935 осіб, сума витрачених з усіх джерел фінансування
коштів складає 268,16 тис. грн. В інформаційно-просвітницькій роботі щодо
популяризації та утвердження здорового та безпечного способу життя серед
молоді, проводиться Всеукраїнська акція «Відповідальність починається з
мене». У рамках акції проведено багато різноманітних заходів, направлених на
популяризацію здорового способу життя.
З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр
праці» комунальної установи «Харківський обласний центр молоді»,
Молодіжний центр праці Красноградського центру молоді Красноградського
району, «Молодіжний центр праці» Лозівського міського центру молоді
Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради та 23 центри
працевлаштування, кар’єри, організації практики, які діють на базі закладів
вищої освіти.
Протягом I кварталу 2019 року проведено 90 заходів з даного напряму, що
складає 6,5 % від загальних заходів, охоплення якими становить 4747 осіб, сума
витрачених коштів на проведення цих заходів становить – 6,3 тис. грн.
Одним із напрямів роботи з молоддю було набуття молодими людьми
знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток
неформальної освіти). Всього за даним напрямом проведено 59 заходів, що
складає 4,2 % від загальної кількості заходів, які були проведені у I кварталі
2019 року, якими охоплено 3482 особи.
Підготовлено звіт про хід виконання у 2018 році Програми збереження та
розвитку в Харківській області мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 14 квітня 2016 року № 108-VII (зі змінами), для розгляду на черговій сесії
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обласної ради. Проведено моніторинг попиту батьків та дітей за напрямками
оздоровлення у 2019 році.
Протягом звітного періоду здійснено контрольну перевірку дотримання
чинного законодавства структурними підрозділами у справах молоді та спорту
районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення з питань направлення на оздоровлення у 2018 році за
рахунок коштів державного бюджету. Розпочато 18 процедур електронних
торгів по закупівлі послуг санаторіїв та інших оздоровчих закладів з
оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій за кошти обласного
бюджету у 2019 році.
Спорт і фізична культура є невід'ємною частиною виховного процесу
дітей, підлітків, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої
держави. Основне призначення сфери – зміцнення здоров'я, підвищення
фізичних і функціональних можливостей людського організму, забезпечення
збільшення обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу.
Станом на сьогоднішній день в області усіма видами фізкультурнооздоровчої та спортивної роботи охоплено 304,9 тис. осіб, із них
60,875 тис. осіб охоплено спортивною роботою та займаються обраним видом
спорту.
З метою створення необхідних умов для гармонійного виховання,
фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і
дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу
життя, підготовки спортивного резерву на території Харківської області
функціонують 76 ДЮСШ усіх типів та форм власності, у яких займаються
44680 дітей та молоді.
Комунальною установою «Харківський обласний центр фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх» протягом І кварталу 2019 року було проведено 32
заходи, у яких прийняло участь понад 12 тисяч осіб. Окрім того, у Харківській
області КУ «ХОЦФЗН «Спорт для всіх» проводить Всеукраїнську
інформаційно-пропагандистську кампанію «Відповідальність починається з
мене».
Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і
спортом у Харківській області функціонують 6896 спортивних споруд.
Протягом І кварталу 2019 року було відкрито фізкультурно-оздоровчі
комплекси у смт Золочів та м. Красноград.
Також, у І кварталі 2019 року збудовано та відкрито майданчики зі
штучним покриттям у селищах Коломак та Нова Водолага.
Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та
політичними партіями регіону, здійснювалася робота щодо методичної та
практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам
місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськими організаціями і
політичними партіями, продовжено співпрацю з обласним об’єднанням
профспілок. Надана практична допомога у проведенні їх статутної діяльності,
проведенні засідань, «круглих столів» різноманітної тематики.
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Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної
державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх
районах області та містах обласного значення.
Забезпечено висвітлення на офіційному веб-сайті обласної державної
адміністрації зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з
активом Громадської ради, представниками Харківського обласного округу
ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» і Харківської громадської організації
«Спілка ветеранів АТО», лауреатами Премії Президента України для молодих
вчених; учасниками Вертеп-фест – 2019, випускниками-магістрами Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна, Міністром закордонних та
європейських справ Словацької Республіки, сім'ями Героїв Небесної Сотні,
Надзвичайним та Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в
Україні, Надзвичайним та Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки,
представниками ветеранських організацій воїнів-афганців, представниками
моніторингової місії ОБСЄ в Україні, Надзвичайним та Повноважним Послом
Республіки Корея в Україні, Керуючим Директором ЄБРР у країнах Східної
Європи та Кавказу.
Також забезпечено висвітлення пленарного засідання ХІХ сесії
Харківської обласної ради VII скликання, засідання штабу мобільного
реагування на випадки порушень прав землевласників тощо.
Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної
адміністрації. Організовано та проведено 28 брифінгів.
Організовано інтерв’ю голови обласної державної адміністрації Інтернетпорталам «Медиа группа Объектив», «Status quo», телеканалу «Simon».
Протягом кварталу щотижня Департаментом створювався власний проект
«Без коментарів», у якому висвітлено діяльність обласної державної
адміністрації, хід реформування області тощо.
У звітному періоді організовано за участю керівництва обласної державної
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації 12 прес-конференцій, 9 прес-турів. Організовано участь
керівництва центральних органів виконавчої влади, обласної державної
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації у програмах «Суспільний інтерес» на каналі «Simon»,» у виданнях
«Вечерний Харьков» та «Слобідський край».
Протягом І кварталу 2019 року 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. 29 березня Лозівською міською радою схвалено
рішення щодо добровільного приєднання територіальної громади Смирнівської
сільської ради Лозівського району до територіальної громади міста Лозова.
Протягом січня-березня відбулися 2 засідання громадської ради при
Харківській обласній державній адміністрації. Члени громадської ради при
Харківській обласній державній адміністрації активно долучались до
організації та проведення різноманітних заходів, семінарів, тренінгів, форумів,
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акцій та конференцій за напрямками, передбаченими планом роботи ради на
2019 рік.
На базі Харківського регіонального інституту Національної академії при
Президентові України, членами громадської ради реалізується проект
«Патріоти до влади», до якого залучено викладачів закладу освіти,
представників органів влади та місцевого самоврядування. Учасниками стали
70 ветеранів АТО/ООС та волонтери.
Активом громадської ради спільно із закладами вищої світи реалізується
ідея проектування пам’ятників героям-захисникам незалежності України.
Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації співпрацює з 35 національно-культурними товариствами області,
лідери яких об’єднані в Раду керівників національно-культурних товариств,
активно сприяє проведенню різноманітних культурних заходів національних
меншин, надає їм інформаційну, методичну і організаційну допомогу.
Протягом І кварталу 2019 року сектор у справах релігій відповідно до
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» забезпечував
реалізацію державної політики щодо релігії та церкви, сприяв реєстрації
статутів релігійних громад, змін, доповнень, реєстрації нових редакцій статутів
релігійних громад тощо. Станом на 01.04.2019 в області діє 810 релігійних
громад, що зареєстрували статути в обласній державній адміністрації.
Протягом І кварталу 2019 року в обласній державній адміністрації
зареєстровано статут однієї релігійної громади.
Протягом звітного періоду надавалися консультації та методична допомога
з питань реєстрації статутів релігійних громад, реєстрації нових редакцій
статутів релігійних громад у зв’язку зі змінами у Податковому кодексі України
з питань оформлення згідно з чинним законодавством перебування в Україні
іноземних місіонерів та їх діяльності у релігійних громадах тощо.
Представники релігійних організацій різних конфесій беруть участь у
заходах обласної державної адміністрації, присвячених відзначенню державних
свят, урочистих подій.
Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації приділялася належна увага питанням готовності обласних служб
цивільної оборони до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні
ситуації.
З метою унеможливлення несанкціонованого втручання в роботу
метрополітену, проведені такі заходи:
обладнано систему охоронної сигналізації головного корпусу електродепо
«Салтівське»;
на станції «Студенська» додатково встановлено камеру відео
спостереження;
проведена заміна чорно-білих камер відео спостереження на сучасні
кольорові на І-й та II-й колії станції «23 Серпня»;
на блокпосту електродепо «Салтівське» проведено заміну апаратури
адміністративно-господарського зв’язку на сучасну цифрову.
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17.01.2019 було підготовлено та проведено засідання регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської
області.
Департаментом цивільного захисту організовано та проведено:
навчально-методичний збір (семінар) з персоналом обласної та
керівниками районних комісій з питань евакуації за темою: «Сучасна методика
планування евакуації населення в особливий період»;
штабне тренування органів управління ланки та органів з евакуації
Ізюмського району за темою: «Дії евакуаційних органів області, Ізюмського
району при проведенні евакуації населення в умовах пропуску льодоходу та
загрози виникнення надзвичайної ситуації, яка пов’язана з можливим паводком
та проривом греблі Оскільського водосховища».
Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Харківської
області 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 комунальному закладі «Харківська
гуманітарно-педагогічна
академія»
Харківської
обласної
ради
та
Національному фармацевтичному університеті. За результатами перевірок були
складені акти із зазначенням виявлених у ході перевірки недоліків. Також про
результати перевірок було проінформовано керівництво навчальних закладів.
Проведена технічна перевірка автоматизованої системи централізованого
оповіщення Харківської області «Сигнал-ВО» з включеними (виключеними)
електросиренами.
Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної
державної адміністрації протягом І кварталу 2019 року підготовлено та
надано керівництву обласної державної адміністрації та Харківської обласної
ради інформацію про хід виконання у 2018 році комплексної Програми охорони
навколишнього природного середовища в Харківській області на
2009 – 2013 роки та на перспективу до 2020 року, проаналізовано виконання
завдань Програми економічного і соціального розвитку області на 2018 рік за
розділом «Охорона навколишнього природного середовища».
Проаналізовано 49 звітів про виконання планів природоохоронних заходів
за 2018 рік, що надійшли на розгляд. До складу вказаних планів було включено
заходи з охорони атмосферного повітря, зокрема здійснення контролю за
дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин.
Основним забруднювачем атмосферного повітря Харківської області є
Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», якою проінформовано, що фактично у
2018 році було витрачено 10280,6 тис. грн. (кошти ПАТ «Центренерго») для
виконання плану заходів з охорони атмосферного повітря.
Упродовж І кварталу 2019 року розглянуто 73 звернення з питань
виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ, які надійшли на створений
Мінприроди України електронний сервіс «Інтерактивна мапа сміттєзвалищ».
Під час розгляду звернень Департаментом направляються листи до районних
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державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо
невідкладного вжиття заходів з приведення у належний стан території, вказаної
на сторінках інтерактивної мапи сміттєзвалищ. Також, з метою вжиття заходів
адміністративного впливу відповідна інформація направляється до Державної
екологічної інспекції у Харківській області та Головного управління
Держпродспоживслужби в Харківській області.
Щомісяця готувалася екологічна інформація по Харківській області до
розділу «Стан навколишнього природного середовища» рубрики «Стан
довкілля в регіонах», яка надавалася до Мінприроди України та розміщувалася
на сторінці Департаменту веб-сайту обласної державної адміністрації.
Обласною державною адміністрацією проводиться робота щодо
забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян.
Протягом звітного періоду Департаментом оборонної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної
державної адміністрації підготовлено матеріали до селекторних та службових
нарад з питань оборонної та мобілізаційної роботи, з питань посилення охорони
публічного порядку та забезпечення безпеки громадян, об’єктів критичної
інфраструктури з метою запобігання підготовці та скоєнню злочинів
терористичного та диверсійного характеру, загострення криміногенної ситуації
у Харківській області.
За дорученням керівництва обласної державної адміністрації були
підготовлені проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації,
зокрема:
від 28.01.2019 № 13 «Про стан військового обліку в області за 2018 рік та
завдання на 2019 рік»;
від 18.02.2019 № 47/1 ДСК «Про затвердження обсягів безоплатного
залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і
техніки на період мобілізації та у воєнний час, що встановлюються
адміністраціям районів м. Харкова та містам обласного значення Харківської
області»;
від 01.03.2019 № 72 «Про призов громадян на строкову військову службу у
2019 році».
Крім цього були підготовлені проекти рішень обласної ради:
від 28.02.2019 № 924-VII «Про хід виконання у 2018 році регіональної
Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на
території Харківської області на 2018 – 2019 роки, затвердженої рішенням
обласної ради від 01 березня 2018 року № 656-VIІ (зі змінами)»;
від 28.02.2019 № 925-VII «Про внесення змін до регіональної Програми
забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території
Харківської області на 2018 – 2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 01 березня 2018 року № 656-VIІ (зі змінами)»;
від 28.02.2019 № 991-VII «Про виконання регіональної Програми протидії
терористичній діяльності на території Харківської області на 2018 рік,
затвердженої рішенням обласної ради від 07 грудня 2017 року № 556-VII».
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Протягом березня проведено перевірки роботи районних призовних
комісій, які не виконали планове завдання з призову у жовтні-грудні 2018 року,
а саме: Слобідського району м. Харкова та Близнюківського, Борівського,
Дворічанського, Краснокутського, Печенізького, Великобурлуцького районів
області.
На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України від 30.09.2014
№ 30137/72/1-14 щодо проведених заходів, пов’язаних із героїзацією осіб, які
віддали життя за Україну, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання та
консолідації Українського народу був надісланий звіт про організацію вжитих
заходів за участю органів влади та органів місцевого самоврядування, з
урахуванням рекомендацій, до Українського інституту національної пам’яті.
На виконання листа Командувача Сухопутних військ Збройних Сил
України від 27.12.2018 № 116/9/18420 надана відповідь з питання розгляду
спільного рішення щодо створення на базі Харківського обласного військового
комісаріату територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 24.03.2017
№ 9676/1/1-17 до доповідної записки Міністра оборони України від 13.03.2017
№ 220/2131 надсилалась інформація Міністерству оборони України щодо
результатів роботи Координаційної робочої групи для вирішення питань,
пов’язаних з державною реєстрацією земельних ділянок, що належать до
земель оборони за І квартал 2019 року.
На виконання Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію» виконувалась робота з опрацювання оперативно-мобілізаційних
документів першого розділу мобілізаційного плану, документів з питань
нормованого забезпечення населення основними продовольчими та
непродовольчими товарами в особливий період та інших документів з грифом
обмеження доступу «Для службового користування» за напрямом
мобілізаційної діяльності.
На виконання Закону України «Про державний матеріальний резерв» та
листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.01.2018
№ М 2714-16/21-03 ДСК у лютому 2019 року надано щорічний звіт щодо
наявності та якісного стану матеріальних цінностей мобілізаційного резерву
обласної державної адміністрації.
Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
та Порядку організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 № 921, ураховуючи результати роботи з ведення військового
обліку у 2018 році, з метою забезпечення у подальшому функціонування
системи військового обліку громадян України, здійснення бронювання
військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період
мобілізації і на воєнний час, методичного забезпечення військового обліку та
підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за його ведення,
протягом І кварталу 2019 року у взаємодії з Харківським обласним військовим
комісаріатом згідно з відповідними планами були проведені перевірки стану
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військового обліку та бронювання громадян України, надано методичну та
практичну допомогу посадовим особам відповідних підприємств, установ та
організацій області.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України до листа Виконавчого
комітету Національної ради реформ від 14.04.2017 № 2017-04/69 щодо забезпечення
здійснення контролю за станом розслідування справ за фактами загибелі та поранення
дітей внаслідок збройного конфлікту і доведення таких справ до українських та
міжнародних судів та з інших питань узагальнено в межах повноважень та надано

відповідну інформацію до Міністерства внутрішніх справ України.
Протягом звітного періоду здійснювалась координація діяльності,
спрямованої на виконання Програми територіальної оборони Харківської
області на період 2018 – 2019 років, затвердженої рішенням Харківської
обласної ради від 07 грудня 2017 року № 554-VII, були підготовлені звіти за
2018 рік про виконання заходів вищезазначеної Програми до Харківської
обласної ради.
Узагальнена та надана інформація до Харківської обласної ради щодо
виконання у 2018 році заходів регіональної Програми протидії терористичній
діяльності на території Харківської області на 2018 рік, затвердженої рішенням
обласної ради від 07 грудня 2017 року № 556-VII.
Протягом І кварталу 2019 року Департаментом, у межах повноважень,
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.
Узагальнена та надана інформація до Харківської обласної ради щодо
виконання у 2018 році заходів регіональної Програми забезпечення публічної
безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на
2018 – 2019 роки.
Протягом звітного періоду забезпечено виконання заходів комплексної
регіональної Програми забезпечення безпеки дорожнього руху на території
Харківської області на 2018 – 2020 роки.
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:
127 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної
діяльності;
3 розпорядження голови обласної державної адміністрації з особового
складу;
11 проектів актів нормативно-правового характеру.
Оприлюднено 751 документ, що містить публічну інформацію, із них на
виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 24 документи.
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Станом на 01.04.2019 до системи обліку (реєстру) публічної інформації
Харківської обласної державної адміністрації внесено 29713 документів, із них
953 документи внесено протягом І кварталу 2019 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 114 наборів даних (96 – на попередній версії
порталу old.data.gov.ua, 18 – на оновленому порталі data.gov.ua). Оновлення
наборів даних відбувалось 21 раз.
Протягом I кварталу 2019 року надійшло 344 запита на інформацію, із
яких: 237 – задоволено, на 1 – надіслано відмову, 102 – направлено за
належністю, 2 – надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк
документів, 2 – подовжено термін розгляду запиту з обґрунтуванням такого
продовження. Всі запити було своєчасно розглянуто та опрацьовано у терміни,
передбачені чинним законодавством.
У І кварталі 2019 року Юридичним департаментом Харківської обласної
державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність чинному
законодавству України:
2492 проектів наказів керівників структурних підрозділів Харківської
обласної державної адміністрації;
337 проектів договорів (угод), однією стороною яких є структурні
підрозділи Харківської обласної державної адміністрації.
Крім того, на виконання окремих доручень керівництва обласної
державної адміністрації здійснено перевірку на відповідність чинному
законодавству України 123 проектів розпоряджень голови Харківської обласної
державної адміністрації, у тому числі: 61 проектів розпоряджень голови
Харківської обласної державної адміністрації у сфері земельних та лісових
відносин.
Також підготовлені висновки щодо відповідності Конституції та законам
України проектів рішень місцевих рад щодо добровільного приєднання до
об’єднаної територіальної громади, які затверджені розпорядженням голови
Харківської обласної державної адміністрації від 15.03.2019 № 77.
У рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13.09.2017 № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю
право!» у 2017 – 2019 роках» Юридичний департамент Харківської обласної
державної адміністрації виступив розробником розпорядження голови
Харківської обласної державної адміністрації від 15.02.2019 № 43 «Про
затвердження Плану заходів з реалізації у Харківській області
правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2019 році».
Крім того, до 10 січня 2019 року здійснено аналіз виконання заходів з
реалізації в Харківській області правопросвітницького проекту «Я маю право!»
у 2018 році та підготовлено відповідну інформацію, яку направлено
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до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та
Міністерства юстиції України.
З метою організації та забезпечення в установленому порядку
представництва інтересів голови Харківської обласної державної адміністрації,
Харківської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх
посадових осіб у судах Юридичним департаментом у І кварталі 2019 року
представлено інтереси голови Харківської обласної державної адміністрації,
Харківської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх
посадових осіб у судах у 88 справах.
Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.
Підготовлено та відкрито 4 виставки архівних документів, із яких 1
оприлюднена у режимі оn-line на власному веб-сайті Державного архіву
«До Дня Героїв Небесної Сотні», 3 виставки працювали у читальному залі
Державного архіву: До Дня Соборності України», «До 30-річчя виведення
радянських військ з Афганістану» та «До 205-ї річниці народження Кобзаря».
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 700 38 97

В. Белявцева

