
Голові обласної державної 

адміністрації 
 

Ю. Світличній 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання структурними підрозділами  

Харківської обласної державної адміністрації плану роботи  
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за ІІ квартал 2019 року 

  

Обласною державною адміністрацією протягом ІІ 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 ІІ кварталу 2019 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 2019 рік, затвердженої рішенням обласної ради                      

від 06 грудня 2018 року № 832-VIІ (зі змінами)»; 

«Про хід виконання у 2018 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), затверджений рішенням обласної ради від 30.05.2019 № 1049-VII». 

У визначені терміни надавалася аналітична інформація з питань 

економічного розвитку регіону до центральних органів виконавчої влади, 

забезпечено перебування на території області офіційних іноземних делегацій. 

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 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. 

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». 

На виконання доручення голови Харківської обласної державної 

адміністрації з питання підготовки доповіді Президенту України щодо ситуації 
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в регіоні щомісяця здійснювалася підготовка та надання відповідної інформації 

до Адміністрації Президента України. 

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 на виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 21 листопада 2018 року № 944-р «Про затвердження плану заходів 

з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження 

довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 

2020 року». 

Оновлено дані для Інвестиційного порталу Харківської області та 

інформації щодо підготовки буклету про напрямки перспективного розвитку 

Харківської області на 2019-2021 роки. 

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». 

Протягом ІІ кварталу 2019 року підготовлено і направлено до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України інформаційно-аналітичні матеріали 

щодо інвестиційних проектів підприємств (організацій) Харківської області в 

рамках підготовки Першого інвестиційного форуму країн-учасниць «Східного 

партнерства». 

Спільно з районними державними адміністраціями та органами місцевого 

самоврядування сформована база вільних земельних ділянок, виробничих 

площ, які можуть бути використанні в рамках реалізації інвестиційних 

проектів. 

Підготовлено інформацію Головному управлінню Держгеокадастру у 

Харківській області щодо земельних ділянок «Greenfield» з метою реалізації 

інвестиційного проекту ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат». 

Проведена робота щодо узагальнення інформації від районних державних 

адміністрацій, керівників дипломатичних установ, керівників структурних 

підрозділів обласної державної адміністрації щодо пропозицій до проекту 

Плану заходів з відзначення в Харківській області Дня Європи в Україні у 

2019 році. 

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. 
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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 ІI кварталу 2019 року проводилася така робота: 

прийнято участь у роботі експертної групи та вебінарі «Гендерна рівність у 

STEM: досвід залучення грантового фінансування в університети», що 

реалізується в рамках проекту Horizon2020 EQUAL-IST за підтримки 

Європейської Комісії; 

спільно із ХНУ ім. В.Н. Каразіна організовано та проведено в місті Харків 

презентаційний захід Програми Fulbright, яка впроваджується за підтримки 

Уряду США та адмініструється Інститутом Міжнародної Освіти (IIE). Для 

студентської, освітянської, наукової та дослідницької спільноти Харківщини 

презентовано п’ять щорічних конкурсів програми; 

взято участь в презентації Програми сприяння громадській активності 

«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку 

(USAID) та впроваджується Пакт Інк. (Pact Inc.) в Україні. Програмою 

оголошено конкурс проектних пропозицій для громадських організацій 

Харківської області; 

здійснено організацію проведення у м. Харкові Інформаційним Центром 

Erasmus+ Youth тренінгу з написання проектів для Європейського корпусу 

солідарності (European Solidarity Corps) для представників громадських 

організацій, які працюють з молоддю у сфері неформальної освіти; 

проведено зустріч з експертами GIZ в рамках проекту «Підтримка 

рамкових умов для торгівлі в Україні» з питань обговорення можливостей 

співпраці в рамках нового проекту, який можливий до впровадження в 

контексті Угоди про ПВЗВТ; 

проведені виїзні консультації у громадах області з питань можливостей 

залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги  та участі ОТГ у конкурсах 

проектів розвитку, у т.ч. у конкурсі в рамках четвертого раунду відбору 

учасників Програми ЄС «U–LEAD з Європою» зі створення та модернізації 

центрів надання адміністративних послуг. 

Грантову підтримку отримали 3 проекти Харківської області в рамках 

Програми «Знакові події для української культури» на суму 4632438,68 грн.; 

9 проектів в рамках Програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» 

на суму 3799818,13 грн.; 6 проектів в рамках Програми «Навчання. Обміни. 

Резиденції. Дебюти» на суму 2555593,01 грн. 

За напрямом розвитку експортного потенціалу малих та середніх 

підприємств регіону у частині виходу їх продукції на зовнішні ринки протягом 

2019 року реалізовується проект «Експорт. Ера-М». 
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Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в 

Харківській області продовжують роботу 47 офісів ЦНАП у: 27 районах, 6 

містах обласного значення, 3 об’єднаних територіальних громадах, 11 офісів у 

м. Харків (ЦНАП + 9 територіальних підрозділів центру у кожному районі + 

Регіональний центр послуг м. Харків). 

18 квітня 2019 в м. Дніпро GIZ для забезпечення надання адміністративних 

послуг маломобільним групам населення передала 3 мобільні кейси ЦНАПам 

області: два кейси були вручені Харківській міській раді для ЦНАП м. Харків, 

ЦНАП Балаклійської райдержадміністрації отримав один кейс. Таким чином, 8 

ЦНАП області (Балаклійської і Лозівської райдержадміністрацій; міст Ізюм, 

Куп’янськ, Первомайський, Харкова; Нововодолазької та Старосалтівської 

ОТГ) та 3 управління праці та соціального захисту населення (міст Барвінкове, 

Дергачі, Чугуїв) забезпечено мобільними кейсами. 

Також, Лозівська міська рада придбала мобільний кейс за кошти місцевого 

бюджету. 

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 перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету, 

який був проведений 30 травня 2019 року на черговій сесії Харківської обласної 

ради. 

Підготовлені матеріали на сесію обласної ради про внесення змін до 

обласного бюджету на 2019 рік. Зміни до обласного бюджету у 2019 році 

затверджені рішенням сесії обласної ради від 30.05.2019 №1010-VІІ. 

Проводилася робота по внесенню змін до показників обласного бюджету 

на 2019 рік, згідно рішення сесії обласної ради від 30.05.2019 №1010-VІІ та за 

обґрунтованими пропозиціями головних розпорядників 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. 

Протягом ІІ кварталу здійснена перевірка правильності складання і 

затвердження кошторисів бюджетних установ, які фінансуються з обласного 

бюджету у 2019 році, та планів використання бюджетних коштів одержувачів, 

які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету. За 

результатами перевірки кошторисів підготовлена узагальнена інформація. 

Здійснювалась перевірка відповідності змісту паспортів бюджетних 

програм рішенню про обласний бюджет на 2019 рік, бюджетному розпису, 

порядкам використання бюджетних коштів та змін до них. 
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З метою забезпечення надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів 

області в запланованих обсягах управлінням доходів протягом ІІ кварталу 2019 

року щомісяця надавалася інформація Головному управлінню Державної 

фіскальної служби у Харківській області про планові показники по доходах 

місцевих бюджетів області в розрізі податків та зборів з урахуванням змін. 

Постійно проводився моніторинг надходжень податків і зборів у розрізі 

місцевих бюджетів та видів платежів. Підготовлено доповідні записки 

керівництву обласної державної адміністрації про стан виконання місцевих 

бюджетів області за відповідний період. 

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). 

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 2019 року індекс промислової продукції 

становив 99,2%, (за аналогічний період 2018 року – 99,1%). По Україні індекс 

промислової продукції за січень-травень 2019 року складає 100,9%. 

Серед регіонів України по показнику індекс промислової продукції 

Харківська область посідає 15-16 місце (за аналогічний період 2018 року – 

17 місце). 

Із зростанням виробництва продукції в січні-травні 2019 року в порівнянні 

з січнем-травнем 2018 року працювали: ХДАВП, ДП «Чугуївський авіаційний 

ремонтний завод», ДП «Ізюмський приладобудівний завод», ПАТ «Завод 

«Південкабель», АТ «ХМЗ «Світло шахтаря», АТ «Турбоатом», 

АТ «Електромашина», ДП «Харківський завод спеціальних машин», 

ДП «Харківський бронетанковий завод», ДП «Балаклійський ремонтний завод», 

ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод» та інші. 

За підсумками січня-травня 2019 року зменшення виробництва в 

порівнянні з січнем-травнем 2018 року допустили: ДП «Завод ім. 

В.О. Малишева, ПуАТ «Харверст», ПАТ «Харківський підшипниковий завод», 

ТОВ «ЛКМЗ», ПАТ «Котельно-механічний завод», ТОВ «ХЗПТУ», ДП завод 
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«Електроважмаш», ДНВП «Об’єднання Комунар», ПрАТ «Харківський 

електротехнічний завод «Трансзв’язок», АТ «ХТЗ», ТДВ «РОСС» та інші. 

У січні-травні 2019 року реалізовано промислової продукції, здійснено 

промислових робіт і послуг на загальну суму 81,9 млрд. грн., що на 7,3 млрд. 

грн. перевищує результат за аналогічний період 2018 року (обсяг реалізованої 

промислової продукції за січень-травень 2018 року склав 74,6 млрд. грн.). 

Одним із пріоритетних напрямів роботи Управління паливно-

енергетичного 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». 

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. 

Підприємствами комплексу виконуються ремонтні роботи основного та 

допоміжного обладнання, реконструкція та ремонт енергооб’єктів, електричних 

та газових мереж тощо до наступного осінньо-зимового періоду 

підприємствами паливно-енергетичного комплексу здійснюються у встановлені 

терміни згідно з наказами по підприємствах та розробленими графіками. 

Здійснюється накопичення основного та резервного палива. На 

газорозподільних та газотранспортному підприємствах області проводиться 

робота по забезпеченню сталого газопостачання споживачів регіону та 

своєчасного вжиття заходів з технічного обслуговування газових мереж і 

обладнання під час підготовки до осінньо-зимового періоду 2019/2020 років, 

відповідно до затверджених графіків. 

Газорозподільними підприємствами проводиться перевірка схем існуючих 

газових мереж населених пунктів Харківської області та м. Харкова, перевірка 

на міцність та герметичність розподільчих газопроводів та газопроводів-вводів 

споживачів з метою забезпечення безперебійного та безаварійного 

газопостачання, а також виконуються роботи з реконструкції газопроводів та 

споруд на них. 

Філією «Оператор ГТС України» АТ «Укртрансгаз» здійснено обстеження 

3 надводних переходів з 7, капітально відремонтовано 0,518 км лінійної 

частини трубопроводів, забезпечено 37,67 тон пально-мастильних матеріалів. 

У реалізації Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими 

населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів на 
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2016 – 2020 роки протягом І кварталу 2019 року прийняло участь 747 фізичних 

осіб та отримали відповідне відшкодування з обласного бюджету, по кредиту 

на впровадження енергозберігаючих заходів, сума відшкодування склала 

427,330 тис. грн. В січні-травні 2019 року прийняло участь 1038 фізичних осіб. 

З початку 2019 року відшкодовано 650,674 тис. грн. Відшкодування по 

Програмі здійснюється щомісяця Управлінням відповідно до зведених реєстрів 

позичальників протягом 12 місяців. 

Аналіз виконання Програми за ІІ квартал буде здійснено у ІІІ кварталі, 

після отримання від банків зведених реєстрів за червень місяць. 

Щомісяця здійснювався моніторинг стану виконання інвестиційної 

програми АТ «Харківобленерго». За підсумками 6 місяців 2019 року 

АТ «Харківобленерго» спрямовано 136,5 млн. грн., на виконання заходів 

Інвестиційної програми, в т.ч.: технічний розвиток (переозброєння), 

модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання – 104,3 млн. 

грн., (76,4 %), заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних 

витрат електроенергії – 18,8 млн. грн. (13,8 %). 

Розрахунки споживачів з ПрАТ «Харківенергозбут» (населення, бюджет та 

інші споживачі із потужністю споживання до 150 кВ) за електричну енергію 

склали 82,6 %, у тому числі: промислові підприємства – 86,2 %; 

сільгоспспоживачі – 98,9 %; підприємства житлокомунгоспу – 64,5 %, у тому 

числі водоканали – 69,1 %; населення (з пільгами та субсидіями) – 74,3 %.                   

З газопостачальними підприємствами споживачі області розрахувались                       

за 5 місяців 2019 року – 73,9 % (без промислових споживачів)., в т.ч. 

підприємства теплоенергетики (оперативно) – 33,9 %; населення (з пільгами та 

субсидіями) – 131,6%, бюджетні установи, що фінансуються з бюджетів всіх 

рівнів – 93,5 %, релігійні організації – 102,6 %. 

За 5 місяців 2019 року (станом на 18.06.2019) підприємствами 

теплоенергетики використано природного газу на суму 3973,7 млн. грн., за який 

сплачено 3 478,8 млн. грн., що склало 34 % від нарахованого, з яких 

спрямовано 1 368,9 млн. грн. на 2019 рік, інші направлені на погашення боргів 

минулих періодів, рівень розрахунків за 2018 р. збільшився до 90 %, борг за 

2019 рік – 2 605,1 млн. грн. 

Протягом ІІ кварталу 2019 року у Харківській області проведено 6 заходів 

щодо скорочення споживання природного газу шляхом заміни газового 

котельного обладнання на сучасне, встановлення котельного обладнання на 

альтернативних видах пали, модернізації систем опалення. Орієнтовний обсяг 

скорочення споживання природного газу протягом опалювального періоду 

складе близько 1 млн. м
3
. 

Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку 
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації з 11 червня 

2019 року забезпечено роботу обласного штабу з організації підготовки 

господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери районів та міст 

Харківської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 

2019/2020 років. Так, протягом червня згідно графіка було проведено 4 
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засідання, на яких було розглянуто стан підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період 2019/2020 років 13 районів і 3 міст обласного значення та за 

результатами складено 4 протоколи. Робота обласного штабу з організації 

підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери районів та 

міст Харківської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 

2019/2020 років продовжується. 

Так, станом на 01.07.2019 фактично підготовлено: 

у житловому фонді – 5300 житлових будинків від загальної кількості 13071 

або 40,5%. 

В рамках підготовки житлового фонду області до осінньо-зимового 

періоду проведені наступні заходи: 

ремонт 380 із запланованих 777 покрівель на будинках, або 48,9 %; 

ремонт (заміна) 2606 з 5768 опалювальних систем, або 45,2 %; 

промивання 236 з 700 опалювальних систем, або 33,7 %; 

ремонт 1325 з 2962 систем гарячого водопостачання, або 44,7 %; 

ремонт 3297 з 7095 систем холодного водопостачання, або 46,5 %; 

ремонт 2465 з 5396 електрощитових, або 45,7 %; 

ремонт 1293 з 4930 опалювальних печей, або 26,2 % від плану. 

Обсяг передбачених коштів – 220,97 млн. грн., освоєно 90,22 млн. грн.,  

або 40,8%. 

У тепловому господарстві підготовлено – 340 з 791 котельні або 43,0 %; 

817,31 км від загальної кількості 2033,1 км теплових мереж або 40,2 %;  

121 із 304 центральних теплових пунктів або 39,8 %. 

Замінено: 4,41 км теплових мереж у двотрубному обчисленні від 

запланованих 11,83 км (37,3 %), 4 із запланованих 11 котлів (36,4 %).  

Капітально відремонтовано 8 із запланованих відремонтувати 20 котлів (40 %). 

Реконструйовано 7 котельних з 19 запланованих (36,8 %); створено запаси 

вугілля в кількості 1496,9 тонн від запланованих 5489,6 тонн (27,3 %). 

У водопровідно-каналізаційному господарстві відремонтовано або 

замінено 29,31 км з 52,18 км водопровідних мереж (56,2 %) та 4,92 км з 9,0 км 

каналізаційних мереж (54,7 %), підготовлено 67 з 166 водопровідних насосних 

станцій (40,4 %); 83 зі 170 каналізаційних насосних станцій (48,8 %), 4 з 9 

водопровідних очисних споруд (44,4 %), 26 з 72 каналізаційних очисних споруд 

(36,1 %); 365 з 719 свердловин  (50,8 %). Обсяг передбачених коштів –                 

33,42 млн. грн., освоєно 14,43 млн. грн. (43,2 %). 

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 32 рішення щодо встановлення тарифів: 13 – на послуги 

водопостачання, водовідведення; 19 – 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 
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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 01.07.2019 в області створено 1204 ОСББ, з них 649 – в районах 

і містах області та 555 – в м. Харкові. 

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 державної програми КПКВК 2801030 «Фінансова підтримка 

заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» області 

виділено 7,5 млн. грн., з яких 7,1 млн. грн. розподілені між 

сільськогосподарськими підприємствами, що залучили кредити і були визнані 

переможцями конкурсу. 

За Обласною програмою індивідуального житлового будівництва на селі 

«Власний дім» на 2019 рік рішенням сесії обласної ради передбачено                    

384,6 тис. грн., з яких 353,4 тис. грн. вже перераховано на рахунок                         

КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі». 

На виконання листа Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 21.06.2013 № 37-18-2-12/12225 здійснювався моніторинг діяльності 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Протягом ІI кварталу поточного року проведено відповідну роботу та 

підготовлено матеріали на засідання регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з питання підготовки органів 

виконавчої влади, лісових господарств та лісокористувачів до 

пожежонебезпечного періоду 2019 року, яке відбулося 07.05.2019. 

Здійснювався аналіз роботи переробних підприємств області за 5 місяців 

2019 року. Індекс виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів за січень-травень 2019 року склав 103,9 %. 

За оперативною інформацією станом на 01.06.2019 на хлібоприймальних 

підприємствах та елеваторах області знаходиться на зберіганні всього – 

184,5 тис. тонн зернових, зернобобових та олійних культур. 

Відповідно до проведеного моніторингу, починаючи з 22.05.2019 

основними підприємствами хлібопекарської галузі підвищено в середньому на 

5 % оптово-відпускні ціни на хліб (в тому числі на соціальні сорти). Причинами 

підвищення цін є зростання у січні-квітні поточного року вартості борошна 
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пшеничного в/г на 5,6 %, борошна пшеничного 1/г на 4,0 %, борошна житнього 

на 84,53 %, газу (пропану) на 10,86 %, бензину А-92 на 4,02 %. 

За програмою форвардних закупівель укладено договори з 

сільгосптоваровиробниками області на реалізацію 3450 тонн зерна урожаю 

2019 року (в т.ч. пшениці – 3050 тонн, кукурудзи – 400 тонн), а саме: 

ПАТ «Аграрний фонд» – 680 тонн зерна пшениці; 

ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація України» – укладено на 

2770 тонн зерна (в т.ч. пшениці – 2370 тонн та кукурудзи – 400 тонн). 

На виконання розпорядження обласної державної адміністрації «Про 

утворення обласної міжвідомчої робочої групи з питань раціонального та 

ефективного використання земель, запобігання порушенням земельного 

законодавства та з роз’яснювальної роботи щодо земельної реформи» від 

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

районних робочих груп, у тому числі за участю представників обласної 

міжвідомчої робочої групи, на яких розглядається стан виконання заходів 

згідно з затвердженими планами. 

Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації                          

від 28.07.2011 № 421 «Про затвердження Порядку використання коштів 

обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» протягом                           

IІ кварталу 2019 року проводився моніторинг використання коштів згідно із 

затвердженим порядком. 

У зв’язку із внесенням змін до нормативно-правових актів, які були 

підставою для видання зазначеного розпорядження, та закінченням терміну дії 

обласної Програми раціонального використання та охорони земель в 

Харківській області на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради 

від 21 квітня 2011 року № 117-VI (зі змінами), проходить процедура 

узгодження проекту розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 

голови Харківської обласної державної адміністрації від 28 липня 2011 року  

№ 421» відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України                          

від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 

влади» (зі змінами). 

У червні 2019 року відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 05.03.2019 № 108 «Про підготовку та проведення  

ХХХІ Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2019» проведено роботу 

по залученню підприємств харчової та переробної промисловості області, 

виробничої та наукової сфер діяльності до участі у виставці  

«Агро-2019». 

У результаті роботи продемонстровано здобутки понад 60 підприємств 

агропромислового комплексу у загальній експозиції Харківської області. 

За підсумками та оцінками експертної комісії Міністерства аграрної 

політики та продовольства України Харківська область отримала золоту медаль 

«За кращу презентацію інноваційно-інвестиційного потенціалу регіону». 
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З метою забезпечення реалізації державної політики в будівельній галузі 

Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної 
державної адміністрації проведена організаційна робота з вирішення 

нагальних питань. 

Здійснено аналіз інформації, наданої районними державними 

адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного 

значення, про введення житлових об’єктів в експлуатацію протягом звітного 

періоду та визначено заходи, які сприяли виконанню плану, для врахування у 

подальшій роботі. 

За результатами проведеної роботи на території Харківської області, у 

звітному періоді (за попередніми даними) введено в експлуатацію житла 

загальною площею 46,6 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 60 сімей. 

Рішенням Харківської обласної ради від 28 лютого 2019 року № 959-VІІ 

затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету з метою 

надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил для будівництва житла в Харківській області. В рамках її 

реалізації погоджено 13 житлових об’єктів, в яких 74 кандидати можуть 

вибрати житло з 1460 квартир, вільних від зобов’язань перед третіми особами. 

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 20 охоронних договорів (додаткових угод до них); 

складено 18 актів огляду технічного стану будівель пам’яток архітектури 

та містобудування (приміщень в них), виконана їх фотофіксація; 

погоджено проектної документації по будівлям - пам’яткам архітектури –7, 

паспортів та облікових карток – 7; 

опрацьовано 78 відповідей організаціям, підприємствам та фізичним 

особам на їх звернення стосовно пам’яткоохоронної сфери. 

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» (далі - Програма). 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 методології ведення кадастру, проходження навчання суб'єктів, які 
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відповідають в межах своїх повноважень за постачання інформаційних ресурсів 

для системи містобудівного кадастру, наповнення сучасними інформаційними 

ресурсами систему містобудівного кадастру. Обласним бюджетом на 2019 рік 

передбачено кошти на фінансування заходів Програми у сумі – 1200000,00 грн., 

для розгортання повнофункціональної геоінформаційної системи 

містобудівного кадастру Харківської області. 

Департаментом капітального будівництва Харківської обласної 
державної адміністрації протягом IІ 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. 

 

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. 

У рамках проекту «Ефективна первинна медицина в громаді», який діє з 

метою розбудови ефективної первинної медико-санітарної допомоги у 

громадах Харківської області в рамках програми ЄС «Підтримка 

громадянського суспільства, місцевих влад та прав людини» та фінансується 

Європейським Союзом, проведено низку заходів. 

18 квітня 2019 року вперше в Харківській області презентовано Стратегії 

розвитку Центрів первинної медико-санітарної допомоги Харківського району. 

Чотири управлінські команди центрів ЦПМСД Харківського району після 

успішного навчання провели публічний захист головних складових плану 

розвитку медичних закладів району. 

Відібрано 12 проектів з модернізації медичних закладів первинної ланки та 

придбання для них нового обладнання, що дасть змогу мешканцям 

територіальних громад області отримати більш доступну та якісну медичну 

допомогу, загальна сума на їх підтримку складає майже 3 млн. грн. 

У регіоні первинну медичну допомогу надає 71 заклад: в районах області 

37 закладів первинної медичної допомоги та 34 центри первинної медичної 

допомоги по м. Харкову, що входять до складу поліклінік та поліклінічних 

відділень. 

Харківська область одна з 5 регіонів країни, де в рамках пілотного проекту 

у контексті комунікативних заходів впроваджено тестування послуги 

телемедицини для закладів сільської місцевості. Пілотний проект розпочато у 

шести районах області, на базі яких проводяться тренінги для медичних 

працівників з інших районів області. 
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З метою технічної реалізації проекту створено регіональну службу 

телемедичних послуг, яка має забезпечити створення захищеної поштової 

служби, віртуального дата-центру, впровадження системи відеоконференцій та 

передавання медичних даних у реальному часі. На даний час медичні заклади 

первинної ланки області вже об’єднані в приватну захищену мережу, до якої 

протягом поточного року планується приєднати медичні заклади другого та 

третього рівнів. 

За час впровадження проекту надано 1 920 телемедичних консультацій, з 

9 спеціальностей: 502 консультації з кардіології, 523 – з ендокринології, 210 – з 

пульмонології, 278 – з дерматології, 41 – з онкології, 40 – з туберкульозу, 56 – з 

інфекційних хвороб, 59 – з дитячих інфекційних хвороб, 211 педіатричних 

консультацій. До роботи залучено понад 100 лікарів закладів вторинного та 

третинного рівня надання медичної допомоги. 

Протягом 2018 – 2019 років коштом ЄІБ та обласного бюджету у 

амбулаторно-поліклінічному відділенні Харківської обласної клінічної лікарні 

проведено реконструкцію та відремонтовано перші 3 поверхи, покрівлю 

будівлі, замінено системи каналізації, електроживлення та освітлення, 

встановлено ощадливу систему опалення. 

Амбулаторно-поліклінічне відділення ОКЛ щорічно надає медичну 

допомогу 170 тис. населення Харківської області, з травня 2014 року в 

підрозділі медичну допомогу отримали 7 тис. внутрішньо переміщених осіб з 

АР Крим, Донецької та Луганської областей. 

Протягом звітного періоду у кардіологічний центр КНП ХОР «Обласна 

клінічна лікарня» придбано новий сучасний ангіограф для надання своєчасної 

ендоваскулярної допомоги на рівні світових стандартів 3 тисячам профільних 

пацієнтів на рік 24 години на добу, 7 днів на тиждень. 

Першочерговість будівництва визначена в 30 амбулаторіях по 17 районах 

та 7 об’єднаних територіальних громадах та розпочато їх будівництво, в т.ч. 

13 амбулаторій з житлом для 1 сімейного лікаря та 17 – з житлом на 2-х лікарів. 

На будівництво 30 нових амбулаторій загальної практики – сімейної 

медицини з вбудованим житлом для лікаря у сільській місцевості субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам становить 204 837,667 тис. грн. 

На даний час 2 новозбудовані амбулаторії із житлом для лікарів з 

30 сучасних амбулаторій, що будують на Харківщині в рамках реформи 

сільської медицини, введено в експлуатацію (с. Колонтаїв Краснокутського 

району для 2,5 тис. жителів та с. Мала Рогань Харківського району для               

2,8 тис. жителів). Для закладів отримано нові автомобілі підвищеної 

прохідності «Renault DUSTER». 

Продовжуються роботи з будівництва 15 нових амбулаторій. 

За рахунок різних джерел фінансування закладами охорони здоров’я 

області придбано 1202 одиниці медичного обладнання на суму 

78 823,1 тис. грн. та 11 одиниць автотранспорту на суму 4 954,4 тис. грн. 

71 комунальне некомерційне підприємство, 9 приватних підприємств та 

фізичних осіб-підприємців – надавачів первинної медичної допомоги 
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Харківської області уклали договори на фінансування з Національною службою 

здоров’я України. 

На теперішній час укладено понад 1,9 млн декларацій між лікарем та 

пацієнтом; охоплено 73,3% населення. 

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. 

У сфері культури протягом ІІ кварталу 2019 року були проведені виставки, 

презентації та інші урочисті заходи. 

Складено 310 комплектів облікової документації на об’єкти археологічної 

спадщини, які розташовані на території Шевченківського району, 9 комплектів 

облікової документації на 7 пам’яток історії Дергачівського району, 1 пам’ятку 

історії Харківського району і 1 пам’ятку монументального мистецтва 

Великобурлуцького району, 9 паспортів на 7 пам’яток історії Дергачівського 

району, 1 пам’ятку історії Харківського району і 1 пам’ятку монументального 

мистецтва Великобурлуцького району. 

Розглянуто проекти відведення земельних ділянок юридичним та фізичним 

особам для будівельних та інших робіт на територіях м. Харкова та Харківської 

області – 40. 

Розглянуто 21 пакет містобудівної документації (19 детальних планів 

території, 2 генеральні плани населених пунктів, поєднані з планом зонування 

території) на території м. Харкова та Харківської області). 

У II кварталі 2019 року проведено інвентаризацію об’єктів культурної 

спадщини Борівського та Балаклійського районів: обстежено у Борівському 

районі 206 пам’яток археології (205 курганів та 1 городище), 342 об’єкти 

археології (кургани). Протягом 13–17 травня 2019 року було обстежено 20 

пам’яток історії місцевого значення Борівського району. Під час обстеження 

було виявлено 4 об’єкти культурної спадщини. Протягом 3–14 червня 

2019 року проведено інвентаризацію пам’яток історії Балаклійського району 

Харківської області. Обстежено 63 пам’ятки історії місцевого значення. Під час 

обстеження було виявлено 35 об’єктів культурної спадщини. 

Здійснюється освітня, виховна, організаційна та фінансова діяльність в 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах області 

відповідно до вимог закону. Збережено 78 шкіл естетичного виховання, в яких 

навчається 16 352 учнів. Протягом II кварталу підвищило фаховий рівень при 

Обласному навчально-методичному центрі 105 працівників клубних та 

бібліотечних закладів, мистецьких шкіл. 

Згідно з чинним законодавством проводилася процедура передачі фондів 

книг у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської 

області (згідно з переліком розподілу). 
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Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації за звітний період організовано роботу 

консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації, серед яких 

засідання:  

Обласного комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та 

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

транспортної інфраструктури; 

комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям 

Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації; 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 

територіальної тристоронньої соціально-економічної ради; 

регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за 

роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках; 

Обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 

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

людьми; 

робочої групи з питань підвищення мінімальної заробітної плати, рівня 

оплати праці та легалізації зайнятості; 

Комісії з реалізації у Харківській області пілотного проекту із залучення до 

роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб. 

Постійно працює Харківський обласний центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції. 

Протягом звітного періоду здійснено виїзди до: 

об’єднаних територіальних громад з метою надання методичної допомоги 

з питань організації роботи у сфері соціального захисту населення: 

Великобурлуцької ОТГ (04.04.2019); 

Зачепилівської ОТГ (16.04.2019); 

Малинівської ОТГ (11.05.2019); 

Пісочинської ОТГ (16.05.2019); 

Мереф'янської міської ОТГ (04.06.2019); 

управлінь соціального захисту населення з метою вивчення стилю та 

методів роботи:  

Вовчанської районної державної адміністрації (11.04.2019); 

Балаклійської районної державної адміністрації (12.06.2019). 

Здійснено вивчення стану охорони та умов праці Комунальної установи 

«Оскільський психоневрологічний інтернат». 

У ІI кварталі здійснено планово фінансовий аудит за 2017 – 2018 роки 

Комунальної установи Ржавецький психоневрологічний інтернат (01.04.2019 – 

15.05.2019). 

Продовжувалася робота щодо забезпечення на території Харківської 

області оздоровлення та відпочинку дітей на базі державного підприємства 

України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і державного підприємства 

«Український дитячий центр «Молода гвардія».  
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Протягом квітня-червня сформовані ІІІ-VI тематичні зміни та до 

оздоровчих таборів направлено 358 дітей. 

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. 

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 звітного періоду на 79 засіданнях координаційних рад служб у 

справах дітей було розглянуто 204 питання, а саме: 37 питань з профілактики 

дитячої злочинності, 98 питань соціального захисту прав та інтересів дітей,               

10 питань щодо навчання та працевлаштування неповнолітніх, 59 питань – інші 

питання, пов'язані із захистом прав дітей. 

Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційно-

аналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото, 

дані про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На даний час внесені 

відомості до системи «Діти» стосовно 4311 дітей, які мають статус дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1320 дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей. 

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 ІІ 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 
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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 

профорієнтаційних та інформаційних послуг, орієнтування на отримання 

професійної підготовки, допомога у визначенні з професією.  

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 2019 року надали 

допомогу 357 дітям. 

Забезпечуються умови для пріоритетності сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації права кожної 

дитини на виховання в сім'ї. 

Станом на 01.07.2019 в області функціонує 106 дитячих будинків 

сімейного типу (на вихованні перебуває 710 дітей) та 286 прийомних сімей (на 

вихованні перебуває 546 дітей). Протягом І півріччя 2019 року влаштовано до 

дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 74 дитини 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 вибула 89 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). 

Станом на 01.07.2019 в області в установах культури охоплено різними 

видами дозвілля 82290 дітей, з них – 1623 дітей облікових категорій; у 

спортивних секціях, школах, клубах займаються 56542 особи, з числа дітей та 

підлітків, облікових категорій – 1316. Відвідувачів клубів за місцем 

проживання – 15651 дитина, облікових категорій – 509 дітей. В інших закладах 

охоплено позашкільною роботою 57797 дітей, облікових категорій – 1881. 

Всього в області позашкільною роботою охоплено 212280 дітей, із них 

облікових категорій – 5329 дітей, що становить 94,65 % дітей, які перебувають 

на обліку служб у справах дітей. 

Службами у справах дітей райдержадміністрацій 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 01.07.2019 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. 
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Основним механізмом контролю за дотриманням житлових та майнових 

прав дітей є надання органом опіки та піклування дозволів на здійснення 

правочинів відносно нерухомого майна. 

На виконання Комплексного плану спільних заходів щодо попередження 

негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень та профілактики 

дитячої злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності, 

попередження пияцтва та наркоманії) відповідно до розроблених графіків 

проведено протягом І півріччя 2019 року 1036 профілактичних заходів (рейди), 

під час проведення яких виявлено 308 дітей (виявлено повторно 24 дитини). 

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. 

Станом на 01.07.2019 на території області функціонують з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції: 5 прийомних сім’ї, у яких на вихованні перебуває 9 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування та особа з числа дітей-сиріт;                

52 сім’ї опікунів, піклувальників, на вихованні перебуває 61 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

В області здійснюється соціальне супроводження 100 % прийомних сімей 

та дитячих будинків сімейного типу через відвідування сім’ї та проведення 

роботи з прийомною дитиною, дитиною-вихованцем та прийомними батьками, 

батьками-вихователями, іншим членами сім’ї шляхом надання комплексу 

соціальних послуг. Форми та методи здійснення соціального супроводження 

визначаються фахівцем центру індивідуально щодо кожної прийомної сім’ї, 

дитячого будинку сімейного типу з урахуванням їх потреб. Соціальними 

працівниками надаються правові, психологічні, соціально-педагогічні, 

соціально-економічні, соціально-медичні, інформаційні послуги. 

Станом на 01.07.2019 на території Харківської області функціонує                            

106 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 710 дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та 286 прийомних 

сімей, у яких виховуються 546 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

На базі тренінгового центру Харківського обласного центру для сім’ї, дітей 

та молоді проводяться навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-
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вихователі. Протягом звітного періоду на базі тренінгового центру 

Харківського обласного центру для сім’ї, дітей та молоді проведені курси 

підготовки для 64 кандидати у прийомні батьки, батьки-вихователі, 

опікуни/піклувальники. 

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації протягом звітного періоду вивчено діяльність відділу освіти 

Печенізької районної державної адміністрації з реалізації державної політики у 

сфері освіти, умови провадження освітньої діяльності у Харківському 

приватному ДНЗ (центр розвитку дитини) «Дивосвіт» Харківської області та у 

Харківському приватному ДНЗ (центр розвитку дитини) «ДАДА» Харківської 

області (участь у складі комісії органу ліцензування). 

Проведено проведення атестаційної експертизи освітньої діяльності у 7 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти з окремих професій. 

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: 

урочисті збори наукової громадськості Харківщини; 

урочисте відкриття Інноваційного бізнес-інкубатора  

«Еō BusinessIncubator»; 

урочисте відкриття наукового парку «Синергія» на базі Харківського 

національного університету радіоелектроніки; 

конференція в рамках італійсько-українського проекту «Леонардо і 

Місяць» на честь 500-річного ювілею Леонардо да Вінчі та 50-річчя першої 

висадки людини на Місяць на базі ХНУ імені В.Н. Каразіна; 

презентація Ініціативи Харківського регіону: стан науково-технічної сфери 

України та основні кроки її реформування «Харківська наукова платформа». 

 

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 звітного періоду проведено 982 заходи з національно-

патріотичного виховання, що складає 38,1 % від загальної кількості заходів. 

Цими заходами охоплено 62232 особи, сума витрачених з усіх джерел 

фінансування коштів складає 1281,92 тис. грн. 

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 спільно з 

представниками громадських організацій. Проведено 881 захід з формування 
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здорового способу життя, що складає 34,2 % від загальної кількості заходів. 

Цими заходами охоплено 33696 осіб, сума витрачених з усіх джерел 

фінансування коштів складає 480,27 тис. грн. 

З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 

молоді в області діє молодіжний центр праці: відділ «Молодіжний центр праці» 

комунальної установи «Харківський обласний центр молоді» та 23 центри 

працевлаштування, кар’єри, організації практики, які діють на базі закладів 

вищої освіти Харківської області.  

Проводиться робота щодо розширення мережі центрів молоді та створення 

молодіжних просторів, у т.ч. і з національно-патріотичного виховання.  Також в 

області діють молодіжні хаби у м. Чугуїв, м. Балаклія, м. Первомайський; 

Молодіжний центр ХТЗ громадської організації «Мир»; Молодіжний центр 

Красного хреста; Хаб соціальної активності «Студія 42»; Молодіжний клуб 

«Харків»; Молодіжний хаб GLOBAL SHAPERC, Молодіжний центр ХНЕУ 

імені Семена Кузнеця та інші. 

Значна увага приділяється оздоровленню дітей. За оперативними даними, 

за підсумками оздоровленням та відпочинком охоплено 122071 дитину або  

50,7 % від запланованої кількості (240732 дітей) та 47,8 % від загальної 

чисельності дітей віком 7-17 років включно (254999 дітей). 

Із загальної кількості оздоровленням та відпочинком за соціально 

незахищеними категоріями охоплено 75500 дітей, що складає 47,1 % до плану 

(160194 дитини) та 44,7 % від їх загальної кількості (169028 дітей). 

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 всіма видами фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи охоплено 304,9 тис. осіб, з них 60875 осіб 

охоплено спортивною роботою та займаються обраним видом спорту. 

Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і 

спортом у Харківській області функціонують 6902 спортивних споруд. 

У 2019 році завершено роботи та здано до експлуатації фізкультурно-

оздоровчі комплекси у сел. Золочів та м. Красноград. Окрім того, протягом 

І півріччя 2019 року збудовано та відкрито майданчики зі штучним покриттям у 

Нововодолазькій ОТГ, с. Мала Рогань та с. Кутузівка Харківського району, 

Харківському державному вищому училищі фізичної культури № 1, 

Коломацькій ОТГ та с. Олексіївка Краснокутського району. 

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. 
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Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної 

адміністрації забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та 

політичними партіями регіону, здійснювалася робота щодо методичної та 

практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам 

місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськими організаціями і 

політичними партіями, продовжено співпрацю з обласним об’єднанням 

профспілок. Надана практична допомога у проведенні їх статутної діяльності, 

проведенні засідань, «круглих столів» різноманітної тематики. 

Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної 

державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх 

районах області та містах обласного значення.  

Забезпечено висвітлення на офіційному веб-сайті обласної державної 

адміністрації зустрічей керівництва обласної державної адміністрації  

з активом Громадської ради;  

представниками Харківського обласного округу ГО «Всеукраїнський союз 

ветеранів АТО» і Харківської громадської організації «Спілка ветеранів АТО»; 

з делегацією довгострокових спостерігачів ENEMO, директором відділу з 

економічного зростання Агентства США з міжнародного розвитку USAID, з 

головою Представництва ЄС в Україні та керівником Українського 

представництва Європейського інвестиційного банку та головою 

Представництва ЄС в Україні;  

з представниками ЄІБ та ПРООН в Україні;  

з представником Атлантичної ради США та старшим радником з питань 

Європи та Євразії Міжнародного республіканського інституту;  

з делегацією Консультативної місії Європейського Союзу в Україні;  

із спеціальним посланником Уряду ФРН з питань децентралізації в 

Україні;  

з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні;  

з делегацією ООН;  

із заступником голови Народного уряду провінції Хейлунцзян;  

з делегацією ЄІБ та представництва Європейського Cоюзу в Україні. 

Також забезпечено висвітлення пленарного засідання ХХ 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 Інтернет-

порталам «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 
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адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації у програмах «Суспільний інтерес» на каналі «Simon»,» у виданнях 

«Вечерний Харьков» та «Слобідський край». 

Протягом ІІ 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. У ІІ кварталі 2019 року в області утворено 1 ОТГ – 

Ізюмську міську (об’єднала Ізюмську міську раду та Кам’янську сільську раду 

Ізюмського району). Перші вибори не проводились, у зв’язку з особливістю 

процедури добровільного приєднання до територіальної громади міста 

обласного значення. 

30.06.2019 в Олексіївській ОТГ Первомайського району області відбулись 

перші вибори депутатів сільської ради ОТГ та відповідного сільського голови. 

Протягом квітня-червня відбулося 1 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, 

акцій та конференцій за напрямками, передбаченими планом роботи ради на 

2019 рік. 

Протягом травня-червня, членами громадської ради при Харківській 

обласній державній адміністрації спільно з кафедрою державного управління, 

публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ ім. Семена 

Кузнеця, а також із залученням експертів з розвитку територій було розроблено 

комунікативний захід з питань функціонування та розвитку об’єднаних 

територіальних громад. 

У рамках заходу проводились виїзні зустрічі територіальним громадами 

Харківської області та велась інформаційно-просвітницька робота. 

Протягом ІІ кварталу 2019 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 01.04.2019 в області діє 811 релігійних громад, що зареєстрували статути в 

обласній державній адміністрації.  

Протягом ІІ 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.  
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Представники релігійних організацій різних конфесій беруть участь у 

заходах обласної державної адміністрації, присвячених відзначенню державних 

свят та 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. 

Було підготовлено 4 засідання регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області. 

Проведено збір та узагальнено інформацію від районних державних 

адміністрацій, виконавчих комітетів міст обласного значення Харківської 

області щодо стану накопичення місцевих та об’єктових матеріальних резервів. 

На виконання розпорядження Харківської обласної державної 

адміністрації від 19.02.2019 № 50 «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 

2019 рік», Департаментом цивільного захисту було проінформовано 

керівництво Харківської обласної державної адміністрації про хід виконання 

Плану комплектування у ІІ кварталі 2019 року.  

За ІІ квартал 2019 року навчання з питань цивільного захисту в Навчально-

методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської 

області пройшли 1386 осіб керівного складу та фахівці, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту з 

1369 запланованих у Плані комплектування. 

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 ІІ кварталу 2019 року підготовлено та 

надано керівництву обласної державної адміністрації та Харківської обласної 

ради інформацію про хід виконання у І кварталі 2019 року комплексної 

Програми охорони навколишнього природного середовища в Харківській 

області на 2009 – 2013 роки та на перспективу до 2020 року, затвердженої 

рішенням Харківської обласної ради від 29 жовтня 2009 року № 1413-V               

(зі змінами). 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації            

від 11.03.2016 № 75, в області з 21 березня по 30 травня проводилася 

всеукраїнська акція з благоустрою «За чисте довкілля». Акцію проведено на 

території всіх населених пунктів, в її заходах 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 1835 несанкціонованих сміттєзвалищ загальним обсягом                     

38,159 тис. м
3
, висаджено понад 143 тис. дерев, 41 тис. кущів, приведено до 
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належного стану 9,769 млн. м
2
 газонів, 254,277 тис. м

2
 квітників, очищено від 

сміття 712 тис. м
2
 берегів водойм, прибрано прибудинкових територій площею 

понад 23 млн. м
2
. 

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. 

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: 

«Про ліміти і обсяги вилучення транспортних засобів національної 

економіки України для комплектування Збройних Сил України та інших 

військових формувань під час мобілізації»; 

«Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 28 січня 2019 року № 13»; 

«Про внесення зміни до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 01 березня 2019 року № 72»; 

Проведено аудит ефективності з оцінки якості виконання процесів щодо 

забезпечення призову громадян на строкову військову службу за період       

2018 року. 

Проводився постійний аналіз роботи районних призовних комісій з метою 

забезпечення виконання планового завдання з відбору громадян на строкову 

військову службу. 

Протягом ІІ кварталу 2019 року була забезпечена робота наступних 

консультативно-дорадчих органів, а саме: 

Харківської обласної спостережної комісії; 

Регіональної робочої групи з питань інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту, в українське суспільство; 

Регіональної робочої групи з питань протидії протиправному поглинанню 

та захопленню підприємств; 

Штабу територіальної оборони; 

Оперативного штабу Харківської області; 

Обласної призовної комісії. 

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 узагальнена інформація для підготовки звіту Міністерству оборони 
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України щодо проведення державної реєстрації земельних ділянок, що 

належать до земель оборони за ІІ квартал 2019 року. 

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 зібрано матеріали та надіслано звіт про 

організацію вжитих заходів за участю органів влади та органів місцевого 

самоврядування, з урахуванням рекомендацій, до Українського інституту 

національної пам’яті. 

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. 

Протягом звітного періоду забезпечувалась координація діяльності, 

спрямованої на виконання заходів, передбачених Програмою, територіальної 

оборони Харківської області на період 2018 – 2019, затвердженої рішенням 

Харківської обласної ради від 07.12.2017 № 554-VII. 

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 

№ 656-VIІ від 01 березня 2018 року. 

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. 

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:  

173 розпорядження голови обласної державної адміністрації з основної 

діяльності; 

1 розпорядження голови обласної державної адміністрації з особового 

складу; 

4 проектів актів нормативно-правового характеру. 
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Оприлюднено 709 документів, що містять публічну інформацію, із них на 

виконання вимог Закону України «Про очищення влади» – 14 документів. 

Станом на 01.07.2019 до системи обліку (реєстру) публічної інформації 

Харківської обласної державної адміністрації внесено 30530 документів, із них 

817 документи внесено протягом ІІ 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 оновленому Єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних DATA.GOV.UА опубліковано 29 наборів даних (попередня версії 

порталу old.data.gov.ua на даний час не працює). Оновлення наборів даних 

відбувалось 34 рази.  

Протягом IІ кварталу 2019 року надійшло 356 запитів на інформацію, з 

яких: 243 – задоволено, на 7– надіслано відмову, 100 – направлено за 

належністю, 5 – надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк 

документів, 1 – залишити без розгляду за проханням запитувача. Всі запити 

було своєчасно розглянуто відділом, опрацьовано у терміни, передбачені 

чинним законодавством.  

В квітні 2019 року було розроблено Пам’ятки щодо відповідальності за 

надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити громадян та 

службова інформація: порядок віднесення та доступу. Листами відділу від 

26.04.2019 за № 01-27/133 та № 01-27/134 керівникам структурних підрозділів 

Харківської обласної державної адміністрації було надано вище зазначені 

Пам’ятки для ознайомлення та використання в роботі. 

Юридичним департаментом Харківської обласної державної 

адміністрації протягом звітного періоду здійснено перевірку на відповідність 

чинному законодавству України: 

2864 проектів наказів керівників структурних підрозділів Харківської 

обласної державної адміністрації; 

287 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 110 проектів розпоряджень голови Харківської 

обласної державної адміністрації, в тому числі: 83 проектів розпоряджень 

голови Харківської обласної державної адміністрації у сфері земельних та 

лісових відносин.  

У рамках виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України                       

від 13.09.2017 № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю 

право!» у 2017 – 2019 роках» у ІІ кварталі 2019 року Юридичним 

департаментом здійснено аналіз виконання заходів з реалізації в Харківській 

області правопросвітницького проекту «Я маю право!» у І кварталі 2019 року та 
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підготовлено відповідну інформацію, яку направлено до Міністерства юстиції 

України. 

Відповідно до Плану роботи Харківської обласної міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з правової освіти населення 25 червня                  

2019 року проведено засідання Харківської обласної міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з правової освіти населення за участю 

представників Головного територіального управління юстиції у Харківській 

області, керівників структурних підрозділів Харківської обласної державної 

адміністрації, районних державних адміністрацій Харківської області. 

На засіданні обговорювалися питання: «Про стан національно-

патріотичного виховання у закладах освіти Харківської області за 2018/2019 

навчальний рік», «Про проведення інформаційно-просвітницького заходу 

«Стоп-булінг» у районах Харківської області». 

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 ІІ кварталі 2019 року 

представлено інтереси голови Харківської обласної державної адміністрації, 

Харківської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх 

посадових осіб у судах у 94 справах. 

Державним архівом Харківської області проведено 3 засідання 

експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.  

Підготовлено та відкрито 5 виставок архівних документів, з яких  

2 оприлюднені у режимі оn-line на власному веб-сайті Державного архіву  

(«З історії цирку м. Харкова» та «До Дня пам’яті жертв політичних репресій в 

Україні»), 3 виставки працювали у читальному залі Державного архіву по  

пр. Московському, 7: «До Дня пам’яті та примирення», «До Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни» та «До Дня Конституції України». 

Апарат обласної державної адміністрації постійно працював над 

удосконаленням стилю, форм і методів роботи щодо забезпечення основної 

діяльності обласної державної адміністрації. 

У процесі поточної діяльності здійснювалася взаємодія з відповідними 

підрозділами Офісу 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           В. Белявцева  
 

Сергій Коваленко 700 38 97 


