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Â ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÎËÈÖÅ ÌÎÆÅÒ
ÏÎßÂÈÒÜÑß ÌÓÇÅÉ ×ÅÐÍÎÁÛËß
ПРОВЕСТИ НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ ДЕНЬ ПАМЯТИ К 35-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
ПРОСИЛИ НА ВСТРЕЧЕ С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЕМ ТЕРЕХОВЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХАРЬКОВСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧАЭС И ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
горь Терехов сказал, что
вместе с общественными организациями город разработает план мероприятий, который учтут при формировании бюджета на следующий
год.
Чернобыльцы Индустриального района обратились к первому заместителю мэра с просьбой
благоустроить территорию парка за ДК ХТЗ, куда недавно был
перенесен памятник чернобыльцам. Вице-мэр дал поручение директору Департамента коммунального
хозяйства Алексею Богачу в ближайшее
время провести все необходимые работы по благоустройству парка.

И

Также чернобыльцы предложили создать в Харькове Музей Чернобыля.
Игорь Терехов поддержал эту инициативу, однако отметил, что такой проект

можно реализовать
только при совместном с областным советом финансировании.
Представители общественных организаций также подняли
вопрос увековечения
памяти
героев-афганцев и чернобыльцев. Первый заместитель мэра заверил,
что городской совет, принимая
бюджет на следующий год, обязательно учтет эти пожелания.
Подводя итоги встречи, Игорь Терехов обратил внимание на то, что среди
поднятых проблем много таких, кото-

рые будут решаться совместно с областным советом:
— Были вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, которые городской
совет будет решать в рабочем порядке.
Однако есть и такие вопросы, которые
будем решать совместно с областью.
Например, создание Музея славы чернобыльцев.

ÐÅÌÎÍÒÛ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
В Харькове за последние пять лет
отремонтировали 4,4 тыс. подъездов и входных
групп, модернизировали 3,6 тыс. лифтов.
аместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Андрей Руденко рассказал, что за это время коммунальщики также в 818 домах капитально
отремонтировали крыши (208 тыс. кв. м) и сделали текущий ремонт — в 6598 домах (1 445,8 тыс.
кв. м).
Город продолжает оказывать поддержку
ОСМД, ЖК и ЖСК (всего — 950 домов). На условиях софинансирования коммунальщики отремонтировали 210 подъездов, 279 входных групп
и 78 лифтов, а также выполнили ремонт кровли
в 181 доме.
Кроме того, продолжается благоустройство придомовой территории, ремонтируются внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки во дворах. За пять

Также в этом году работники СКП «Харьковзеленстрой» благоустроили для харьковчан 16 зон
отдыха. Всего за последние пять лет коммунальщики высадили более 1 млн цветов, 18,3 тыс. деревьев и 24 тыс. кустов. За это же время КП «Горсвет» установило на улицах города 3,8 тыс. энергоэффективных светильников, реконструировало более 70 км линий электропередач.

З

лет в Харькове установили 1,9 тыс. детских и спортивных площадок, 9 тыс. скамеек, 9,5 тыс. урн. В городе
появились 34 площадки для выгула собак и 350 диспенсеров для уборки за собаками.

ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÑÒÀÍÅÒ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÌ
Светофорное оборудование, которое установят на
Велозаводском мосту, должно поступить до конца этой
недели, а заработать — на следующей.
Заместитель Харьковского городского головы по вопросам
инфраструктуры города Евгений Водовозов сообщил, что кабели протянуты, на выходных начнут выполнять монтажные работы, а на следующей неделе включат светофоры:
— Этот перекресток, действительно, — притча
во языцех в Харькове. Там минимум одно ДТП в
день, даже в выходные. Светофор
очень был нужен.
Реконструкция
перекрестка была в списке по программе безопасности дорожного движения, которую отрабатываем с европейскими банками. Но мы приняли решение не ждать еще год и начать работы
сами. Скоро автомобилистам станет легче, потому что там будет
расширение дороги, больше выездов, светофор будет работать
Евгений Водовозов отметил, что работы на проблемном перекрестке должны завершиться до конца года.

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ:

ÌÍÅÍÈÅ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ
Подведены итоги городской
фотоакции «Семейные
ценности», которая проходила
в Харькове в августе–сентябре.

ва фотографа и интервьюер предлагали случайным семьям, отдыхавшим
в скверах и парках, поделиться своими мыслями о любви, семейной жизни, детях,
о своих семейных ценностях и одновременно
сделать бесплатную фотосессию для всей семьи. В течение акции было проведено 600 ми-

Д

ни-фотосессий. На память семьи
получали фотографии и сувениры. В завершение акции герои
фотосессий приняли участие в
розыгрыше приза — гриля-барбекю. Победителем стала семья
Убийвовк — Владимир, Эвилина
и их сын Даниил. Приз вручил
заместитель городского головы
по вопросам семьи, молодежи и
спорта Константин Лобойченко:
— Самым главным результатом фотоакции
стало то, что мужья и жены еще раз почувствовали свою близость и влюбленность, вспомнили
знаковые для семьи события и даты, обнялись,
подарили радость своим близким, подумали о
ценности своей семьи, о будущем своих детей.

Îôuöuàëüíî
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Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÍÀ×ÀËÑß ÏÓÑÊ ÒÅÏËÀ
15 ОКТЯБРЯ В ХАРЬКОВЕ СТАРТОВАЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
оответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета
Александр Новак. Согласно документу, тепло
начнут подавать в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а
также в жилые дома.
Заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко со-

С

общил, что в четверг начали подключение теплоснабжения в учреждениях социальной сферы, за первые
полтора дня тепло подали 38 % соцобъектов, и с каждым часом таких учреждений становится больше. А с
воскресенья начнется пуск тепла в жилые дома.
— Наши коммунальщики достойно подготовили
город к отопительному сезону. Котельные работают
в полном порядке. Напомню, что в этом году мы вы-

полнили 19 крупных ремонтов и заменили рекордные
80 погонных километров сетей. Это было сделано
впервые за 20 лет, — отметил Андрей Руденко.
Работы в этом направлении будут продолжаться. В
следующем году коммунальщики планируют заменить
до 120 км сетей.
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü òåïëîñåòåé â ãîðîäå
ñîñòàâëÿåò 3,2 òûñ. êì, ïðè ýòîì îíè èçíîøåíû
áîëåå ÷åì íà 70 %.

ЗВІТ
ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
земельних ділянок комунальної форми власності на
території м. Харкова з порушенням вимог земельного законодавства, кількості укладених договорів про
добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території м. Харкова з
порушенням вимог земельного законодавства, а також
суми, на яку укладено договори про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог земельного законодавства. Такі відомості обліковуються
Департаментом територіального контролю Харківської міської ради.
Способи одержання даних
Збір, обробка та аналіз статистичних даних.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта
Для проведення відстеження результативності дії
регуляторного акта використано порівняльний аналіз
статистичних даних шляхом зіставлення показників за
11 місяців після прийняття регуляторного акта та 11 місяців після проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта.

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності дії якого здійснюється
Рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1247/18 «Про затвердження Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної
форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства».
2. Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності дії регуляторного акта
Департамент територіального контролю Харківської
міської ради.
3. Цілі прийняття акта:
— створення додаткового правового механізму позасудового справляння плати за землю суб’єктами господарювання та громадянами, які користуються земельними ділянками із порушенням норм законодавства,
однак добровільно бажають сплатити до місцевого
бюджету безпідставно збережені кошти за використання земель комунальної форми власності на території
м. Харкова в розмірі орендної плати за землю;
— поліпшення взаємовідносин між суб’єктами
господарювання і органами місцевого самоврядування;
— стимулювання суб’єктів господарювання та громадян для належного оформлення і реєстрації своїх
речових прав на землю через оформлення правовстановлюючих документів у найкоротший термін;
— наповнення місцевого бюджету за рахунок надходжень коштів з відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства.
4. Строк виконання заходів із повторного відстеження результативності дії регуляторного акта
Заходи з відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта проводились у термін з
20.09.2020 по 09.10.2020.
5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)
Повторне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась
результативність дії регуляторного акта, а також способи
одержання даних
Статистичні дані щодо кількості наданих заяв для
укладення договорів про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання

Прийняття регуляторного акта дозволило застосувати позасудовий порядок шляхом укладення договорів
про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території м. Харкова з
порушенням вимог законодавства. Суб’єкти, на яких
поширюється дія регуляторного акта, що відстежується, активно реалізують порядок добровільної сплати до
місцевого бюджету безпідставно збережених коштів за
використання земель комунальної форми власності на
території м. Харкова в розмірі орендної плати за землю,
що підтверджується значною кількістю заяв для укладення договорів про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель-

Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— провідного спеціаліста сектору опрацювання заяв та прийняття рішень відділу соціальних допомог Управління соціального захисту населення
адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради;
— спеціаліста 1 категорії сектору опрацювання заяв та прийняття рішень відділу соціальних допомог Управління соціального захисту населення
адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради;
— спеціаліста 1 категорії відділу програмного забезпечення, моніторингу та аналізу Управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (на період від-

пустки основного працівника для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку).
Претенденти на заміщення зазначених вакантних
посад повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
1) бути громадянином України;
2) мати освіту не нижче ступеня бакалавра;
3) вільно володіти державною мовою;
4) мати базові навички роботи з персональним
комп’ютером;
5) без вимог до стажу роботи.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним
вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до
конкурсної комісії такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

Критерій оцінки

За 11 місяців
після прийняття регуляторного акта

За 11 місяців
після проведення
базового відстеження результативності дії регуляторного акта

1

Кількість наданих заяв
для укладення договорів

29

25

2

Кількість укладених договорів

26

25

3

Сума, на яку укладено
договори (грн)

6 707 469,81

8 610 133,05

№
з/п

них ділянок комунальної форми власності на території
м. Харкова з порушенням вимог земельного законодавства. Виконавчими органами Харківської міської ради,
в порядку, визначеному регуляторним актом, що відстежується, здійснюється відповідна робота з аналізу, вивчення матеріалів, що надійшли разом із заявами на ім’я
міського голови, за результатами чого готуються проєкти договорів, які надалі підписуються сторонами.
За результатами проведення порівняльного аналізу
встановлено, що показники суми, на яку укладено договори про добровільне відшкодування безпідставно
збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог земельного законодавства за
11 місяців після проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта, що відстежується, зросли на 28,4 % порівняно з аналогічним періодом
після прийняття регуляторного акта.
З огляду на вищевикладене, порівняльний аналіз
статистичних даних, отриманих під час вжиття заходів
із повторного відстеження результативності дії регуляторного акта, засвідчує його ефективність.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та
ступеня досягнення визначених цілей
Регуляторний акт, дія якого відстежується, створює
додатковий правовий механізм позасудового справляння плати за землю суб’єктами господарювання та
громадянами, які користуються земельними ділянками із порушенням норм законодавства, однак добровільно бажають сплатити до місцевого бюджету
безпідставно збережені кошти за використання земель
комунальної форми власності на території м. Харкова в розмірі орендної плати за землю, чим стимулює
суб’єктів господарювання та громадян для належного
оформлення і реєстрації своїх речових прав на землю
через оформлення правовстановлюючих документів у
найкоротший термін. Зазначені обставини слугують
значному збільшенню надходжень до місцевого бюджету за рахунок сплати коштів з відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель
комунальної форми власності на території м. Харкова з
порушенням вимог законодавства.
Вказаний регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його
положень мають позитивну динаміку.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу правового забезпечення
Є. І. ШВЕЦЬ

Îãîëîøåííÿ
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення
кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військово-облікового документа (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
При подачі копій при собі мати оригінали.
Претенденти на заміщення зазначених вакантних
посад повинні шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання
корупції подати декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів
після опублікування оголошення за адресою: м. Харків, пр. Науки, 17-А, 2-й поверх, тел. 725-36-50.

