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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

DEAR READERS!

На тлі зовнішніх викликів, необхідності України боро-
тися за свою цілісність та європейський вектор розвитку, 
децентралізація стала однією з ключових реформ, від 
яких залежить майбутнє нашої держави. З ухваленням 
відповідного Закону, почався процес формування спро-
можних територіальних громад, які мають стати базовою 
ланкою і необхідним фундаментом для формування нової 
моделі місцевого самоврядування. Моделі, закладеної 
Стратегією реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади, яка відповідатиме  
вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування.

Харківська область, де накопичений унікальний еконо-
мічний, професійний та інтелектуальний потенціал, має 
всі умови, щоб бути флагманом реформ і всього процесу 
оновлення Української держави.

Ми бачимо майбутнє розвитку Харківської області як 
сучасного регіону з інноваційною економікою знань, 
відкритого для ініціатив та передових ідей, які будуть 
реалізовані у співпраці влади, бізнесу і громадянського 
суспільства!

Голова Харківської обласної ради  
Сергій Чернов

Head of Kharkiv Regional Council 
Sergii Chernov

On the background of external challenges and necessity of 
Ukraine to struggle for its integrity and the European vector of 
development, now decentralization is one of the key reforms 
that define future of our state. Adoption of the corresponding 
Law became the beginning of the process of forming capable 
territorial communities that are to be the base element and 
necessary foundation for creating a new model of local self- 
government. The model established by the Strategy for reform-
ing the local self-government and territorial organization that 
will meet requirements of the European Charter on local self- 
government.

Kharkiv Region (also referred to as Kharkivshchyna) that has 
gained a unique economic, professional and intellectual poten-
tial has all the conditions to be the leader of reforms and the 
entire process of renewal of the Ukrainian state.

We see the future of Kharkiv Оblast development as con-
temporary region with innovative economy of knowledge 
that is open for initiatives and progressive ideas to be 
implemented in cooperation of the government, business 
and civil society!
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Харківська область — провідний промисловий,  
сільськогосподарський, науковий і культурний 
регіон України, розташований у центрі Європи — на 
перетині міжнародних транспортних коридорів схід- 
захід і північ-південь.

Площа області складає 31,4 тис. км2, що відповідає роз-
міру таких країн, як Бельгія або Ізраїль.

На нашій території Харківської області проживає близько 
3 млн людей, що більше ніж чисельність населення 
Словенії та Ісландії.

Kharkiv Region is a leading industrial, agricultural, 
scientific and cultural region of Ukraine located in the 
center of Europe — at the intersection of international 
transport east-west and north-south corridors.

The area of the region is 31.4 thousand km2 that corresponds 
to the size of such countries as Belgium or Israel.

There are about 3 million people who live on the territory of 
Kharkiv Region, thus, its population is more than population 
of Slovenia and Iceland.
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СИМВОЛІКА

Герб області / The emblem of Region

Герб — це символ, офіційна емблема регіону, на якому 
відображаються його історія, особливості та традиції.

Emblem is a symbol, an official emblem of the region that 
reflects its history, peculiarities and traditions.

SYMBOLICS

Прапор області / The banner of Region

Прапор Харківського регіону є символом, що відображає 
історію та традиції області.

The banner of the Kharkiv Region is a symbol that depicts 
the history and traditions of the region.

Слобожанський край заможний, 
В мирі й злагоді живи 
Дай нам гідну долю, Боже, 
Й на добро благослови

Із далеких віків 
Знає весь світ моїх земляків 
Від батьків до синів 
Зміцнює силу рід козаків

Харківщино, земле слобожанська, 
Вірні ми тобі на все життя 
Матір Божа Озерянська 
Освятила наше майбуття.

У єдиній у родині 
З кожним роком розквітай, 
Солов’їний і гостинний 
Слобожанський вільний край

Із далеких віків 
Знає весь світ моїх земляків 

Від батьків до синів 
Зміцнює силу рід козаків

Харківщино, земле слобожанська, 
Вірні ми тобі на все життя 
Матір Божа Озерянська 
Освятила наше майбуття.

Синє небо й зріле жито 
На державних прапорах 
Хай зростають наші діти 
І новий долають шлях

Із далеких віків 
Знає весь світ моїх земляків 
Від батьків до синів 
Зміцнює силу рід козаків

Харківщино, земле слобожанська, 
Вірні ми тобі на все життя 
Матір Божа Озерянська 
Освятила наше майбуття.

Гімн області/ The anthem of Region
Слова Л. Петрик, музика В. Дашкевича / Words by L. Petryk, music by V. Dashkevych
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Автомобільні шляхи/Roads

Залізниця/Railway

Газопроводи/Gas pipelines

Залізничні вузли/Railways nodes 

Аеропорт/Airport

Державний кордон України/
State boundary of Ukraine

НАСЕЛЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО- 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

Всього населення: 2715,8 тис. осіб (6,4% населення 
України) в т.ч.: міське населення 80,7%, сільське насе-
лення 19,3%. Рівень зайнятості населення — 59,3%.

Харківська область включає: 27 районів;

7 міст обласного значення: м. Ізюм, м. Куп’янськ, 
м. Лозова, м. Люботин,  м. Первомайський,  м. Харків,  
м. Чугуїв;

10 міст районного значення: м. Балаклія, м. Барвінкове, 
м. Богодухів, м. Валки, м. Вовчанськ, м. Дергачі, м. Зміїв, 
м. Красноград, м. Мерефа, м. Південний.

61 селище міського типу; 139 селищ; 1538 сіл.

POPULATION AND ADMINISTRATIVE- 
TERRITORIAL STRUCTURE
The total population is 2715.8 thous. persons (6.4% of the total 
population of Ukraine), including: 80.7% of urban population and 
19.3% of rural population. The level of employment makes 59.3%.

Kharkiv Region includes: 27 districts;

7 cities of region significance: Izium, Kupiansk, Lozova, 
Liubotyn, Pervomaiskyi, Kharkiv, Chuguyiv.

There are 10 towns of region significance: Balakliia,    
Barvinkove, Bohodukhiv, Valky, Vovchansk, Derhachi, Zmyiv, 
Krasnohrad,  Merefa, and Pivdennyi.

There are 61 urban-type settlements, 139 settlements, 
and 1538 villages.

Kyiv, Poltava

Debaltseve,
Rostov-na-Donu, Russia

Zaporizhia, Simferopol

Belgorod, Russia

Бєлгород, Росія

Запоріжжя, Сімферополь

Дебальцеве,
Ростов-на-Дону, Росія

Київ, Полтава

Краснокутськ
Krasnokutsk

Богодухів
Bohodukhiv

Золочів
Zolochiv

Дергачі
Derhachi

Люботин
Liubotyn

Чугуїв
Chuguyiv

Зміїв
Zmyiv

Первомайський
Pervomaiskyi

Красноград
Krasnohrad

Валки
Valky

Нова Водолага
Nova Vodolaga

Коломак
Kolomak

Кегичівка
Kegychivka

Сахновщина
Sakhnovshchyna

Лозова
Lozova

Близнюки
Blyznyuky

Барвінкове
Barvinkove

Ізюм
Izium

Борова
Borova

Куп’янськ
Kupiansk

Шевченкове
Shevchenkove

Печеніги
Pechenihy

Дворічна
Dvorichna

Великий Бурлук
Velykyi Burluk

ХАРКІВ
KHARKIV

Вовчанськ
Vovchansk

Балаклія
Balakliia

Зачепилівка
Zachepylivka

ТРАНСПОРТНІ ШЛЯХИ

Харківський регіон належить до областей 
з найвищим рівнем розвитку транспортної  
інфраструктури в Україні. Це забезпечує високу 
інтенсивність соціально-економічних зв’язків 
та обумовлює привабливість області для лока-
лізації виробництв.

TRANSPORT WAYS

The Kharkiv Region belongs to areas with the 
highest level of development of the transport 
infrastructure in Ukraine. It ensures a high 
intensity of socio-economic relations and 
determines attractiveness of the region for 
localization of manufacturing facilities.



РАЙОНИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ DISTRICTS OF KHARKIV REGION

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ / BALAKLIIA
balrada.gov.ua

БАРВІНКІВСЬКИЙ / BARVINKOVE
barvinkove-rada.com.ua

БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ / BLYZNIUKY
bliznjuki.rayrada.org.ua

БОГОДУХІВСЬКИЙ / BOHODUKHIV
bogodukhivrda.gov.ua

БОРІВСЬКИЙ / BOROVA
rr-borova.gov.ua

ВАЛКІВСЬКИЙ / VALKY
valki.kharkov.ua

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ / VELYKYI BURLUK
vbrr.ucoz.ua

ВОВЧАНСЬКИЙ / VOVCHANSK
vovchrayrada.kh.ua

ДВОРІЧАНСЬКИЙ / DVORICHNA
dvurrada.ucoz.ua

ДЕРГАЧІВСЬКИЙ / DERHACHI
rayrada.gov.ua

ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ / ZACHEPYLIVKA
zacheprayrada.gov.ua

ЗМІЇВСЬКИЙ / ZMYIV
rajradazm.at.ua

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ / ZOLOCHIV
zolochivska-rda.gov.ua/pgs/rada_work.htm

ІЗЮМСЬКИЙ / IZIUM
izyumrairada.gov.ua

КЕГИЧІВСЬКИЙ / KEHYCHIVKA
kegichevka-rda.gov.ua

КОЛОМАЦЬКИЙ / KOLOMAK
kolomatska-rda.kh.gov.ua

КРАСНОГРАДСЬКИЙ / KRASNOHRAD
krasnogradrda.gov.ua

КРАСНОКУТСЬКИЙ / KRASNOKUTSK
krrada.gov.ua

КУП’ЯНСЬКИЙ / KUPIANSK
rayrada.kupyansk.info

ЛОЗІВСЬКИЙ / LOZOVA
lozrada.kharkov.ua
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МІСТА ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ CITIES OF REGION SIGNIFICANCE

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ / PERVOMAISKYI
pervom-rada.gov.ua

ІЗЮМ / IZIUM
city-izyum.gov.ua

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ / NOVA VODOLAHA
vodolaga-rayrada.gov.ua

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ / PERVOMAISKYI
pervomayoms.wix.com/prrs

ПЕЧЕНІЗЬКИЙ / PECHENIHY
pechenigi-rda.gov.ua

САХНОВЩИНСЬКИЙ / SAKHNOVSHCHYNA
sahnov-rda.kh.gov.ua

ЧУГУЇВСЬКИЙ / CHUGUYIV 
chuguivrada.kh.ua

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ / SHEVCHENKOVE
shevchenkovo.com.ua

КУП’ЯНСЬК / KUPIANSK
kupyansk-rada.gov.ua

ЛОЗОВА / LOZOVA
lozovarada.gov.ua

ЛЮБОТИН / LIUBOTYN
lubotin.kharkov.ua

ХАРКІВ / KHARKIV
city.kharkov.ua

ЧУГУЇВ / CHUGUYIV
chuguev-rada.gov.ua

ХАРКІВСЬКИЙ / KHARKIV
khrada.gov.ua
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ІЗ ІСТОРІЇ ХАРКІВЩИНИ

28 липня 1765 року указом імператриці Катерини ІІ  
прийнято маніфест «Об учреждении в Слободских пол-
ках приличного гражданского устройства, и о местопре-
бываниях Канцелярии Губернской и Провинциальной». 

Цим маніфестом було ліквідовано поділ Слобожанщини 
на полки та створено Слобідсько-Українську губернію 
з центром у місті Харкові. Вона складалася з п’яти про-
вінцій: Охтирської, Ізюмської, Острогозької, Сумської та 
Харківської.

Першим губернатором було призначено Щербініна 
Євдокима Олексійовича (1720–1783). Посаду губерна-
тора він обіймав з березня 1765 по червень 1775 року.

25 квітня 1780 року указом імператриці Катерини ІІ 
замість Слобідсько-Української губернії засновано  
Харківське намісництво з центром у місті Харкові. До 
складу намісництва увійшло 15 округів: Білопільський, 
Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Золочів-
ський, Ізюмський, Краснокутський, Лебединський, Миро-
пільський, Недригайлівський, Охтирський, Сумський, 
Харківський, Хотмизький та Чугуївський.

Святкове відкриття намісництва відбулося 29 вересня 
1780 року за участю генерал-губернатора графа  
П.О. Румянцева-Задунайського.

12 грудня 1796 року імператор Павло І підписав указ 
«О новом разделении государства на губернии», у якому 
зазначено: «Повелеваем отныне впредь состоять ниже-
описанным губерниям: Слободско-Украинской вместо 
бывшей Харьковской…».

У 1835 році Слобідсько-Українська губернія в ході чер-
гової реорганізації була перейменована у Харківську 
губернію, до складу якої входило 13 повітів.

У 1861 році, після скасування кріпосного права, було 
засновано волость, як основну адміністративно-тери-
торіальну одиницю. Адміністративно-територіальний 
поділ набув таку ієрархію: губернія-повіт-волость.

У 1864 році створено земства (повітові та губерн-
ські) як органи місцевого самоврядування. Діяльність 

BRIEF HISTORY OF KHARKIVSHCHYNA

On July 28, 1765, the decree issued by Catherine the 
Great adopted the manifest «On Establishment of Proper 
Civil Arrangement in Slododa Regiments and Location of 
Governorate and Province Office». 

This manifest liquidated division of Slobozhanshchyna into 
regiments, and Sloboda Ukraine Governorate (province) 
was created with its center in Kharkiv. It consisted of five 
provinces: Okhtyrka Province, Izium Province, Ostrohozk 
Province, Sumy Province, and Kharkiv Province.

Yevdokym Oleksiyovych Shcherbinin (1720-1783) was 
appointed to be the first governor. He held this position 
from March, 1765 till June, 1775.

On April 25, 1780, Kharkiv Vicegerency with the center in 
Kharkiv was established by the decree of Catherine the Great 
instead of Sloboda Ukraine Governorate. The Vicegerency 
consisted of 15 districts: Bilopillia District, Bohodukhiv District, 
Valky District, Vovchansk District, Zolochiv District, Izium 
District, Krasnokutsk District, Lebedyn District, Myropillia 
District, Nedrygailiv District, Okhtyrka District, Sumy District, 
Kharkiv District, Khotmyzk District, and Chuguyiv District.

The grand opening of the vicegerency took place 
on September 29, 1780 with participation of Count 
Rumiantsev-Zadunaiskyi, governor-general.

On December 12, 1796 year Emperor Paul of Russia signed 
the decree «On New Division of the State into Governorates» 
that read as follows: «Mandamus from now onward the 
below Governorates to be: Sloboda Ukraine Governorate 
instead of former Kharkov Governorate …».

In 1835, as a result of a regular reorganization, Sloboda 
Ukraine Governorate was renamed in Kharkiv Governorate 
that consisted of 13 districts.

In 1861, after removal of serfdom, the volost as a major 
administrative and territorial unit was founded. The admin-
istrative territorial division was represented in the following 
hierarchy: governorate-district-volost.

In 1864, zemstvos (district councils) (for districts and gover-
norates) were created as local self-government authorities. 
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земств Харківської губернії здійснювалася протягом  
1864-1918 років.

У грудні 1917 року в Харкові відбувся І Всеукраїнський 
з’їзд рад, який проголосив Україну республікою Рад. 

З грудня 1919 року по червень 1934 року Харків був 
столицею Української радянської соціалістичної рес-
публіки (УРСР).

9 лютого 1932 року IV позачергова сесія Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету XII скликання при-
йняла постанову «Про утворення обласних виконав-
чих комітетів на території УРСР», відповідно до якої  27 
лютого 1932 року була створена Харківська область. 
Спочатку до неї входили території сучасних Харківської, 
Сумської та Полтавської областей, вона налічувала 75 
районів.

Протягом 1932–1938 рр., під час формування сусідніх 
областей Луганської, Донецької, Полтавської та Сумської, 
від Харківської області було відлучено більшість районів. 

У нинішніх межах область існує з 1938 року.

Рішенням Харківської обласної ради V скликання від 29 
жовтня 2009 року № 1412–V «Про відзначення Дня 
Харківської області» роком заснування на теренах 
Слобожанщини першого адміністративно-територіаль-
ного утворення із центром у м. Харкові — тобто про- 
образу Харківської області визначено 1765 рік.

З метою увічнення пам’ятної дати, сприяння розвитку 
патріотизму, популяризації досягнень як окремих пра-
цівників Харківщини, так і трудових колективів, а також 
підвищення іміджу області, депутатами започатковано 
святкування Дня Харківської області.

Датою щорічного святкування визначено 19 вересня, 
оскільки в цей день у 1943 році територія Харківщини 
була остаточно звільнена від нацистських загарбників, 
що стало початком відродження області.

Вперше широке відзначення Дня області відбулося в 
усіх її куточках  18-19 вересня 2010 року з нагоди 245 
річниці від дня утворення.

Activities of zemstvos of Kharkiv Governorate was carried 
out within the period from 1864 to 1918.

In December 1917, the All-Ukrainian Congress of Soviets, 
at which Ukraine was proclaimed a Soviet Republic, took 
place in Kharkiv. 

From December, 1919 to June, 1934, Kharkiv was the  
capital of the Ukrainian Soviet Socialist Republic (UkrSSR).

On February 9, 1932, extraordinary session IV of the 12th 

All-Ukrainian Central Executive Committee adopted the  
resolution «On Establishment of Region Executive 
Committees on the Territory of the Ukrainian SSR», accord-
ing to which Kharkiv Region was established on February 
27, 1932. Initially, it included the territory of modern Kharkiv 
Region, Sumy Region, and Poltava Region, and it accounted 
for about 75 districts.

Within the period from 1932 to 1938, during formation 
of neighboring Luhansk Region, Donetsk Region, Poltava 
Region, and Sumy Region, most of districts was excluded 
from the Kharkiv Region. 

Within the present boundaries, it exists since 1938.

The resolution of the 5th Kharkiv Regional Council  
No. 1412-V dated October 29, 2009 «On Celebration of 
the Day of Kharkiv Region» defined 1765 as the year of 
foundation of the first administrative-territorial formation 
in the Slobozhanshchyna with its center in Kharkiv, i.e.  
the prototype of Kharkiv Region.

In order to perpetuate that memorable date, promote devel-
opment of patriotism, popularize achievements of both 
separate employees of Kharkiv Region, and labor collec-
tives, as well as to improve the image of the region, deputies  
initiated celebration of the Day of Kharkiv Region.

The 19th of September was assigned to be the day of the 
annual celebration, because in 1943 it was the day, when 
the territory of Kharkivshchyna was finally released from 
Nazi invaders and revival of the region began.

The first wide celebration of the Day of Kharkiv Region was 
held in all the corners on September 18 and 19, 2010 on 
the occasion of the 245th anniversary of foundation date.
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ПРОМИСЛОВІСТЬ

Харківська область є одним із провідних промис-
лових регіонів України. Питома вага Харківської 
області  складає 6,8% від загальнодержавного обсягу 
реалізації промислової продукції. 

Промисловість регіону представлена всіма основними 
видами діяльності, провідними з яких є виробництво 
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, маши-
нобудування, постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря, добувна промисловість, на які 
припадає більше 70% обсягів реалізації промисловості 
області.

Харківська область — лідер машинобудування 
України. Значне місце займають випуск енергетичного 
устаткування, верстатобудування, тракторобудування, 
літакобудування, радіоелектронна промисловість.

Паливно-енергетичний комплекс Харківської області 
є провідним в Україні за обсягом енергоносіїв (газу і 
газоконденсату), що видобуваються, та обсягами вироб-
ництва електроенергії. В області добувається майже 
47% газу України, енергетична система області забез-
печується, в основному, за рахунок власних генеруючих 
потужностей.

INDUSTRY

Kharkiv Region is one of the leading industrial regions 
of Ukraine. The share of Kharkiv Region makes up 
6.8% of the national amount of industrial production 
sales. 

The industry of the region is represented by all the major 
types of activity, the main ones of which are production of 
food products, drinks and tobacco products, machine-build-
ing, supply of electricity, gas, steam and conditioned air, 
mining industry that account for more than 70% of sales of 
regional industry.

Kharkiv Region is the leader of the engineering in Ukraine. 
A powerful tractor-building  complex is formed in the region. 
A significant place is occupied by production of power equip-
ment, machine tool building, radio electronic industry.

The fuel and energy complex of Kharkiv Region is the lead-
ing complex in Ukraine by the volume of energy resources 
(natural gas and gas condensate) produced and the amount 
of electricity generated. Almost 47% of total volume of gas 
extracted is produced in Ukraine, the power engineering 
system is mainly supplied from own generating facilities.



У Харківській області зосереджено унікальний науко-
вий та промисловий фармацевтичний потенціал, 
спрямований на дослідження, розробку та виробництво 
лікарських препаратів. За обсягами реалізації фарма-
цевтичної продукції Харківська область посідає 2 місце 
серед регіонів України. Фармацевтичними підприєм-
ствами області реалізується майже 15% фармацевтич-
ної продукції країни, виробляється понад 40% усього 
асортименту лікарських засобів вітчизняного виробни-
цтва, деякі з них (вакцини, сироватки) — виключно на  
території регіону. 

Спеціалізація регіону в хімічній галузі — випуск товарів 
народного споживання (виробів із пластмас, товарів побу-
тової хімії, емалей і фарб), хімічних засобів захисту рослин.

Легку промисловість області представляють близько 
500 підприємств середнього та малого бізнесу, які виро-
бляють широкий асортимент продукції: верхній одяг, тка-
нини, взуття, головні убори, трикотажні, панчішно-шкар-
петкові, швейні вироби, ковдри, вироби зі шкіри та інше.

Потужності підприємств харчової і переробної про-
мисловості забезпечують потреби області у хлібобулоч-
ній, м’ясній та молочній продукції. Стосовно виробництва 
кондитерських виробів, молочних консервів, алкоголь-
них напоїв, масложирової продукції, цукру-піску є зна-
чний експортний потенціал.

Kharkiv Region is a place of a unique scientific and indus-
trial potential of pharmacy aimed at research, develop- 
ment and production of drugs. Kharkiv Region takes the 
second place by sales of pharmaceutical production 
among other regions of Ukraine. Pharmaceutical enter-
prises sell almost 15% of  national output of pharmaceuti-
cal products, manufactures more than 40% of the assort-
ment of domestically produced  medicines, some of them 
(vaccines, serums) are only produced on the territory of the 
region. 

Specialization of the region in the chemical industry is produc-
tion of consumer goods (plastic products, household chemi-
cals, enamels and paints), chemical plant protection products.

The light industry of the region is represented by about 
500 small- and medium-sized enterprises that produce a 
wide range of products: outerwear, fabrics, footwear, head-
gear, knitwear, hosiery, wearing apparel, blankets, leather 
products, etc.

Facilities of food and processing industry provide for 
needs of the region in bakery, meat and dairy products. 
There is a considerable export potential of confectionery 
products, canned milk products, alcoholic beverages, oil 
and fat products, and granulated sugar.
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Харківщина — один із найбільш потужних агро- 
промислових регіонів України. 

Площа сільськогосподарських угідь — 2411,5 тис. га,  
площа ріллі — 1933,2 тис. га (3 місце по Україні).

Харківська область входить до ТОП-10 областей України 
за обсягами валової продукції сільського господарства. 
Питома вага регіону в загальному обсязі виробництва 
продукції за результатами 2015 року складає 6,1%, у 
тому числі: продукція рослинництва — 6,8% (друге місце 
серед регіонів України), продукція тваринництва — 4,6% 
(восьме місце).

В структурі валового виробництва сільського господар-
ства області рослинництво займає 78%, тваринни-
цтво — 22%.

Виробничу діяльність в області здійснюють 1951 сіль-
ськогосподарських підприємств різних форм власно-
сті і господарювання, в тому числі 1264 фермерських  
господарств.

Питома вага сільськогосподарських підприємств у 
виробництві продукції рослинництва складає 57,9%, 
тваринництва — 46,2%.

AGRICULTURE

Kharkivshchyna is one of the most powerful agro-
industrial regions of Ukraine. 

The agricultural area is 2411.5 thous. ha, the tillable acres is 
1933.2 thous. ha (the 3rd place in Ukraine).

Kharkiv Region is the TOP-10 list of Ukrainian regions by 
the volume of gross agricultural output. The share of the 
region in the total volume of production by results of 2015 
is 6.1%, including: crop products — 6.8% (the 2nd place 
among Ukrainian regions), livestock products — 4.6%  
(the 8th place).

In the structure of the gross agricultural husbandry of 
the region, crop products constitute 78% and livestock  
products make 22%.

There are 1951 agricultural enterprises of various forms of 
ownership and business patterns, including 1264 farms, 
that perform their activities in the region.

The relative share of agricultural enterprises  in output of 
crop products is 57.9%, livestock products  is 46.2%.
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НАУКА І ОСВІТА 

У Харківського регіону — багата наукова спадщина і 
давні традиції у галузі співробітництва науки і бізнесу. 
Науковою та науково-технічною діяльністю у 166 орга-
нізаціях області займаються 17,1 тис.осіб, в тому числі  
10,9 тис. осіб — науковці. 

В установах та організаціях області нараховується 26 
наукових об’єктів із 127 об’єктів по Україні в цілому, які 
віднесені до національного надбання нашої країни. 

Саме в Харкові вперше в Європі було розщеплено 
атом, досліджено природу надпровідності, створено 
найбільший радіотелескоп, розроблено основи теорії 
коливань в плазмі і процесів розсіювання повільних 
нейтронів у кристалах,  створено багато наукових шкіл. 
Світове визнання здобули праці І. Мечникова, Л. Ландау,  
С. Кузнеця, М. Барабашова, А. Вальтера, О. Палладіна.

Харківська область — одна з провідних в Україні в галузі 
освіти. Понад 180 тисяч студентів навчаються у 86 вищих 
навчальних закладах.  З 31 вищого навчального закладу 
ІІІ-ІV рівнів акредитації 18 ВНЗ мають статус «національ-
ного закладу», з них 3 — статус «науково-дослідного 
закладу». Майже кожний десятий студент — іноземець.

У середньому за рік в регіоні випускають понад 45 тис. 
фахівців, що забезпечує високий рівень кваліфікації тру-
дових ресурсів регіону.

Харків’яни — лауреати Нобелівської премії / Among Kharkivites, there are Nobel Prize winners
з фізіології та медицини / in physiology and medicine

І. Мечников / І. Mechnykov (1908)

 з фізики / in physics

Л. Ландау / L. Landau (1962)

з економіки / in economics

С. Кузнець / S. Kuznets (1971)
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SCIENCE AND EDUCATION 

In Kharkiv Region has a rich scientific heritage and 
long-standing traditions related to cooperation of science 
and business. In the region, there are 166 organizations with 
17.1 thousands persons, including 10.9 thousand scientists, 
that are involved in scientific and technical activities. 

In institutions and organizations of the region, there are 
26 scientific objects of all 127 objects in Ukraine that are 
defined as national patrimony of our country.

It was Kharkiv, where the atom was split for the first time 
in Europe, the nature of superconductivity was investi-
gated, the biggest radio telescope was created, the theory 
of fluctuations in plasma and dispersion processes of slow 
neutrons in crystals were developed, and a lot of scientific 
schools were created. Works by L. Landau, М. Barabashov,  
А. Walter, О. Palladin won worldwide recognition.

Kharkiv Region is one of the leading regions in Ukraine in 
the sphere of education. Over 180 thous. students study in 
86 higher educational institutions. Among 31 higher edu-
cational establishments of accreditation levels III and IV, 
18 higher educational establishments have the status of 
«national institutions», 3 of them have the status of «research 
institutions» . Almost every tenth student is a foreigner.

Оn the average, every year over 45 thousand specialists gra- 
duate educational establishments in the region that ensures a 
high qualification level of labor resources of the region.
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КУЛЬТУРА

Харківщина — осереддя культури Слобожанщини з бага-
тими культурними традиціями, які мають глибокі істо-
ричні корені. Тут жили і працювали такі всесвітньо відомі 
діячі, як філософ Г.С. Сковорода, художник І.Ю. Рєпін, 
режисер Лесь Курбас, архітектор О.М. Бекетов, пись-
менник Г.Ф. Квітка-Основ’яненко. 

Музейна мережа Харківщини налічує 114 закладів. Усі 
вони різні за статусом, типом і формою власності: істо-
ричні, краєзнавчі, мистецькі, літературні, меморіальні 
тощо. Два з них мають статус національних: Національний 
літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди та 
Національний меморіальний комплекс «Висота маршала 
І.С. Конєва».

На Харківщині працює 7 стаціонарних професійних 
театрів усіх жанрів театрального мистецтва (опери та 
балету, 2 драматичні, музично-драматичний, музичної 
комедії та мініатюр, дитячий та ляльковий). Для шану-
вальників культури відкриті обласна філармонія, буди-
нок органної й камерної музики, цирк, планетарій, 
зоопарк, дельфінарій, діють більше 1280 бібліотек 
всіх систем і відомств, а Харківська державна наукова бібліо- 
тека ім. В.Г. Короленка має світове значення і містить у своїх 
фондах близько 7 млн примірників). 

Харківщина — місце заснування й проведення багатьох 
національних і міжнародних конкурсів та фестивалів.

CULTURE

Kharkivshchyna is a cultural center of Slobozhanshchyna 
with rich cultural traditions having deep historic roots. Such 
well-known figures as philosopher H.S. Skovoroda, artist  
I.Yu. Repin, stage-director Les Kurbas, architect  
O.M. Beketov, writer H.F. Kvitka-Osnovianenko lived and 
worked here. 

The museum network of Kharkiv Region includes has 114 
institutions. They differ by their status, type and form of 
property, among them are: historical museums, museums of 
regional ethnography, museums of art, museums of literary, 
memorial museums , etc. Two of them have the status of the 
national museum: the National Memorial Museum of Literature 
of S. Skovoroda and National Memorial Complex «Marshal 
Konev’s Height».

In Kharkiv Region, there are 7 stationary professional theat-
ers of all the genres of dramatic art (opera and ballet theater, 
2 dramatic theaters, musical drama theater, theater of musical 
comedy and miniatures, children’s theater, and puppet theater). 
Admires of culture can enjoy visiting the Philharmonic Hall, 
House of Organ and Chamber Music, circus, planeta- 
rium, Zoo, dolphinarium and there are more than 1280 
libraries belonging to all the systems and administrations  
(V.G. Korolenko Kharkiv State Scientific Library has a global impor-
tance, and there are approximately 7 mln copies in its funds). 

Kharkivshchyna is a place, where many national and interna-
tional competitions and festivals are established and held.
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СПОРТ

Харківська область займає лідируючі позиції серед 
регіонів України за спортивними результатами.

Спортсмени Харківщини — неодноразові чем- 
піони і призери Олімпійських та Паралімпійських ігор. 
Чотирьохразовою Олімпійською чемпіонкою з плавання 
є харків’янка Яна Клочкова. Загалом за часів незалеж-
ності харківськими спортсменами завойовано на цих 
змаганнях 74 медалі, з них: золотих — 25, срібних — 17, 
бронзових — 32.

Крім того, у інших європейських та світових змаганнях 
завойовано 3836 золотих, срібних та бронзових медалей.

За цей час підготовлено 616 майстрів спорту України 
міжнародного класу.

Харків став приймаючим містом Чемпіонату Європи 
з футболу «Євро 2012», забезпечив комфортне пере-
бування як учасників, так й десятків тисяч вболіваль-
ників з багатьох країн світу.

В Харкові активно розвиваються ігрові види спорту. 
Харківський волейбольний клуб «Локомотив» у 2016 
році у 16-й раз виборов звання чемпіона України. 

Харківська область славиться сильною школою з син-
хронного плавання, тож невипадково саме тут зосере-
джена вся збірна команда України. На чемпіонаті Європи 
2016 року харківські спортсменки вибороли 7 нагород.

Харківські фехтувальники Максим Хворост та Дмитро 
Карюченко є чемпіонами світу 2015 року. Богдан 
Бондаренко — харківський легкоатлет, чемпіон світу 
2013 року та срібний призер 2015 року.

Набирають попульрності в регіоні неолімпійські види 
спорту. Чемпіонкою світу є харківська шахістка Анна 
Ушеніна, а чемпіоном світу з шашок у 2016 році став хар-
ків’янин Юрій Анікєєв.

SPORT

Kharkiv Region occupies leading positions among 
Ukrainian regions by sports results.

Sportsmen of Kharkivshchyna are multiple champions 
and prizewinners of Olympic and Paralympic Games. Yana 
Klochkova, the citizen of Kharkiv, is a four-time Olympic 
champion in swimming. In general, since independence 
Kharkiv athletes won 74 medals, among them: 25 gold 
medals, 17 silver medals and 32 bronze medals.

Besides, 3836 gold, silver and bronze medals were won in 
other European and international competitions.

616 Masters of Sport of Ukraine of International Class were 
prepared.

Kharkiv was a host city of European Football 
Championship «Euro 2012», provided a comfortable 
staying of both participants and tens of thousands of 
fans from many countries of the world.

In Kharkiv, team sports are being actively developed. In 
2016, Kharkiv Volleyball Club «Lokomotyv» won the cham-
pionship of Ukraine for the 16th time. 

Kharkiv Oblast is famous for its strong school of synchro-
nized swimming, so it is no coincidence that the national 
team of Ukraine is concentrated here. In 2016, Kharkiv  
athletes won 7 medals at the European Championship.

Kharkiv fencers Maksym Khvorost and Dmytro Kariuchenko 
became world champions in 2015. Bohdan Bondarenko is 
the Kharkiv athlete, 2013 world champion and 2015 silver 
medalist.

Non-Olympic sports are gaining popularity in the region. 
The world champion is the Kharkiv chess player Anna 
Ushenina, and in 2016 Yurii Anikeev became world cham-
pion in draughts.

21
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ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Харківщина має значні рекреаційні ресурси, осно-
вою яких є сприятливі кліматичні умови, мальов-
ничі ландшафти. На території області налічується 242 
території та об’єкти природно-заповідного фонду 
загальною площею 74,15 тис. га, з них загальнодер-
жавного значення — 13 одиниць площею — 23,98 
тис. га, місцевого значення — 229 одиниць площею — 
60,72 тис. га, серед яких — пам’ятки садово-пар-
кового мистецтва Краснокутський, Наталіївський, 
Старомерчанський, Шарівський парки; Національні 
природні парки: «Гомільшанські ліси», «Дворічанський», 
«Слобожанський»; регіональні ландшафтні парки.

До об’єктів культурної спадщини належать 9 пам’яток 
історії національного значення, серед яких: комплекс 
будівель Харківського університету, Харківський акаде-
мічний український драматичний театр, могили поета  
П.П. Гулака-Артемовського, драматурга, актора і режи-
сера М.Л. Кропивницького, письменника Г.Ф. Квітки-
Основ’яненка, архітектора О.М. Бекетова та ін., у 
Золочівському районі — меморіальний комплекс філо-
софа і поета Г.С. Сковороди. 

У Харкові знаходяться 4 пам’ятки монументального 
мистецтва: пам’ятники поету Т.Г. Шевченку, письмен-
нику М.В. Гоголю, вченому, винахідникові і громад-
ському діячеві В.Н. Каразіну, поету О.С. Пушкіну.  На 
території області розташовані 15 пам’яток архео-
логії, серед яких: Донецьке городище у м. Харкові, 
Салтівський археологічний комплекс у Вовчанському 
районі, Великогомільшанський археологічний комп-
лекс у Зміївському районі, Курганний могильник у 
Харківському районі та ін.

TOURIST POTENTIAL
The Kharkiv Region has significant recreational resources, 
the basis of which is favorable climatic conditions and 
picturesque landscapes. On the territory of the region, there 
are 242 territories and objects of the nature reserve 
fund with a total area of 74.15 thousand ha, including 
13 objects of national significance with an area of 23.98 
thousand ha, 229 objects of local significance with an area 
of 60.72 thousand ha, among them are monuments of 
landscape gardening art Krasnokutsk park, Nataliine park, 
Staromerchansk park, Sharivka park; national nature parks: 
Homolsha Forests, Dvorichcha park, Slobozhansk park; 
regional landscape parks.

The objects of cultural heritage include 9 historical 
monuments of national significance, including: the 
complex of buildings of Kharkiv University, Kharkiv 
Academic Ukrainian Drama Theater, tomb of poet 
P.P. Gulak-Artemovskyi, dramatist, actor and stage-director 
M.L. Kropyvnytskyi, writer H.F. Kvitka-Osnovyanenko, 
architect O.M. Beketov, etc., and there is the memorial 
complex of philosopher and poet H.S. Skovoroda in the 
Zolochiv district. 

In Kharkiv, there are 4 monuments and monumental 
art: monuments of the poet T.G. Shevchenko, writer 
M.V. Gogol, scientist, inventor and public figure 
V.N. Karazin, poet O.S. Pushkin. On the territory of 
the region, there are 15 monuments of archeology, 
including: Donetsk site of ancient settlement in Kharkiv, 
Saltovskyi Archaeological Complex in the Vovchansk 
district, Velykogomilshansky Archaeological Complex 
in Zmyiv district, Mound ancient burial ground in the 
Kharkivskyi district, etc.
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ПРО ХАРКІВСЬКУ ОБЛАСНУ РАДУ

На виборах до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня 
2015 року, до Харківської обласної ради VII скликання 
було обрано 120 депутатів від 6-ти політичних партій. 
Серед депутатів: 97 чоловіків і 23 жінки.

Обирались депутатами: 

 � 2-х скликань  19 депутатів; 

 � 3-х скликань  6 депутатів; 

 � більше 3-х скликань  4 депутати.

По віку:   

 � до 35 років — 17 депутатів; 

 � до 50 років — 59 депутатів; 

 � до 60 років — 30 депутатів; 

 � понад 60 років — 14 депутатів. 

Наймолодший депутат — 1990 року народження.  
Найстарший депутат — 1935 року народження.

За освітою:  вищу освіту мають 120 депутатів. З них: 

 � дві вищі освіти мають 35 депутатів;
 � три вищі освіти мають 5 депутатів;
 � чотири вищі освіти мають 4 депутати;

Науковий ступінь мають: кандидати наук 17 депутатів, 
доктори наук 5 депутатів.

ABOUT THE KHARKIV REGIONAL COUNCIL

As a result of elections to local councils that took place on 
October 25, 2015 120 deputies were elected in the 7th 
Kharkiv Regional Council from 6 political parties. Among the 
deputies, there are 97 men and 23 women.

Some deputies were elected: 

 � for 2 terms of office — 19 persons; 

 � for 3 terms of office — 6 persons; 

 � for more than 3 terms of office — 3 persons.

The age composition is as follows: 

 � under 35 years old — 17 deputies; 

 � under 50 years old — 59 deputies; 

 � under 60 years old — 30 deputies; 

 � over 60 years — 14 deputies. 

The youngest deputy was born in 1990.  
The oldest deputy was born in 1935 year.

Education of deputies: 120 deputies have higher educa-
tion. Among them, there are: 

 � 35, who have two diplomas of higher education;

 � 5, who have three diplomas of higher education;

 � 4, who have four two diplomas of higher education.

Some deputies possess the degree: there are  
17 Candidates of Sciences and 5 Doctor of Sciences.
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Харківська обласна рада — найвищий представ-
ницький орган регіону — завжди перебуває в епі-
центрі громадсько-політичного життя краю, пред-
ставляє спільні інтереси територіальних громад 
сіл, селищ, міст у межах своїх повноважень, а також 
повноважень, переданих їй сільськими, селищними, 
міськими радами.

Діяльність обласної ради ґрунтується на колективному 
вільному обговоренні й вирішенні питань, віднесених до 
її компетенції, законності, гласності, правової, організа-
ційної та матеріально-фінансової самостійності в межах 
повноважень, визначених Законом України «Про місцеве 
самоврядування в України» та іншими законами, відпо-
відальності та звітності перед радою уповноважених 
нею органів, обраних чи призначених посадових осіб, 
широкому залученні громадян до управління суспіль-
ними справами, реалізації волі виборців через депутатів 
і безпосередню їхню участь у формуванні і діяльності 
ради, взаємодії з трудовими колективами, політичними 
партіями та громадськими організаціями, іншими орга-
нами місцевого самоврядування, дотриманні принципу 
поєднання місцевих і державних інтересів.

The Kharkiv Oblast Council, the supreme representa-
tive body of the region, is always in the focus of socio- 
political life of the region, represents common interests 
of territorial communities of villages, settlements and 
cities within its power and powers delegated to it by  
village, settlement and city councils.

The activity of the Regional Council is based on collective 
free discussion and resolving the issues related to its com-
petence, lawfulness, publicity, legal, organizational, material 
and financial independence within the limits of its powers 
provided by the Law of Ukraine «On Local Self-Government 
in Ukraine» and other laws, responsibility and account- 
ability to the council of authorized by it bodies, elected or 
appointed officials, wide involvement of citizens in manage- 
ment of public affairs, implementation of voters’ will via  
deputies and their direct participation in formation and 
activities of the council, interaction with labor collectives, 
political parties, public organizations, and other local  
government bodies, observance of the principle of combi-
nation of local and state interests.
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КЕРІВНИЦТВО  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Для забезпечення діяльності ради, депутатського кор-
пусу, постійних комісій та фракцій в обласній раді із 
числа депутатів шляхом таємного голосування на строк 
повноважень ради обрані голова обласної ради, перший 
заступник та заступник голови обласної ради. 

Голова обласної ради одночасно є керівником вико-
навчого апарату обласної ради. 

Голова обласної ради, та його заступники працюють  
в раді на постійній основі.

THE LEADERSHIP  
OF THE KHARKIV REGIONAL COUNCIL

To ensure work of the Council, deputy corps, standing 
committees and factions in the Region Council, the 
Chairman of the Region Council, First Deputy Chairman and 
Deputy Chairman of the Region Council are elected from 
deputies by secret ballot for a period of office of the Council. 

The Chairman of the Region Council is also the Head of 
the Executive Apparatus of the Region Council. 

The Chairman of the Region Council and his/her deputies 
work in the Council on a permanent basis.

Голова  
Харківської обласної ради

The Chairman of the Kharkiv 
Regional Council

ЧЕРНОВ  
СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

SERHII CHERNOV

Перший заступник голови 
Харківської обласної ради

The first deputy of the Chairman 
of the Kharkiv Regional Council

КОВАЛЕНКО  
ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

VIKTOR KOVALENKO

Заступник голови  
Харківської обласної ради

The Deputy Chairman of the 
Kharkiv Regional Council

СКОРОБАГАЧ  
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

VOLODYMYR SKOROBOHACH
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ПОСТІЙНІ  
КОМІСІЇ  
ХАРКІВСЬКОЇ  
ОБЛАСНОЇ  
РАДИ

STANDING  
COMMISSIONS  
OF THE KHARKIV  
REGIONAL  
COUNCIL
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ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Постійні комісії є органами ради для вивчення, попе-
реднього розгляду і підготовки питань, які належать до 
її відання, здійснення контролю за виконанням рішень 
ради та виконавчого комітету. Постійні комісії ради оби-
раються з числа депутатів на першій сесії ради нового 
скликання на термін її повноважень. Комісія проводить 
свою роботу у формі засідань, які відбуваються у визна-
чені нею дні і години.

STANDING COMMISSIONS  
OF THE KHARKIV REGIONAL COUNCIL

Standing commissions of the Council are government autho- 
rities for study, preliminary consideration and preparation of 
issues assigned to their competence, control over execution 
of resolutions of the the Council and Executive Committee. 
Standing commissions of the Council are elected from among 
deputies at the first session of the newly convoked Council for 
the period of its powers. The Commission works by holding 
meetings in days and hours designated by it.

Постійна комісія з питань розвитку місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою

The Standing Commission on Development of Local  
Self-Government and Administrative and Territorial Division

Постійна комісія з питань регламенту,  
етики, депутатської діяльності та контролю 

за виконанням рішень обласної ради

The Standing Committee on Rules of Regulations, 
Ethics, Deputy Activities and Control over Execution 
of Resolutions of the Region Council

Постійна комісія з питань бюджету The Standing Committee on Budget

Постійна комісія з питань соціально-економічного 
розвитку регіону та міжнародного співробітництва

The Standing Committee on Socio-Economic  
Development of the Region and International Cooperation

Постійна комісія з питань розвитку 
інфраструктури, транспорту, шляхів та зв’язку

The Standing Committee on Development of 
Infrastructure, Transport, Roads and Communications

Постійна комісія з питань промисловості, житлово- 
комунального господарства,  

паливно-енергетичного комплексу та будівництва

The Standing Committee on Industry,  
Housing and Communal Sector, Fuel and 
Energy Complex and Con-struction

Постійна комісія з питань спільної власності 
територіальних громад області

The Standing Committee on Issues Related to Joint 
Ownership of Territorial Communities of the Region

Постійна комісія з питань аграрної політики, 
земельних відносин та природокористування

The Standing Committee on Agrarian Policy,  
Land Relations and Environmental Management

Постійна комісія з питань соціальної політики, охорони 
здоров’я, реабілітації учасників бойових дій та АТО

The Standing Committee on Social Policy, Public Health, 
Rehabilitation of Veterans and ATO Participants

Постійна комісія з правових питань, регуляторної 
політики, законності, громадського порядку, 

боротьби з корупцією та злочинністю

The Standing Committee on Legal Matters, 
Regulatory Policy, Legality, Public Order, 
Struggle against Corruption and Crime

Постійна комісія з питань екології, надзвичайних 
ситуацій та ліквідації їх наслідків

The Standing Committee on Environmental Policy,  
Emergency Situations and Elimination of their Consequences

Постійна комісія з питань науки, 
освіти, культури та духовності

The Standing Committee on Science  
and Education, Culture and Spirituality

Постійна комісія з питань молодіжної 
політики, спорту та туризму

The Standing Committee  
on Youth Policy, Sports and Tourism

Постійна комісія з питань забезпечення прав 
людини, свободи слова та інформації

The Standing Committee on provision of Human 
Rights, Freedom of Speech and Information

1
2
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4
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ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Виконавчий апарат обласної ради забезпечує здійс-
нення радою повноважень, наданих їй Конституцією 
та законами України. 

Апарат здійснює організаційне, правове, документальне, 
інформаційно-аналітичне, кадрове, матеріально-тех-
нічне та інше забезпечення діяльності ради, її органів, 
депутатів, сприяє взаємодії ради з Верховною Радою 
України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом 
Міністрів  України, територіальними громадами, місце-
вими органами виконавчої влади, Всеукраїнськими та 
місцевими асоціаціями органів місцевого самовряду-
вання, органами та посадовими особами місцевого само-
врядування області. 

У межах своїх повноважень апарат готує матеріали 
для нагородження осіб та трудових колективів відзна-
ками обласної ради, за визначні заслуги у розбудові 
Харківського регіону, його економічної, науково-тех-
нічної, військової, гуманітарної, соціально-культурної 
сфер, вихованні дітей, у захисті державних і регіональ-
них інтересів, піднесенні міжнародного авторитету 
Харківської області. 

До склaдy апарату входять 67 осіб — це висококвалі-
фіковані спеціалісти з необхідним досвідом роботи та 
професійними навичками. В апараті працюють: 1 доктор 
наук, 1 кандидат наук, 31 працівник має по дві та більше 
вищих освіти.

Керівництво апарату

Чернов Сергій Іванович, голова обласної ради

Коваленко Віктор Миколайович, перший 
заступник голови обласної ради

Скоробагач Володимир Іванович, 
заступник голови обласної ради

Клименко Сергій Володимирович, керуючий  
справами

EXECUTIVE APPARATUS  
OF THE KHARKIV REGIONAL COUNCIL

The executive apparatus of the Region Council provides 
for exercise by the Council of powers granted to it by the 
Constitution and laws of Ukraine. 

The apparatus ensures maintenance of organizational, 
legal, documentary, informational-analytical, staffing, 
logistical support and other support of activities of the 
Council, its bodies, deputies, assists in cooperation of 
the Council with the Verkhovna Rada of Ukraine, the 
Administration of the President of Ukraine, Cabinet of 
Ministers, territorial communities, local executive autho- 
rities, all-Ukrainian and local associa-tions of local govern-
ment bodies, bodies and officials of local government of 
the region. 

Within its powers, the apparatus prepares materials to 
present Honorary Awards of the Region Council to persons 
and labor collectives for their outstanding merits in devel-
opment of Kharkiv Region, its economic, scientific, tech-
nical, military, humanitarian, social and cultural spheres, 
education of children, defense of national and regional 
interests, enhancement of of international authority of 
Kharkiv Region. 

The apparatus consists of 67 people, who are highly qual-
ified specialists with the necessary experience and profes-
sional skills. In the apparatus, there are: 1 doctor of sciences, 
1 candidates of sciences, 31 persons, who have two or more 
diplomas of higher education.

Apparatus Management

Serhii Chernov, Chairman of the Kharkiv  
Regional Council

Viktor Kovalenko, First Deputy of 
the Kharkiv Regional Council
Volodymyr Skorobohach,  
Deputy Chairman of the Kharkiv Regional Council

Serhii Klimenko, Executive Secretary
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СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1. Управління по забезпеченню 
діяльності керівництва апарату

 � Відділ патронатної служби

2. Відділ міжнародних та міжрегіональних 
зв’язків, моніторингу проектів і програм

3. Відділ бухгалтерського обліку
4. Відділ по роботі з громадськістю та ЗМІ
5. Відділ кадрової роботи та нагород
6. Відділ комп’ютерного забезпечення
7. Управління організаційного 

забезпечення діяльності ради

 � Відділ з питань депутатської діяльності, 
роботи постійних комісій та фракцій

 � Відділ з організаційних питань та взаємодії 
з органами місцевого самоврядування

8. Управління з загальних питань

 � Відділ кореспонденції, документального 
забезпечення, роботи з розпорядчими 
документами та контролю

 � Господарський відділ

 � Відділ по роботі із зверненнями громадян

 � Сектор редакційної роботи

9. Управління з питань комунальної власності

 � Відділ з питань управління 
об’єктами спільної власності

 � Відділ по роботі з керівниками суб’єктів 
спільної власності та майнових відносин

 � Відділ обліку майна та економічного аналізу 
діяльності суб’єктів спільної власності

10. Управління правового забезпечення, 
природокористування та земельних відносин

 � Відділ із загальних юридичних питань

 � Відділ правового забезпечення управління 
об’єктами комунальної власності

 � Відділ правового забезпечення 
природокористування та земельних відносин

11. Обласна територіальна виборча комісія

STRUCTURE OF THE EXECUTIVE APPARATUS 
OF THE KHARKIV REGIONAL COUNCIL
1. Department on Provision of Activities 

of the Apparatus Management

 � Department of Patronage Service

2. Department of International and Interregional 
Relations, Monitoring of Projects and Programs

3. Department of Accounting
4. Department on Public and Mass Media Relations
5. Department of Staff Management and Awards
6. Department of Computer Resources Support
7. Administration on Organizational 

Support of the Council Activities

 � Department on Matters of of Deputies Activities, 
Work of Standing Committees and Fractions

 � Department on Organizational Matters and 
Interaction with Local Self-Government Bodies

8. Administration on General Matters

 � Department of Correspondence,  
Documentary Support, Work with 
Order Documents and Control

 � Department of General Service

 � Department on Handling Public Appeals

 � Sector of Editorial Work

9. Administration of Communal Property

 � Department on Joint Ownership  
Management

 � Department on Work with Management of Joint 
Property Facilities and Property Relations

 � Department of Property Accounting and 
Economic Analysis of Joint Property Facilities

10. Administration of Legal Support of Environmental 
Management and Land Relations

 � Department of General Legal Issues

 � Department of legal provision of the 
public property object management

 � Department of Legal Support of Environmental 
Management and Land Relations

11. Region Territorial Election Committee
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СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ 
ПАРТНЕРАМИ

Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов є 
Віце-Президентом Палати регіонів Конгресу Ради 
Європи, представником України у Бюро CORLEAP 
(Конференції місцевих та регіональних влад країн 
Східного партнерства).

Харківська обласна рада 
приймає активну участь 
в міжнародних заходах, 
спрямованих на обмін 
досвідом з питань децен-
тралізації, підвищення 
ефективності діяльності 
інституцій місцевого само-
врядування, формування 
повноцінної системи міс-
цевого і регіонального 
самоврядування згідно зі 
стандартами Ради Європи: 
Конгрес місцевих і регіо- 
нальних влад Ради 
Європи, Міжнародна 
конференція «Забезпечення реформи децентралізації 
влади: можливості та інновації для розвитку місцевого 
самоврядування та надання послуг», XVI Міжнародний 
науковий конгрес «Публічне управління ХХІ сто-
ліття: форсайтинг успіху», Форум самоврядування  
«Польща — країни Східного партнерства», Конгрес іні-
ціатив Східної Європи. Розвиток економічних відносин та 
просування інтересів регіону є метою візиту Харківських 
делегацій в США, Китай, Польщу, участь у Днях економіки 
«Україна-Баварія-2016» (Мюнхен) та інші. 

Харківська обласна рада є членом Асоціації європейських 
прикордонних регіонів та територіальним координато-
ром «Угоди мерів» — провідної ініціативи, започатко-
ваної Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та 
регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні 
зобов’язання підвищувати енергоефективність та наро-
щувати використання відновлювальних джерел енергії на 
своїх територіях.

COOPERATION WITH INTERNATIONAL  
PARTNERS

The Chairman of the Kharkiv Regional Council Serhii 
Chernov is the Vice President of the Chamber of Regions 
of the Council of Europe Congress, the representative 
of Ukraine in the CORLEAP Bureau (the Conference of 
Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership).

The Kharkiv Regional 
Council takes an active 
part in international events 
aimed at sharing expe- 
riences on decentralization, 
enhancing the effective-
ness of local government 
institutions, forming an 
appropriate system of local 
and regional self-govern-
ment in accordance with 
standards of the Council of 
Europe: Congress of Local 
and Regional Authorities 
of the Council of Europe, 
International Conference 

«Support of the Government Decentralization Reform: 
Opportunities and Innovations for Development of Local 
Self-Government and Provision of Services», the XVIth 
International Scientific Congress «Public Administration 
of the XXIst century: Success Foresight», Forum on Self-
Government «Poland — Eastern Partnership countries», 
Congress on Eastern Europe Initiatives. Development of 
economic relations and promotion of the region interests is the 
purpose of Kharkiv delegations’ visits to the USA, China, Poland, 
participation in Days of Economy «Ukraine-Bavaria-2016», etc. 

The Kharkiv Regional Council is a regional coordinator of 
«Covenant of Mayors» — the flagship initiative launched by 
the EU that covers local and regional government authorities 
undertaking the voluntary commitment to raise energy effi-
ciency and to increase the use of renewable sources of energy 
within their territories.
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СПРИЯННЯ ЗАЛУЧЕННЮ  
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ГРАНТІВ

Щороку, починаючи з 2009-го, Харківська обласна рада 
є організатором Міжнародного економічного форуму 
«ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!» на 
якому топ-менеджмент країни обговорює план активних 
дій з реновації економіки України та області.

Вже тривалий час реалізується спільний проект 
Європейського Союзу та Програми розвитку ООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». За 
три фази у проекті взяло участь 96 сільських рад області.

У серпні 2012 року Харківська область стала перемож-
цем конкурсу зі спеціального пілотування Програми 
інноваційних технологій з енергоефективності з 
використанням відновлювальних джерел енергії, у 
рамках проекту МРГ. У рамках цього компоненту було 
розроблено заходи з енергозбереження та енергоефек-
тивності Харківської області.

Співпраця, яка направлена на залучення міжнарод-
ної технічної допомоги, ведеться з багатьма міжна-
родними організаціями системи ООН, Європейським 
Союзом, USAID, Корпусом Миру США, DESPRO, 
Шведським агентством з питань міжнародної співп-
раці та розвитку (SIDA), Британською Радою, Урядом 
Японії, компанією «Shell в Україні», канадськими, 
польськими та німецькими фондами.

ASSISTANCE IN ATTRACTION  
OF INVESTMENT AND GRANTS
Every year since 2009, the Kharkiv Regional Council is the 
organizer of International Economic Forum «INNOVATIONS. 
INVESTMENTS. KHARKIV INITIATIVES!», at which the top 
management of the country discusses the plan of active actions 
on renovation of the economy of Ukraine and the region.

The joint project of the EU/UNDP «Community Based 
Approach to Local Development» is under implementa-
tion for a long time. 96 village councils of the region took 
part in three phases of the project.

In August 2012, Kharkiv Region became the winner of the 
contest on special piloting of the Program of Innovative 
Energy Efficient Technology Based on Renewable Energy 
Sources within the framework of the «Community Based 
Approach to Local Development» project. In the frame-
work of this component, measures for ensuring energy saving 
and energy efficiency in the Kharkiv Region were worked out.

Cooperation aimed at attraction of international techni-
cal assistance is conducted with many UN international 
organizations, the European Union, USAID, US Peace 
Corps, DESPRO, Swedish International Development 
Cooperation Agency (SIDA), British Council, government 
of Japan, Shell company in Ukraine, as well as Canadian, 
Polish and German funds.



ОФІЦІЙНИЙ САЙТ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

У 2015 році проведено величезну роботу з удоско-
налення офіційного веб-сайту Харківської обласної 
ради oblrada-kharkiv.gov.ua. Для цього було система-
тизовано десятки гігабайт текстової, графічної і відео- 
інформації, яка накопичувалась на сайті починаючі з 2008 
року. Усі ці дані після опрацювання знайшли своє нове 
розташування у відповідності до добре структурованого 
меню, що значно спростило доступ до них користувачів.

Тож, тепер громадяни у відкритому режимі мають 
доступ до інформації про основні новини, події, 
архівні матеріали; анонси найважливіших заходів на 
поточний тиждень, до рішень ради за всі скликання, 
до стенограм прес-конференцій та брифінгів та без-
ліч іншої корисної й цікавої інформації.

OFFICIAL WEBSITE 
OF THE KHARKIV REGIONAL COUNCIL

An extensive work to improve the official web-site of 
the Kharkiv Regional Council oblrada-kharkiv.gov.ua  
was conducted in 2015. For this purpose, dozens of 
gigabytes of text, graphical and video information that 
accumulated on web-site since 2008 was systematized. 
All the date after processing found their new location in 
accordance to the well-structured menu that users’ access 
much easier.

Thus, now citizens have access in the open mode to 
information about main news, events, archival materials; 
announcements of important measures for the current 
week, the Council’s decisions for all the convocations, 
records of press conferences and briefings and a lot of 
other useful and interesting information.
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МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ  
ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДИТЯТКО»

Щорічно,  
третя декада вересня 
м. Харків | fest.dytiatko.org.ua

Фестиваль заснований Харківською 
обласною радою у 2009 році за ініціа-
тиви її голови Сергія Чернова. Мета фестивалю — розви-
ток дитячого кіно та телебачення, підвищення професій-
ного рівня телебачення, орієнтованого на дитячу цільову 
аудиторію, а також підтримка дитячих творчих студій.

Фестиваль некомерційний, участь у ньому безкоштовна. 

Фестиваль «Дитятко» є членом CIFEJ, світової професій-
ної громадської організації «Міжнародний центр фільмів 
для дітей та молоді», що створена під егідою ЮНЕСКО.

Щороку учасниками фестивалю «Дитятко» стають творчі 
студії та режисери майже зі 100 країн світу.

Фестиваль «Дитятко» — це кілька яскравих і насичених 
днів, наповнених майстер-класами та тренінгами, пре-
зентаціями та творчими зустрічами, переглядом та обго-
воренням конкурсних робіт, заходами культурної про-
грами фестивалю.

Фестиваль «Дитятко» — це саме те місце, де діти 
стають особистостями, небайдужими, демократич-
ними, людяними, толерантними — справжніми чле-
нами родини націй Європи.

INTERNATIONAL CHILDREN’S  
TELEVISION FESTIVAL «DYTIATKO»

Annually,  
the third decade of September  

Kharkiv | fest.dytiatko.org.ua

The festival was founded by the Kharkiv 
Regional Council in 2009 upon the initiave 

of its Chairman Serhiy Chernov. The aim of the festival is develop- 
ment of children’s cinematography and television, increase 
of the professional level of television focused on a children’s  
target audience and supporting children crea-tive studios.

The festival is a non-profit event, and participation in it 
is free. 

The «Dytiatko» Festival is a member of the CIFEJ, the world 
professional public organization «The Interna-tional Centre 
of Films for Children and Young People» under the aegis of 
UNESCO.

Every year, creative studios and producers from almost 100 
countries participate in the «Dytiatko» festival.

The «Dytiatko» Festival is a few bright and eventful days rich 
in master classes and trainings, presentations and creative 
meetings, seeing and discussion of competitive works, activi-
ties of the cultural program of the festival.

The «Dytiatko» Festival is the place, where children 
become individuals, concerned, democratic, human,  
tolerant people, i.e. real members of the Family of 
European Nations.
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КОНКУРС ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
«МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ — ЦЕ МИ!»

Важливою є робота на майбутнє, яка 
спрямована на популяризацію ідей міс-
цевого самоврядування серед молоді, 
піднесення авторитету і престижу пред-
ставницької влади.

2012 року засновано Харківський облас-
ний щорічний конкурс для дітей та молоді 
«Місцеве самоврядування — це ми!». 
Конкурс проводиться з метою популяризації 
діяльності органів місцевого самоврядування, 
інформування молоді про роль та специфіку діяльності 
органів місцевого самоврядування, підвищення інтересу 
до розвитку демократії в Україні, збагачення знань під-
літків у сфері державного управління.

Ініціатива знаходить підтримку як серед школярів, так і 
серед студентів. В рамках конкурсу проводяться брейн-
рінг, олімпіада, конкурси творчих робіт, які широко 
висвітлюються в регіональних ЗМІ. Кожен з нас мріє жити 
в заможній та успішній країні, мати європейський рівень 
життя, бути впевненим у майбутньому. Водночас, одна 
людина просто чекає на зміни, інша — навпаки, сама 
ініціює та реалізує такі зміни. Конкурс «Місцеве само-
врядування — це ми!» заснований, щоб знаходити 
та підтримувати найбільш активних, талановитих, 
чутливих до перетворень та новацій, допитливих та 
наполегливих.

CONTEST FOR CHILDREN AND YOUTH  
«LOCAL SELF-GOVERNMENT - THAT’D BE US!»

Work for the future is also important, 
as it is aimed at promotion of local self- 
government among youth, raising the 
authority and prestige of the represent-
ative authority.

In 2012, the Kharkiv Region annual con-
test for children and youth «Local Self-

Government — That’d Be Us!» was founded. 
The contest is held for the purpose of popular-

ization of local self government activities, inform-
ing young people about the role and specific activity of local 
self-government bodies, increasing interest in development 
of democracy in Ukraine and raising awareness of teenagers 
in public administration.

The initiative is supported by both pupils and students. In 
the framework of the competition brain-rings, olympiads, 
competitions of creative works are conducted, and they are 
widely advertised and covered in the regional mass media. 
Each of us wants to live in a wealthy and successful country, 
have a European standard of living, be sure in the future. At 
the same time, one person is just waiting for changes, while, 
on the contrary, another person initiates and implements 
such changes. The contest «Local Self-Government — 
That’d Be Us!» founded to find and support the most 
active talented, sensitive to reforms and innovations, 
inquisitive and persistent people.
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КОНКУРС ІМЕНІ О.С. МАСЕЛЬСЬКОГО  
НА КРАЩИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР 

Конкурс започатковано Харківською обласною радою 
у 2007 році для заохочення обдарованої молоді та  
майстрів слова, які працюють задля збагачення творчого 
надбання Харківщини.

Оргкомітет запрошує до участі в конкурсі як талановиту 
молодь, аматорів, так і досвідчених літераторів, журна-
лістів, поетів і драматургів Харківщини. 

Роботи для участі в конкурсі  приймаються в номіна-
ціях «Проза», «Поезія», «Публіцистика», «Драматургія», 
«Майстер слова», «Учнівська молодь».  

Незалежно від номінації, журі має право відзначити 
окремим дипломом:

 � «Відкриття року» — найкращого молодого 
конкурсанта за твір, який ще не було опубліковано;

 � «Визнання» — за видатний вклад у розвиток 
мистецтва й багаторічну плідну та сумлінну працю; 

 � «Постать» — за кращий твір, присвячений 
видатній особистості Харківщини: культурному,  
науковому діячу, політику, іншій видатній  
особистості;

 � «Назустріч людям» — за твір, присвячений  
безпосередньо життю та діяльності 
О.С. Масельського;

 � «Дзвони Чорнобиля» — за твір, присвячений 
трагедії на Чорнобильській АЕС.

Нагородження переможців відбувається щороку 
в грудні, під час заходів із відзначення діяльності 
О.С. Масельського.

O.S. MASELSKY CONTEST  
FOR THE BEST LITERARY WORK 

The contest was initiated by the Kharkiv Regional Council 
in 2007 to encourage gifted young people and word 
painters , who work for enriching the creative heritage of 
Kharkivshchyna.

The Organizing Committee invites talented youth, ama-
teurs and professional literati, journalists, poets and play-
wrights of the Kharkiv Region to participate in the contest. 

Works for participation in the contest are accepted in cat-
egories «Prose», «Poetry», «Journalism», «Drama», «Word 
Painter», and «Students». 

Regardless of the category, the jury has the right to 
award an individual diploma:

 � «Discovery of the Year» to the best young artist 
for work that has not yet been published;

 � «Recognition» for an outstanding 
contribution to development of art and a 
long-term fruitful and diligent work; 

 � «Figure» for the best work devoted to an outstanding 
personality of Kharkivshchyna: a cultural fig-ure, 
academic figure, politician, another prominent figure;

 � «Reaching out to People» for a work  
dedicated to the life and activity of 
O.S. Maselskyi’s activities.

 � «Bells of Chornobyl» for a work 
dedicated to the Chernobyl tragedy.

Winners awarding ceremony is held annually in December, 
during events of celebration of O.S. Maselskyi’s activities.
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THE CONTEST OF MINI-PROJECTS  
OF TERRITORIAL COMMUNITY DEVELOPMENT 
«TOGETHER INTO THE FUTURE» 

The contest is held since 2012. The winners receive 
co-funding for implementation of projects from 
the regional budget in the amount of 50% of the 
project cost. 

The purpose of the contest is to support 
territorial communities of villages, settlements 

and of Kharkiv Region in settling local problems of socio-
economic nature and create conditions for increasing 
activity of communities. 

The main tasks of the Contest:

 � to stimulate the activity of public organizations, 
bodies of population self-organization, associations 
of co-owners of multi-apartment houses, initiative 
groups of citizens by providing the financial support 
for implementation of their social initiatives;

 � spreading of a positive experience gained by certain 
communities in solving social and economic problems 
of local significance;

 � creation of a favorable climate for internal development 
of territorial communities through by raising the level 
of their self-organization;

 � consolidation of resources of local self-government 
bodies, public for solution and the entrepreneurs of 
socially important problems of territorial communities 
of villages, settlements, towns of Kharkiv Region.

The main categories  
of the contest are as follows:

 � Energy Saving and Efficiency

 � Clean Environment

 � Welfare of Communities

КОНКУРС МІНІ-ПРОЕКТІВ  
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

«РАЗОМ В МАЙБУТНЄ» 

Конкурс проводиться з 2012 року. Переможці 
отримують співфінансування на реалізацію 
проектів з обласного бюджету в сумі 50% від 
вартості проекту. 

Мета Конкурсу: сприяння територіаль-
ним громадам сіл, селищ, міст Харківської 
області у розв’язанні місцевих проблем соціально- 
економічного характеру й створення умов для підви-
щення активності громад. 

Основні завдання Конкурсу:

 � стимулювання діяльності громадських організацій, 
органів самоорганізації населення, об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків, ініціативних 
груп громадян через надання фінансової підтримки 
для впровадження їхніх суспільних ініціатив;

 � поширення позитивного досвіду, набутого окре-
мими громадами, у розв’язанні соціально-еконо-
мічних проблем місцевого значення;

 � створення сприятливого клімату для внутрішнього 
розвитку територіальних громад шляхом підви-
щення рівня їхньої самоорганізації;

 � об’єднання ресурсів органів місцевого самовряду-
вання, громадськості і підприємців для розв’язання 
соціально значущих проблем територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст Харківської області.

Основні номінації  
конкурсу:

 � Енергоефективність  
та енергозбереження

 � Чисте довкілля
 � Добробут громад
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ІНІЦІАТИВИ
ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ  
РАДИ

INITIATIVES 
OF THE KHARKIV 
REGIONAL  
COUNCIL
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КОНКУРС «КРАЩИЙ ПРАЦІВНИК  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 

Мета Конкурсу: підвищення професіоналізму посадових 
осіб місцевого самоврядування, розвитку їх творчої актив-
ності, ініціативності; сприяння розвитку місцевого самовря-
дування, прозорості й вдосконалення процесу організації 
та ефективності діяльності як посадових осіб, так і місцевих 
рад області в цілому; узагальнення досвіду роботи кращих 
працівників органів місцевого самоврядування. 

Основні завдання Конкурсу: 

 � виявлення та заохочення найбільш професійно підго-
товлених посадових осіб місцевого самоврядування; 

 � залучення висококваліфікованих фахівців, зокрема 
молоді, до роботи в органах місцевого самоврядування; 

 � вплив на формування суспільної думки щодо престиж-
ності служби в органах місцевого самоврядування;

 � виховання у посадових осіб місцевого самовря-
дування почуття шанобливого ставлення до своєї 
професії, основних принципів служби в органах 
місцевого самоврядування. 

Номінації Конкурсу: 

 � Кращий голова районної ради;

 � Кращий сільський голова;

 � Кращий селищний, міський голова  
(міста районного значення); 

 � Кращий міський голова  
(міста обласного значення);

 � Краща посадова особа сільської,  
селищної, міської ради;

 � Краща посадова особа виконавчого  
апарату районної ради.

CONTEST «THE BEST LOCAL  
SELF-GOVERNMENT OFFICER»» 

The contest purpose is: to enhance professionalism of local 
self-government officers, development of their creative 
activity, initiativeness; to support development of local self-
governance, transparency and improvement of the process 
of organization and efficiency of activity of both officials and 
local councils of the region as a whole; summing up of work 
experience of the best workers of local self-government bodies. 

The main tasks of the Contest: 

 � to detect and encourage the most professionally trained 
local self-government officers; 

 � to attract highly skilled specialists, including young 
people, to work in local self-government bodies; 

 � to Influence formation of the public opinion on the 
prestige of service in local self-government bodies;

 � to form the sense of respect by local self-government 
officers to their profession, key principles of service in 
local selfgovernment bodies. 

The contest categories are as follows: 

 � The Best Chairman of the District Council;

 � The Best Chairman of the Village Council;

 � The Best Mayor of Village, Town 
(towns of regional significance);

 � The Best City Mayor  
(cities of region significance); 

 � The Best Officer of the Village, 
Settlement, Town Council;

 � The Best Officer of the Executive 
Apparatus of the District Council.
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АСОЦІАЦІЯ  
ОРГАНІВ  
МІСЦЕВОГО  
САМОВРЯДУВАННЯ  
ХАРКІВСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ

ASSOCIATION  
OF LOCAL  
GOVERNMENT 
OF THE KHARKIV  
REGION



АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Асоціація органів місцевого самовряду-
вання Харківської області була утворена 
у 2007 році з метою ефективного здійс-
нення повноважень, узгодження дій орга-
нів місцевого самоврядування, сприяння 
місцевому та регіональному розвитку. 

Асоціація стала першим в Україні 
об’єднанням місцевих рад на регіо-
нальному рівні.

Засновниками Асоціації органів місцевого самовряду-
вання Харківської області виступили Харківська обласна 
рада, Балаклійська, Красноградська, Кегичівська, Валків-
ська районні ради та Куп’янська міська рада.

Дворічний досвід роботи Асоціації був урахований при 
прийнятті у 2009 році Закону України «Про асоціації орга-
нів місцевого самоврядування».

В Асоціації об’єдналися 96% місцевих рад різних  
рівнів, в тому числі:

 � Харківська обласна рада;
 � 27 районних рад;
 � 6 міських рад міст обласного значення;
 � 10 міських рад міст районного значення;
 � 56 селищних рад;
 � 361 сільська рада.

ASSOCIATION OF LOCAL  
GOVERNMENT OF THE  
KHARKIV REGION

The Association of Local Government Bodies 
of Kharkiv Region was founded in 2007 for the 
purpose of effective exercise of powers, coordi-
nation of activities of local government bodies, 
support local and regional development. 

The Association became the first Ukrai-
nian association of local councils at the 
regional level.

The founders of the Association of Local Self-Government Bod-
ies of Kharkiv Region are the Kharkiv Regional Council, Balakliia 
District Council, Krasnohrad District Council, Kehychivka Dis-
trict Council, Valky District Council, and Kupiansk City Council.

Two-year experience of the Association was taken into 
account for adoption in 2009 of the Law of Ukraine «On Asso-
ciations of Local Government Bodies».

The Association unites 96% of local councils of different 
levels, including:

 � the Kharkiv Regional Council
 � 27 district councils;
 � 6 councils of cities of region significance;
 � 10 councils of towns of district significance;
 � 56 settlement councils;
 � 361 village councils.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ  
ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

Асоціація надає методичну і практичну допомогу  
місцевим радам, а також сприяє:

 � обміну досвідом діяльності органів місцевого 
самоврядування у вирішенні проблем розвитку  
населених пунктів;

 � розвитку і зміцненню місцевого самоврядування; 

 � соціально-економічному розвитку населених  
пунктів; 

 � захисту прав та інтересів територіальних громад;

 � проведенню просвітницької, наукової, інформацій-
ної роботи;

 � розвитку міжмуніципального та міжнародного спів-
робітництва; 

 � налагодженню взаємодії та співпраці з органами 
місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асо-
ціаціями та міжнародними організаціями, що опіку-
ються питаннями місцевого самоврядування.

 
Асоціація є виконавцем численних заходів комп-
лексної програми «Розвиток місцевого самовря-
дування в Харківській області на 2012–2016 роки», 
затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 
2011 року.

MAIN DIRECTIONS OF  
THE ASSOCIATION ACTIVITY

The Association provides methodical and practical 
assistance to local councils, and also assist in:

 � sharing experience of activity of local self-government 
bodies in solving issues related to development of 
population centers;

 � development and strengthening of local self-
government; 

 � social and economic development of population centers; 

 � protection of rights and interests of territorial 
communities;

 � conduct of educational, scientific, informational work;

 � development of inter-municipal and international 
cooperation; 

 � establishment of interaction and cooperation with 
local government bodies of foreign countries, their 
associations and international organizations dealing 
with local self-government matters.

The Association undertakes numerous measures of 
the complex program «Development of Local Self-
Government in Kharkiv Region within the Period from 
2012 to 2016» approved by the resolution of the Kharkiv 
Regional Council dated December 22, 2011.
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СПІВПРАЦЯ З НАУКОВИМИ 
 І НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ. 

ЗАЛУЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ

Асоціацією укладено низку угод про співпрацю 
з провідними вищими навчальними закладами 
регіону.

Фахівці Асоціації разом з експертами ВУЗів акумулюють 
проблемні та актуальні питання місцевого самовряду-
вання, готують спільні пропозиції до проектів законів, 
указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 
України. Беруть участь у розробці та експертизі проектів 
законодавчих і нормативно-правових актів.

Центр розвитку місцевого самоврядування 
при Асоціації надає методичну допомогу 
територіальним громадам, ініціативним 
групам населення, керівникам місцевих 
рад щодо:

 � залучення технічних ресурсів;

 � участі в проектах, які проводяться профільним 
міністерством, Державним фондом регіонального 
розвитку та іншими міжнародними фондами та 
організаціями;

 � направлення студентів ВУЗів на стажування  
в органи місцевого самоврядування.

COOPERATION WITH SCIENTIFIC  
AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
ATTRACTION OF TECHNICAL RESOURCES

The Association concluded a number of agreements on 
cooperation with the leading higher educational estab-
lishments of the region.

The Association’s specialists together with experts of the 
higher educational establishments accumulate problematic 
and topical issues of local self-government, prepare joint pro-
posals to the draft laws, decrees of the President of Ukraine 
and resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine. They 
take part in development and examination of projects of  
legislative and regulatory-legal acts.

The center of development of local self- 
government headed by the Association  
renders the methodological assistance to 
territorial communities, initiative groups of  
population, heads of local councils on:

 � attraction of technical resources;

 � participation in projects that are conducted by the  
relevant Ministry, State Fund for Regional Development 
and other international foundations and organizations;

 � sending students of the higher educational establish-
ments for training in local self-government bodies.



МЕТОДИЧНА РОБОТА АСОЦІАЦІЇ 

При Асоціації утворено службу радників, у якій на 
громадських засадах працюють фахівці з правових, 
фінансових та бюджетних питань; з питань земель-
них відносин та природокористування; міжмуніци-
пального співробітництва; управління комунальною 
власністю; взаємодії з громадськістю та засобами 
масової інформації; з економічних питань та держав-
но-приватного партнерства.

Виконавча дирекція Асоціації готує друковані методичні, 
інформаційно-довідкові видання, збірники профільних 
законодавчих актів з коментарями експертів, брошури у 
форматі «запитання-відповіді» та іншу літературу, розра-
ховану на керівників, депутатів та працівників апаратів 
місцевих рад, проводить навчальні заходи. 

З метою інформаційного забезпечення місцевих 
рад регіону створено офіційний веб-сайт Асоціації  
association.kharkov.ua, який відвідують користувачі 
з майже 40 країн світу. На сторінках сайту  оперативно 
розміщуються новини законодавства, позитивний дос-
від, методичні рекомендації, працює «гаряча лінія» та 
міститься інша корисна інформація.

METHODICAL WORK OF THE ASSOCIATION 

At the Association, there is a service of advisers, in 
which specialists on legal mattes, finance and budget; 
land relations and environmental management; 
inter-municipal cooperation; communal property 
management; public and mass media relations; 
economic matters and public-private partnership work 
on the voluntary basis.

The Association prepares printed methodical, information 
and reference media, collections of relevant legislative acts 
with comments of experts, brochures in the Questions and 
Answers format and other literature intended for managers, 
deputies and employees of the local council apparatus and 
conduct educational events. 

To ensure information support for local councils of 
the region, the official website of the Association  
association.kharkov.ua was created, and now it is visited by 
users from almost 40 countries of the world. On site pages, 
news of legislation, positive experiences, methodological 
recommendations are published in a prompt manner, the 
«hot line» and another useful information are available. 
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МУЗЕЙ МІСЦЕВОГО 
 САМОВРЯДУВАННЯ  

ХАРКІВЩИНИ

У 2015 році виповнилося 250 років від дня утворення 
Слобідсько-Української губернії з центром у місті 
Харкові — першого адміністративно-територіального 
утворення на Слобожанщині, 150 років від дня запро-
вадження на Слобожанщині земств — виборних орга-
нів місцевого самоврядування та 30 років з заснування 
західними країнами Європейської хартії місцевого само-
врядування, яку Україна ратифікувала у 1997 році. 

З нагоди цих ювілейних подій, Асоціацією у співпраці 
з обласною радою, обласною державною адміністра-
цією, органами місцевого самоврядування регіону 
та Харківським історичним музеєм ім. М. Сумцова 
утворено унікальний у своєму роді Музей місцевого 
самоврядування Харківщини.

MUSEUM OF LOCAL  
SELF-GOVERNMENT BODIES  
OF KHARKIVSHCHYNA

The year of 2015 was the 250th anniversary of foundation 
of Sloboda Ukraine Governorate with the center in 
Kharkiv as the first administrative-territorial formation in 
Slobozhanshchyna, 150 years of introduction of zemstvos in 
Slobozhanshchyna as local self-government bodies and 30 
years of foundation by the western states of the European 
Charter on Local Self-Government that was ratified by 
Ukraine in 1997. 

On the occasion of this anniversary events, the 
Association in cooperation with the Kharkiv Regional 
Council, Region State Administration, local self-
government bodies of the region and М. Sumtsov 
Kharkiv Historical Museum established one of the 
first in Ukraine museums of local self-government in 
Kharkivshchyna. 
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НАПРЯМКИ РОБОТИ МУЗЕЮ 

Основним завданням Музею є наукове вивчення та 
висвітлення музейними засобами особливостей істо-
ричного розвитку системи органів місцевого самовря-
дування Харківщини як помітного явища у муніципаль-
ному житті країни новітньої доби з віковими традиціями 
народовладдя, законності, гласності, колегіальності, 
виборності, соціального захисту населення, виховання 
у населення почуття патріотизму та відповідальності за 
долю свого міста, регіону та країни, формування грома-
дянського суспільства.

В експозиціях музею представлено багато цікавих 
артефактів, які допомагають прослідкувати роз-
виток місцевого самоврядування на Харківщині, 
а також ті процеси та події, які відбувалися у житті  
регіону, починаючи з XVII століття. 

Музей активно використовується школами та вищими 
учбовими закладами у навчальному процесі. 

DIRECTIONS OF THE MUSEUM WORK 

The main task of the museum is a scientific study and 
reveal by museum means of peculiarities of the historical 
development of local self-government bodies in the Kharkiv 
Region as a noticeable phenomenon in the municipal 
life of the country of the new era with ancient traditions 
of democracy, the rule of law, openness, collegiality, 
electivity, social protection of population, formation of 
population’s feelings of patriotism and responsibility for 
the fate of their cities, regions and the country, formation 
of the civil society.

Expositions of the museum represent many interesting 
artifacts that help to trace development of local self- 
government in Kharkivshchyna, as well as those proces- 
ses and events that occurred in the life of the region  
starting from the 17th century. 

The Museum is actively used by schools and higher educa-
tional establishments for the educational process purposes. 
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www.oblrada-kharkiv.gov.ua

Тел./Phone: +3 8057 700-40-57 
Факс/Fax: +3 8057 700-53-35

E-mail: info@oblrada-kharkiv.gov.ua

Адреса: вул. Сумська, 64 
м. Харків, Україна, 61002 
Address: Sumska Street, 64 
Kharkiv, Ukraine, 61002


