
Додаток 1 

ЗВІТ 
про виконання плану роботи Харківської обласної державної адміністрації до 2017 року  

з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року за 2017 рік 
 

№ 

п/п 

Наймену-
вання 

завдання 
Стратегії 

Найменування 
заходу  

Дата 
початку/ 

завершення 
здійснення 

заходу 

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання Індикатори результативності виконання завдання Стан виконання 
завдання (з 

порівняльною 
оцінкою фактично 

виконаного і 
запланованого) 

Проблемні 
питання, їх 

вплив на 
виконання 
завдання (з 
поясненням 
причини їх 

виникнення та 
зазначенням 
механізму 

вирішення) 

назва, дата та 
номер рішення про реалізацію 

програми (проекту) 
регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу 

обсяг фінансування, 
передбачений 

програмою (проектом) 
регіонального 
розвитку, що 

реалізується в рамках 
заходу 

фактично 
профінансований 
обсяг коштів за 

програмою 
(проектом) 

регіонального 
розвитку, що 
реалізується в 
рамках заходу 

тих, що діють з 
початку 

виконання 
завдання 

тих, що 
затверджені 
у звітному 

періоді 

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту) 

за 
звітний 
період 

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту) 

за 
звітний 
період 

Найменування 
індикатора, 

одиниця виміру 

прогнозо-
ване 

значення 
індикатора 

фактичне 
значення 

індикатора 

відхи- 
лення  
(+/-) 

  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Розвиток 

інфрастр

уктури 

міст 

Підтримка 
розроблення 
містобудівної 
документації для 
населених пунктів 
(зонінг, детальні 
плани територій) 
та приміської 
зони 

2016-2017 – Рішення 
Харківської 

обласної 
ради  від 

14.04.2016 
№101-VІІ 

17709,2 
тис.грн.-
2016 рік ; 
15397,2 
тис.грн.-
2017 рік 

– – – Картографічні 
матеріали, 

містобудівна 
документація, 

одиниць 

Схема 
планування 
території - 

5, 
генераль-
ний план - 

331 

Схема 
планування 

території - 5, 
генеральний 
план - 331 

– Реалізація проекту 
здійснюється за 

рахунок місцевих 
бюджетів 

Відсутність 
державного 

фінансування на 
розроблення 

картографічної 
та містобудівної 

документації 

 Залучення 

інвестицій у 

будівництво та 

реконструкцію 

вулично-

дорожньої мережі 

2016-2017 Програма 

розвитку 

дорожнього 

комплексу 

Харківської 

області на 

2012-2016 

роки,  

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 22.12.2011 

№ 293-VI (із 

змінами) 

Програма 

розвитку 

дорожньої 

інфраструкту

ри і фі-

нансування 

робіт, 

по'язаних із 

будівницт-

вом, ре-

конструк-

цією, ре-

монтом та 

утриманням 

автомобіль-

них доріг 

загального 

користуван-

ня Хар-

ківської 

області, на 

307260,0 222260 180600 121600 площа 

відремонтовано

го дорожнього 

покриття, км 

81,7 31,1 -50,6 - 

 

– 



  2   Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2017 рік від 

25.05.2017    

№ 447-VII 

 Сприяння 

утворенню 

центрів для 

надання 

адміністративних 

послуг та інших 

послуг населенню 

і суб’єктам 

господарювання 

2016-2017 Закон України 

"Про 

адміністратив

ні послуги" 

– – – – – кількість 

утворених 

центрів надання 

адміністратив-

них послуг 

34 36 +2 106% – 

2 Розвиток 

сільської 

місцевості 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та 

модернізація 

зрошувальних 

систем 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

роки 

Комплексна 

Програма 

розвитку 

водного 

господарства 

Харківської 

області на 

період до 

2021 року, 

рішення 

обласної ради 

від 20.06.2013 

№746-VI 

– 2,7 млн. 

грн. 

(державн

ий 

бюджет); 

37,4 млн. 

грн. 

(кошти 

с/г 

виробни-

ків) 

1,5 

млн. 

грн. 

(держа

вний 

бюд- 

жет); 

14,4 

млн. 

грн. 

(кошти 

с/г 

вироб-

ників) 

0,338 

млн. 

грн. 

(кош-ти 

с/г 

вироб-

ників) 

0,338 

млн. 

грн. 

(кош-

ти с/г 

вироб-

ників) 

Проведення 

реконструкції 

зрошуваних 

систем 

Підви-

щення 

ефекти-

вності 

викори-

стання 

зрошу-

ваних 

систем 

на пло-

щі 1,1 

тис. га 

0,08 тис. 

га 

-1,02 7,3% 

 

Відсутність 

бюджетного 

фінансування 

  Підвищення 

привабливості 

проживання в 

сільській 

місцевості, 

виконання 

програми 

державної 

підтримки 

молодих 

працівників, 

залучених до 

роботи в 

сільських 

населених 

пунктах 

2016-2017 

роки 

Обласна 

програма 

індивідуально

го житлового 

будівництва 

на селі 

«Власний 

дім» на 2016-

2017 роки,  

рішення 

обласної ради 

від 14.04.2016 

№ 102-VІІ 

– 50738,7 

тис. грн. 

(у т.ч. 

2016 – 

27118,7 

тис. грн.; 

2017 – 

23620,0 

тис. грн.) 

23620,0 

тис. грн 

2162,0 

тис. 

грн. 

(1800,4 

тис. 

грн. 

держ. 

бюдж.; 

331,6 

тис. 

грн. – 

обл. 

бюдж., 

30,0 

тис. 

грн. – 

рай. 

бюджет 

900,0 

тис. 

грн. 

держ. 

бюдж. 

Заявки на 

отримання 

кредитів, шт. 

22 4 -18 Станом на 

01.01.2018 

укладено              

4 кредитних 

договорів на суму 

525,0 тис. грн;    

(за рахунок 

державного 

бюджету. 

– 

3 Розвиток 
інтелект
уального 
капіталу 

Модернізація 

системи освіти 

Забезпечення 

підтримки та 

розвитку 

інтелектуального 

і творчого 

2015-

2017роки 
Обласна 

програма 

розвитку 

освіти «Новий 

освітній 

простір 

Харківщини» 

– 1560,5 

 тис. грн. 
 

 

 
 

 

412,0 

тис. 
грн. 

 

 
 

 

1523,5 

тис. грн. 
 

 

 
 

 

412,0 

тис. 
грн. 

 

 
 

 

Кількість 

іменних 

стипендій 

кращим 

студентам ВНЗ 

 

Кількість 

40 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

– Біля 1000 

студентів є   

стипендіатами 

різних рівнів; 40 

кращих студентів 

харківських вищів 

та 39 видатних 

– 



  3   Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

потенціалу через 

систему освіти та 

навчання 

протягом життя 

на 2014 – 2018 

роки (рішення 

обласної ради 

від 19 грудня 

2013 року           

№ 885-VI (із 

змінами) 

1037,6 

тис. грн. 

 

560,0 

тис. 

грн. 
 

1037,6 

тис. грн. 

 

560,0 

тис. 

грн. 
 

іменних 

стипендій 

молодим та 

видатним 

науковцям 

39 39 науковців є 

обласними 

стипендіатами 

4 Підвище-
ння рівня 

іннова-
ційної та 
інвести-

ційної 
спромо-
жності 
регіонів 

Формування 
сприятливого 
інвестиційного 
клімату, 
позитивного 
інвестиційного 
іміджу та 
просування на 
зовнішній ринок 
інвестиційних 
можливостей 
регіонів України 

2016-2017 

роки 

 

Програма 

економічного  

і соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 

2017 рік 

(рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 08.12.2016 

№ 329-VII) 

– – 150 

тис.грн. 

– 32,0 

тис.грн. 

Кількість візитів 

до Харківської 

області 

керівників 

дипломатичного 

корпусу, 

акредитованого в 

Україні, а також 

іноземних 

офіційних та 

ділових делегацій 

50 35 

 

-15 У стадії 

виконання 

– 

  Розвиток 

інноваційної 

культури шляхом 

популяризації 

провадження 

наукової, 

винахідницької та 

інноваційної 

діяльності, а 

також створення 

цілісної системи 

освіти з 

урахуванням 

кадрового 

забезпечення 

інноваційної 

діяльності 

2015-2017 

роки 

 

План заходів 

щодо 

популяризації 

наукової та 

інноваційної 

діяльності  у 

ВНЗ та  

наукових 

установах 

– – – – – Кількість 

інноваційних 

заходів 

150 150 - У 2016 році 

виконанням 

наукових і 
науково-технічних 

робіт у Харківській 

області займалися 
160 організацій  і 

підприємств та 

16,5 тис. 
працівників. 

створений 

Харківський 
університетський 

консорціуму та 

інноваційно-
освітній кластер 

«Агротехніка». 

– 

5 Розвиток 
підприєм-
ницького 
середо-

вища та 
конку-

ренції на 
регіона-
льних 

товарних 
ринках 

Проведення 
навчання з питань 
провадження 
підприємницької 
діяльності 

2016-2017 
роки 

Програма 
сприяння 

розвитку малого 
та середнього 

підприємництва в 
Харківській 

області на 2016-
2020 роки, 

затверджена 
рішенням 

Харківської 
обласної ради 
від 08.09.2016 
№ 245-VII (зі 

змінами) 

- 500,0 
тис.грн. 

 
 

250,0 
тис.грн. 

 

 

- 

 

 

 

250,0 
тис.грн. 

 

 

Кількість 
проведених 
навчальних 
семінарів, 
тренінгів, 

майстер-класів, 
форумів, круглих 

столів, 
конференцій, 

виїзних зустрічей, 
надання 

інформаційних, 
маркетингових, 

юридичних 
консультацій 

підприємцям, у 
тому числі 

переселенцям, 
ветеранам АТО 

90 
семінарі

в/ 
3500 
чол. 

804/6117 714/   
2617 

- - 



  4   Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 Раціона-
льне 

викорис-
тання 

природно-
ресурсно-
го потен-
ціалу, збе-
реження 
культур-

ної 
спадщини 

та 
найцін-
ніших 

природ-
них 

терто-
рій 

Збереження в 

області 

біологічного та 

ландшафтного 

різноманіття, 

відтворення 

природних 

комплексів, 

земельних та 

водних ресурсів, 

формування 

національної 

екомережі 

2016-2017 

роки 

Рішення 

обласної ради 

від 15.01.15 

№ 1146-VI; 

від 04.02.2016 

№ 58-VII 

– – – – - Частка 

природно-

заповідного 

фонду в 

загальній площі 

територіальної 

одиниці, % 

6,6 2,37 - 4,23 В стадії виконання. 
Інформацію про 
проведену робот 
у викладено в 

аналітичній 

записці. 

Відсутність 

механізму 

економічного 

стимулювання 

власників або  

користувачів 

земельних 

ділянок 

надавати  

погодження на 

включення 

території до  

ПЗФ 

  Підвищення рівня 

обізнаності 

населення щодо 

цінностей територій 

та об’єктів 

природно-

заповідного фонду і 

залучення населення 

до управління ними 

2016-2017 

роки 

– – – – – – Кількість 

розміщеної 

інформації, 

одиниць 

- 

 

 

всього 

101, в 

т.ч.10 - 

НПП 

«Слобожа

н-ський»; 

84 - НПП 

«Гомільшанс

ькі ліси»; 7 

статей у 

друкованих 

ЗМІ – НПП 

«Дворічансь

кий» та, крім 

цього, 4 

роліки, 3 

радіовиступи 

та створено 

власний 

канал 

наYoutube 

- 

 

 

Виконується 

 

– 

  Збереження 
об’єктів 
культурної 
спадщини, 
забезпечення в 
регіонах 
доступності до 
об’єктів 
культурної 
спадщини 

2016-2017 
роки 

Програма 
розвитку 

культури і 
туризму 

Харківської 
області на 2014 -

2018 роки, 
затверджена 

рішенням 
обласної ради від 
29.08.2013 року 

№789-VI (зі 
змінами) 

– 63,25 34,5 63,25 34,5 Кількість 
охоронних дощок, 
встановлення на 

пам’ятках 
культурної 

спадщини (од.) 

55 51 - 4 Виконано - 



  5   Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7 Диверси-
фікація 
джерел 
енерго-
поста-

чання та 
підвище-
ння рівня 
енергое-
фектив-
ності в 
регіоні 

Створення 

системи 

стимулювання 

підвищення рівня 

енергоефективност

і 

 

 

2016-2020 Програма 

відшкодування 

відсотків за 

кредитами, 

отриманими 

населенням 

Харківської 

області на 

впровадження 

енергозберігаю

чих заходів, на 

2016 - 2020 

роки, 

затвердженої 

рішенням 

обласної ради 

від 17 грудня 

2015 року №14-

VII 

– 8600,0 
тис. грн 

6500,0 
тис. грн  

641,2 641,2 Кількість 

наданих 

кредитів, шт. 

 

1500 

 

 

1341 

 

 

-159 

 

 

Виконання 

завдання на 89,4% 

від 

прогнозованого 

значення 

 

 

Головний 

фактор 

розбіжності 

між 

запланованим

и та 

досягнутими  

показниками є 

недостатня 

забезпеченіст

ь коштами 

необхідних на 

реалізацію 

роботи 

державної 

програми 

«Теплі» 

кредити 

(згідно якої з 

державного 

бюджету 

відшкодовуєт

ься до 35% 

тіла кредиту 

позичальника

м), що є 

суттєвим 

фактором при 

прийнятті 

рішення 

позичальнико

м про участь у 

обласній 

програмі. 

  Оптимізація 

структури 

регіонального 

енергетичного 

балансу шляхом 

заміщення 

природного газу 

енергоресурсами, 

отриманими з 

відновлюваних 

джерел енергії та 

альтернативних 

видів палива, 

насамперед на 

об’єктах соціальної 

сфери 

 

2017 Програма 

економічного 

і соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 

2017 рік 

спільно з 

Програмами 

економічного 

і соціального 

розвитку 

районів 

 
– – 43161,6 

тис.грн 

43161,6 

тис. 

грн 

Переведення 

об’єктів 

соціальної 

сфери на 

альтернативні 

види палива, шт 

35 54 +19 Виконано 

завдання на 

154,28% від 

прогнозованого 

 

 



  6   Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 Ство-
рення 

умов для 
продук-
тивної 
праці 

населен-
ня 

Запровадження 

навчання і 

профорієнтації 

для 

перепрофілюванн

я та 

переорієнтації 

трудових кадрів 

залежно від 

потреб 

регіонального 

ринку праці 

2015-2017 

роки  

 

Ліцензування 

освітніх 

послуг у сфері 

професійної 

освіти 

– – – – – Кількість 

ліцензованих 

професій 

127 121 - 6 Перелік професій 

відповідає  

потребам  ринку 

праці 

– 

  Розроблення 
програм 
професійно-
технічного 
навчання, 
підготовки кадрів 
відповідно до 
потреб 
регіонального 
ринку праці 

2015-2017 

роки  

 

Розроблення 

програм 

професійно-

технічного 

навчання 

– – – – – Кількість 

програм 

професійно-

технічного 

навчання 

127 121 - 6 Кількість програм 

відповідає 

кількості 

професій 

 

  Підвищення рівня 
зайнятості 
населення та 
зниження рівня 
безробіття  

2016-2017 
роки 

Програма 
зайнятості 
населення 

Харківської 
області на період 

до 2017 року, 
затверджена 

рішенням 
обласної ради 
від 20.06.2013  
№748-VI, із 

змінами, 
внесеними 
рішенням 

обласної ради 
від 25.09.2014 

№ 1036-VІ, 
від 18.06.2015 
№ 1233-VI та 
від 08.12.2016 

№ 319-VII 

– – – – – рівень зайнятості 
населення у віці 

15-70 років, % до 
населення 

відповідного віку 
 

рівень безробіття 
населення у віці 
15-70 років (за 
методологією 
МОП) у % до 
економічно 
активного 
населення 

відповідного віку 

60,1 
(2017 рік) 

 
 
 
 

6,3 
(2017 рік) 

 

60,8 
(9 міс. 

2017 року) 
 
 
 

5,9 
(9 міс. 

2017 року) 
 

+0,7 
 
 
 
 
 

-0,4 

виконується 
 
 
 
 
 

виконується 

- 

  Забезпечення 
надання 
підтримки 
безробітним 
шляхом виплати 
одноразової 
допомоги по 
безробіттю для 
організації 
підприємницької 
діяльності  
 

2016-2017 
роки 

Програма 
зайнятості 
населення 

Харківської 
області на період 

до 2017 року, 
затверджена 

рішенням 
обласної ради 
від 20.06.2013  
№748-VI, із 

змінами, 

– У межах  коштів 
Фонду 

загальнообов'язко-
вого державного 

соціального 
страхування України 

на випадок 
безробіття 

 

- 
 
 

1863,3  
тис. 
грн. 

кількість осіб, 
яким виплачено 

допомогу по 
безробіттю 

одноразово для 
організації 

підприємницької 
діяльності, осіб 

– 72 
(2017 рік) 

 

 виконується – 
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 внесеними 

рішенням 
обласної ради 
від 25.09.2014 

№ 1036-VІ, 
від 18.06.2015 
№ 1233-VI та 
від 08.12.2016 

№ 319-VII 

  Організація 
професійної 
підготовки, 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
зареєстрованих 
безробітних з 
урахуванням 
поточної та 
перспективної 
потреб ринку 
праці 

2016-2017 
роки 

Програма 
зайнятості 
населення 

Харківської 
області на період 

до 2017 року, 
затверджена 

рішенням 
обласної ради 
від 20.06.2013  
№748-VI, із 

змінами, 
внесеними 
рішенням 

обласної ради 
від 25.09.2014 

№ 1036-VІ, 
від 18.06.2015 
№ 1233-VI та 
від 08.12.2016 

№ 319-VII 

– У межах  коштів 
Фонду 

загальнообов'язко-
вого державного 

соціального 
страхування України 

на випадок 
безробіття 

 

- 
 
 
 

61456,5 
тис. 
грн. 

кількість 
безробітних, які 

проходили 
профнавчання, 

осіб 

16425 
(2017 рік) 

15473 
(2017 рік) 

-952 94,2% 
виконання 

– 

  Підвищення рівня 
заробітної плати 
та ліквідація 
заборгованості з її 
виплати 

2016-2017 

роки 

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 

рік (рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 08.12.2016  

№ 329-VII) 

– – – – – середньомісячна 

заробітна плата 

(номінальна), грн. 

5487 6244 +424 перевиконано – 

9 Створе-
ння умов 

для 
розв’яза-

ння 
нагальних 
проблем  
пересе-
ленців 

Створення умов 

для навчання 

дітей, зокрема 

організація 

підвезення дітей 

до шкіл, гарантії 

можливості 

проходження 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання для 

випускників, 

забезпечення 

2015-2017 

роки  
ІУ квартал 

2017 року 

 

Обласна 

програма 

розвитку 

освіти «Новий 

освітній 

простір 

Харківщини» 

на 2014 – 2018 

роки (рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 19 грудня 

2013 року № 

- 27000,0 

тис. грн. 

 

 

- 

 

24255,2 

тис. 

грн. 

 

- 

 

Кількість 

освітянських 

автобусів, 

задіяних у 

підвезенні 

учнів, дітей та 

педагогічних 

працівників 

350 353 

 

+3 У 2015 році 

придбано 15 
шкільних автобусів 

(списано – 3, парк 

шкільних автобусів 
збільшився на 12 

одиниць)  У 2016 

році  придбано 40 
автобусів(списано 

– 11, парк 

шкільних автобусів 
збільшився на 29 

одиниць). У 2017 

році придбано 13 
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підручниками, 

виділення 

державних 

дотацій на 

шкільне 

харчування тощо 

885-VI із 

змінами) 

шкільних автобусів 

за кошти  

державного, 
районних 

бюджетів, знято з 

бази даних 6 
шкільних автобусів 

(Харківський 

район), що не 
відповідають 

технічним вимогам  

національного 
стандарту України 

ДСТУ 7013:2009), 

списано 5 
шкільних 

автобусів, зросла 

кількість 
орендованого 

транспорту – на 1 

автобус. 

  Забезпечення 

доступу 

переселенців до 

соціальних 

послуг, закладів 

освіти та охорони 

здоров’я 

незалежно від 

місця їх 

розташування 

2015-2017 

роки  

 

Здійснюється 

навчання  

переселенців 

– – – – – Здійснюється 

навчання  

переселенців 

До ЗНЗ – 

5170 до 

ДНЗ – 
1775; до 

ПТНЗ – 

340 
учнів;  

до ВНЗ 

І-ІУ р. а. 
- 2910 

студент 

До ЗНЗ – 

4626 

учнів; до 
ДНЗ – 

1574; до 

ПТНЗ – 
186;  до 

ВНЗ І-ІУ 

р. а. – 2950 
студентів 

- Станом на 26.12.2017 

із території Донецької 

і Луганської областей 

влаштовано на 

навчання 9336 осіб, з 

них:  до 

загальноосвітніх 

навчальних закладів – 

4626 (райони (міста) 

області – 1514 учнів, 

м. Харкова – 3112); 

 до дошкільних 

навчальних закладів – 

1574 (райони (міста) 

області – 391 дитина, 

м. Харкова – 1183); до 

професійно-технічних 

навчальних закладів – 

186 учнів; до І курсу 

вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів 

акредитації 

зараховано 386 

студентів;  до І курсу 

вищих навчальних 

закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації - 2594 

студенти. 

 

10 Підви-
щення 
стан-
дартів 

життя в 
сільській 

місце-
вості 

Забезпечення 

регулярного і 

безоплатного 

перевезення дітей, 

учнів та 

педагогічних 

працівників 

дошкільних і 

2015-2017 
роки 

ІУ квартал 

2017 року 

 

Обласна 

програма 

розвитку 

освіти «Новий 

освітній 

простір 

Харківщини» 

на 2014 – 2018 

– 27000,0 

тис. грн. 

 

 

- 

 

24255,2 

тис. 

грн. 

 

- 

 

Кількість 

освітянських 

автобусів, 

задіяних у 

підвезенні 

учнів, дітей та 

педагогічних 

працівників 

350 353 
 

+3 У 2015 році придбано 

15 шкільних 

автобусів (списано – 

3, парк шкільних 

автобусів збільшився 

на 12 одиниць)  У 

2016 році  придбано 

40 автобусів(списано 

– 11, парк шкільних 

автобусів збільшився 
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загальноосвітніх 

навчальних 

закладів у сільській 

місцевості до місця 

навчання, роботи та 

додому 

роки (рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 19 грудня 

2013 року № 

885-VI із 

змінами) 

на 29 одиниць). У 

2017 році придбано 

13 шкільних 

автобусів за кошти  

державного, районних 

бюджетів, знято з 

бази даних 6 

шкільних автобусів 

(Харківський район), 

що не відповідають 

технічним вимогам  

національного 

стандарту України 

ДСТУ 7013:2009), 

списано 5 шкільних 

автобусів, зросла 

кількість 

орендованого 

транспорту – на 1 

автобус. 

11 Модерні-
зація 
системи 
освіти 

Забезпечення 

формування 

системи 

навчальних 

закладів для 

надання 

високоякісних 

освітніх послуг з 

використанням 

наявних ресурсів 

шляхом виконання 

регіональних 

планів створення 

освітніх округів та 

модернізації 

мережі 

загальноосвітніх, 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів, у тому 

числі шкіл-

інтернатів 

2016-2017 

роки 

Державна 

(обласна) 

соціальна 

програма 

реформування 

системи 

інтернатних 

закладів для 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, на 

2007-2017 

роки 

- Держав-

ний 

бюджет 

. 

60527,1 69816,7 60527,1 Питома вага дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

виховуються у 

сімейних 

формах,% 

 

97% 98,2 % +1,2% 101,2% Переважна 

більшість дітей 

влаштовується 

до сімейних 

форм 

виховання 

  Забезпечення 

формування 

системи 

навчальних 

закладів для 

надання 

високоякісних 

освітніх послуг з 

використанням 

наявних ресурсів 

шляхом 

2015-
2017роки 

Районні 

(міські) 

програми 

оптимізації 

(модернізації) 

мережі 

навчальних 

закладів 

– – – – – Кількість 

освітніх округів 

(одиниць) 

 

18 26 +8 Станом на 29.12.2017, 

в області створено 26 

освітніх округів,  

визначені опорні 

заклади та їх філії (3 

освітні округи у 

Вовчанському, 

Лозівському, 

Первомайському, 2 – 

у Близнюківському та 

Ізюмському, по 1 - у 

Барвінківському, 

Богодухівському, 

Борівському, 
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виконання 

регіональних 

планів створення 

освітніх округів 

та модернізації 

мережі 

загальноосвітніх, 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів, у тому 

числі шкіл-

інтернатів 

Валківському, 

Дворічанському, 

Зачепилівському, 

Зміївському, 

Золочівському, 

Красноградському, 

Краснокутському, 

Шевченківському 

районах, 

Старосалтівській і 

Чкаловській 

об’єднаній 

територіальній 

громаді). Із них 

функціонують у 

2017/2018 

навчальному році 19 

опорних шкіл із 33 

філіями. 

  Забезпечення 

підвищення 

якості та рівного 

доступу 

населення до 

загальної 

середньої освіти, 

зокрема в 

сільській 

місцевості, 

шляхом 

оптимізації 

мережі 

навчальних 

закладів та 

покращення їх 

матеріально-

технічної бази 

2015-

2017роки 

Районні 

(міські) 

програми 

оптимізації 

(модерніза-

ції) мережі 

навчальних 

закладів 

– – – – – Кількість 

малочисельних 

шкіл. 

 

Кількість 

загальноосвітні

х навчальних 

закладів І-ІІ ст. і   

І-ІІІ ст. із 

наповнюваніст

ю менше 25 

учнів 

218 

 

 

 

 

 

17 

 

176 

 
 

 

 
 

1 

 

- 42 

 
 

 

 
 

-16 

 

У період з 05.09.2015 

по 05.09.2017 

засновниками 

(власниками) 

прийняті рішення про 

модернізацію мережі 

104 заклади загальної 

середньої освіти 

(ліквідація, 

реорганізація). Заходи 

модернізації мережі 

закладів загальної 

середньої освіти 

дозволили виявити 

тенденцію до 

поступового 

зменшення кількості 

малочисельних шкіл. 

(2017 рік – 176 (22,8% 

від загальної кількості 

закладів загальної 

середньої освіти, 2016 

рік – 180 (22,8 % від 

загальної кількості 

шкіл; 47,0 % від 

кількості шкіл 

сільської місцевості); 

2015 рік –218 

26,68 %,46,8 %). 

– 

  Розбудова мережі 

дошкільних 

навчальних 

закладів, 

підвищення рівня 

охоплення дітей 

відповідного віку 

дошкільною 

освітою 

2015-

2017роки 
Обласна 

програма 

розвитку 

освіти «Новий 

освітній 

простір 

Харківщини» 

на 2014 – 2018 

роки (рішення 

Харківської 

обласної ради 

– – – – – Відсоток 

охоплення дітей 

дошкільною 

освітою 

93,4% 94,9% +1,5 Показник 

охоплення 

дошкільною 
освітою дітей від 3 

до 6 років 

дошкільними 
навчальними 

закладами та дітей, 

які перебувають на 
соціально-

педагогічному 

патронаті в ДНЗ, 
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від 19 грудня 

2013 року № 

885-VI із 

змінами) 

станом на 

01.01.2016 

становить 94,7 % 
(у т.ч. у міській 

місцевості – 96,9 

%, у сільській – 
83,3 %, на  1,3 % 

більше порівняно з 

минулим роком), 
станом на 

01.01.2017 – 94,9% 

(у т.ч. у міській 
місцевості – 97,1 

%, у сільській – 

83,5%),. 

  Забезпечення 

доступності 

дошкільної 

освіти, зокрема в 

сільській 

місцевості, 

шляхом 

будівництва 

нових дитячих 

садків 

2015-2017 

роки 

ІУ квартал 
2017 року 

 

Обласна 

програма 

розвитку 

освіти «Новий 

освітній 

простір 

Харківщини» 

на 2014 – 2018 

роки (рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 19 грудня 

2013 року № 

885-VI із 

змінами) 

– 29842,8 

тис. грн.. 

13565,0 

тис. 

грн.. 

– – Кількість 

збудованих 

дитячих садків, 

об’єктів, 

одиниць 

 

Кількість 

відкритих 

дитячих садків, 

одиниць 

 

5 

 

 

 

 

 

 

29 

 

1 

 

 
 

 

 
 

36 

 

-4 

 

 
 

 

 
 

+ 7 

 

На виконання 

плану відкриття 

ДНЗ (НВК), 
додаткових груп у 

діючих закладах у 

2015 році відкрито 
11 закладів 

дошкільної освіти 

та 22 додаткові 
групи; у 2016 році 

- 7 закладів 

комунальної 
форми власності та 

1 заклад приватної 

форми власності, 
27 додаткових 

вікових груп; у 

2017 році – 18 
закладів; 53 

додаткові групи . 

 

  Утворення 

сучасних центрів 

професійної 

освіти з 

упровадженням 

новітніх 

технологій для 

пріоритетних 

галузей економіки 

регіонів 

2015-2017 

роки 

Створення 

регіональних 

центрів 

професійно-

технічної 

освіти 

– – – – – Кількість 

сучасних 

центрів 

професійної 

освіти 

4 4 0 Продовжується 

співпраця 

навчальних закладів 
будівельного 

спрямування з 

компаніями 

«Хенкель 

Баутехнік» та 

«КНАУФ». 

Функціонують 4 

центри професійної 
освіти: Державний 

заклад освіти Центр 

професійно-

технічної освіти № 2      

м. Харкова, ДПТНЗ 

«Харківське вище 

професійне училище 
будівництва», 

Навчально-
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практичний  центр 

сучасних швейних 

технологій та 

дизайну на базі ДНЗ 

(регіональний центр 

професійної освіти) 

швейного 
виробництва та 

дизайну, сучасний 

навчально-

практичний центр з 

професії 

«Тракторист-

машиніст 

сільськогосподарськ
ого виробництва» 

(на базі 

Богодухівського 

професійного 

аграрного ліцею). 

  Забезпечення 

навчально-

виховного 

процесу засобами 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

2015-2017 

роки 
ІУ квартал 

2017 року 

 

Обласна 

програма 

розвитку 

освіти «Новий 

освітній 

простір 

Харківщини» 

на 2014 – 2018 

роки (рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 19 грудня 

2013 року № 

885-VI із 

змінами) 

– 2664,0  

тис. грн 

864,0  

тис. 

грн. 

2658,1  

тис. грн.  
 

 

 
 

862,0 

тис. 
грн. 

Кількість 

комп’ютерів у 

загально 

освітніх 

навчальних 

закладах 

області 

 

Рівень 

оснащення 

загальноосвітні

х навчальних 

закладів 

мультимедійни

м обладнанням 

18139 

 

 

 

 

 

 

 

78,7% 

18967 

 
 

 

 
 

 

 
 

83,9% 

+828 

 
 

 

 
 

 

 
 

+5,2% 

У 2015 році 

придбано 392 

комп’ютери, а 

рівень  оснащення 
мультимедійним 

обладнанням зріс на 

4%. У 2016 році 

придбано 2042 

комп’ютери, (15 

списано) кількість 

комп’ютерів 
збільшилася на 2027 

одиниць.  Рівень 

оснащення ЗНЗ 

мультимедійним 

обладнанням у 2016 

році зріс на 1%. У 

2017 році кількість 

комп’ютерів у 
порівнянні з 2016 

роком збільшилася 

на 833 одиниці. За 

кошти місцевого 

бюджету (обласні, 

районні, міські)  та 

із залученням 

спонсорської 
допомоги придбано 

1708 комп’ютери, 

списано - 875 

.Рівень оснащення 

ЗНЗ 

мультимедійним 

обладнанням у 2017 
році зріс на  5,2 % в 

порівнянні з 

прогнозними 

даними. 

Необхідна 

заміна 
застарілих 

комп’ютерів у 

кількості  7871 
одиниці  

(комп’ютери, 

термін 
придбання  

яких становить 

понад 5 років). 
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  Удосконалення 

системи 

позашкільної 

освіти та 

створення умов 

для діяльності 

позашкільних 

навчальних 

закладів як 

координаційних 

центрів виховної 

та організаційно-

методичної 

роботи в 

мікрорайоні, 

районі, місті, 

області 

2015-2017 

роки 

ІУ квартал 
2017 року 

 

Обласна 

програма 

розвитку 

освіти «Новий 

освітній 

простір 

Харківщини» 

на 2014 – 2018 

роки (рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 19 грудня 

2013 року № 

885-VI із 

змінами) 

– 1940,0 1220,61 334,208 334,208 Кількість 

позашкільних 

навчальних 

закладів та 

кількість 

вихованців у 

закладах 

 

Відсоток 

охоплення 

позашкільною 

освітою у ПНЗ 

системи освіти 

102 

 

 

 

137000 

 

 

 

51,0% 

105 

 

 

 

146902 

 

 

 

98,1% 

+3 

 

 

 

+9902 

 

 

 

+ 47,1 

З 2016 року до 

переліку мережі 

ПНЗ включено 

Комунальний 

позашкільний 

навчальний заклад 

«Харківський 

міський 

комплексний 

центр клубів за 

місцем 

проживання» 

(6369 вихованців). 

У липні 2016 року 

змінено тип КЗ 

«Станція юних 

техніків № 4» 

Харківської 

міської ради та 

перейменовано на 

КЗ «Центр 

позашкільної 

освіти «Старт» 

Харківської 

міської ради. У 

зв’язку з цим 

відбулося 

розширення 

мережі гуртків та 

збільшення 

кількості дітей у 

позашкільному 

навчальному 

закладі (на понад 

200 вихованців).  

 

12 Створен-
ня умов 

для 
форму-
вання 

здорового 
населен-

ня 
 

Формування 

мережі 

амбулаторій, 

наближених до 

місць проживання 

населення, у 

сільській 

місцевості та 

містах 

(відповідно до 

нормативу 

забезпеченості) 

2016 – 

2017 роки 

Стратегія 

побудови 

нової системи 

охорони 

здоров’я та 

медичної 

освіти у 

Харківській 

області на 

період до 

2020 року, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 29.10.2015 

№1330-VI; 

Програма 

економічного 

і соціального 

розвитку 

Харківської 

 орієнтов

но 50,0 

млн грн 

21,4 

млн. 

грн. 

19,3 

млн. 

грн. 

9,0 

млн. 

грн. 

Забезпеченість 

населення 

лікарями 

загальної 

практики – 

сімейними 

лікарями на 10 

тис. населення 

на кінець року 

2,57 2,8 +0,23 Показник 

забезпеченості 

посад сімейних 

лікарів фізичними 

особами – 2,7, що 

дещо перевищує 

прогнозований 

(+0,23). 

У сільській 

місцевості 

функціонує 247 

амбулаторій 

загальної 

практики-

сімейної 

медицини, що 

складає 4,7 на 10 

тис. мешканців 

(рекомендо-вано - 

3,3); 

у міських 

Дефіцит 

кадрового 

складу 

медичних 

працівників 

впливає на 

коливання 

показника 

забезпеченост

і населена 

сімейнім 

лікарями. 

Повільне 

формування 

мережі 

закладів 

первинної 

ланки у м. 

Харкові  

пов’язане з 

неприйнят-
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області поселеннях та 

містах сільських 

районів області - 

87 лікарських 

амбулаторій, або 

1,18 на 10 тис. 

населення 

(норматив 2,14). 

 

тям 

остаточного 

управлінськог

о рішення 

місцевою 

владою з 

даного 

питання. 

Механізм: 

створення 

належних 

соціально-

побутових 

умов для 

медичних 

працівників та 

прийняття 

необхідних 

управлінську 

рішень. 

  Забезпечення 

закладів охорони 

здоров’я, які 

надають первинну 

медичну 

допомогу, 

відповідним 

обладнанням, 

транспортними 

засобами та 

кадрами 

2016 – 

2017 року 

Стратегія 

побудови 

нової системи 

охорони 

здоров’я та 

медичної 

освіти у 

Харківській 

області на 

період до 2020 

року, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 29.10.2015 

№1330-VI; 

Комплексна 

обласна 

програма 

«Здоров’я 

Слобожанщин

и» на 2015 – 

2016 роки, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 05.03.2015 

№1152-VI (зі 

змінами) 

Комплексн

а обласна 

програма 

«Здоров’я 

Слобожан

щини» на 

2017 – 

2018 роки, 

затвердже

на 

рішенням 

обласної 

ради від 

23.02.2017 

№375-VII 

орієнтов

но 604,7 

млн грн 

11,5 

млн. 

грн. 

11,4 

млн. 

грн. 

3,5 

млн. 

грн 

Підвищення 

рівня 

забезпеченості 

закладів 

первинної 

ланки 

відповідно до 

табелю 

оснащення (%) 

Укомплектовані

сть фізичними 

особами 

штатних посад 

сімейних 

лікарів (%) 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,0 

 

36,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,87 

-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+0,87 

Жодна з 

амбулаторій не 

укомплектована 

відповідно до 

табелю оснащення, 

середній рівень 

укомплектова-ності 

не перевищує 

36,0%. 

Забезпеченість 

автомобілями 

становить  65,9% 

(218 амбулаторій 

з 331). 

За кошти 

місцевого 

бюджету 

придбано 744 

одиниці 

медичного 

обладнання на 

суму 1 975,9 тис. 

грн. 

Укомплектова-

ність посад 

лікарів загальної 

практики-

сімейної 

медицини 

фізичними 

особами – 73,87% 

Дефіцит 

бюджетних 

коштів на  

укомлекту-

вання 

амбулаторій 

відповідно до 

табелю 

оснащення. 

Кадровий 

дефіцит 

лікарів 

первинної 

ланки. 

Механізм: 

при 

формуванні 

бюджету всіх 

рівнів 

передбачати 

кошти на 

ресурсне 

забезпечення; 

створення 

належних 

соціально-

побутових 

умов для 

роботи лікарів 

загальної 

практики. 
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проти 71,88% у 

попередньому 

році. 

  Підвищення 

якості надання 

первинної 

медичної 

допомоги 

2016 – 

2017 роки 

Стратегія 

побудови 

нової системи 

охорони 

здоров’я та 

медичної 

освіти у 

Харківській 

області на 

період до 2020 

року, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 29.10.2015 

№1330-VI; 

Комплексна 

обласна 

програма 

«Здоров’я 

Слобожанщин

и» на 2015 – 

2016 роки, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 05.03.2015 

№1152-VI (зі 

змінами); 

Галузева 

програма 

стандартизації 

медичної 

допомоги на 

період до 

2020 року 

Міні-проекти 

«Разом в 

майбутнє» 

 

Програма 

розвитку 

ООН 

«Енергоефект

ивність та 

енергозбереж

ення 

 

Комплексн

а обласна 

програма 

«Здоров’я 

Слобожан

щини» на 

2017 – 

2018 роки, 

затвердже

на 

рішенням 

обласної 

ради від 

23.02.2017 

№375-VII 

 

- - 1281,8 

тис. 

грн. 

710,0 

тис. 

грн 

Питома вага 

злоякісних 

новоутворень, 

виявлених 

вперше в ІІІ 

стадії (візуальні 

форми) (%) 

2,2 2,24 +0,04 Показник 2,24% що 

дещо більше 

прогнозованого 2,2. 

+0,04) але менше 

ніж за аналогічний 

період 

попереднього року 

(2,34). 

У районах області 

створено 35 

центрів первинної 

медико-санітарної 

допомоги (100,0% 

від 

запланованих). 

Питома вага 

охоплення 

населення області 

наданням 

медичної 

допомоги 

сімейними 

лікарями  складає 

51,7%,  в районах 

області –98,0%, у 

м. Харкові – 

10,8% 

Питома вага 

звернень до 

сімейних лікарів – 

92,5 проти 90% у 

2016 році 

Дефіцит 

кадрового та 

стан 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

первинної 

ланки може 

впливати на  

якість 

медичної 

допомоги. 

Механізм: 

покращення 

матеріально-

технічного 

стану закладів 

відповідно до 

регіональних 

програм; 

створення 

належних 

соціально-

побутових 

умов для 

медичних 

працівників, 

насамперед, 

сільської 

місцевості. 
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Міні-проект 

«З турботою 

про 

майбутнє» 

 

  Розширення 

мережі 

амбулаторій – 

структурних або 

відокремле-них 

структурних 

підрозділів 

центрів первинної 

медичної 

(медико-

санітарної) 

допомоги 

2016 – 

2017 роки 

Стратегія 

побудови 

нової системи 

охорони 

здоров’я та 

медичної 

освіти у 

Харківській 

області на 

період до 2020 

року, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 29.10.2015 

№1330-VI; 

Програма 

економічного  

і соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 

2017 рік 

(рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 08.12.2016 

№ 329-VII) 

 орієнтов

но: 

48,0 млн 

грн 

 4,6 млн. 

грн. 

 Забезпеченість 

мережею 

амбулаторій – 

підрозділів 

центрів 

первинної 

медичної 

(медико-

санітарної) 

допомоги (на 10 

тис. сільського 

населення) 

4,7 4,7 – В сільській 

місцевості 

функціонує 247 

амбулаторій 

загальної 

практики-

сімейної 

медицини, що 

складає 4,7 на 10 

тис. мешканців 

(при 

рекомендованому 

показнику  3,3). 

За планом 

розвитку мережі 

амбулаторій-

відокремлених 

структурних 

підрозділів 

ЦПМСД у 

сільських районах 

заплановано 

збудувати у 

сільській 

місцевості до 

2020 року 50 

амбулаторії з тих, 

що знаходяться у 

аварійному стані і 

непридатні для 

експлуатації. У 

2018 році 

заплановано 

збудувати 9 

амбулаторій. 

 

Показник 

відповідає 

рекомендован

ому. 

Недостат-

ність 

фінансування 

уповільнить 

процес 

приведення 

матеріально-

технічного 

стану закладів 

первинної 

ланки до 

вимог 

медичних 

стандартів. 

Механізм: 

достатнє 

фінансування 

регіональних 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку та 

галузевих; 

залучення 

коштів з 

різних джерел 

фінасування, 

не заборонена 

законода-

вством. 

  Профілактика та 

забезпечення 

раннього 

виявлення 

захворювань, 

насамперед, серед 

населення, що 

мешкає в 

сільській 

місцевості 

2016 – 

2017 роки 

Комплексна 

обласна 

програма 

«Здоров’я 

Слобожанщин

и» на 2015 – 

2016 роки, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

Комплексн

а обласна 

програма 

«Здоров’я 

Слобожан

щини» на 

2017 – 

2018 роки, 

затвердже

на 

орієнтов

но: 

100,0 

млн грн 

 181,1 

млн. 

грн. 

74,0 

млн. 

грн. 

Профілактичні 

огляди 

населення з 

метою раннього 

виявлення 

хворих на 

туберкульоз (на 

1 тис. дорослого 

населення) 

680,0 

(пів-

річчя – 

340,0) 

650,8 -29,3 Показник 

профілактич-них 

оглядів населення 

650,8 на 1 тис. 

дорослого 

населення (2016 

р.- 650,7) та 

менше від 

прогнозова-ного 

680,0, відхилення 

Низький 

рівень 

забезпече-

ності з 

державного 

бюджету 

централізован

их заходів та 

програм (не 

перевищує 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

від 05.03.2015 

№1152 – VI 

(зі змінами); 

Стратегія 

побудови 

нової системи 

охорони 

здоров’я та 

медичної 

освіти у 

Харківській 

області на 

період до 2020 

року, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 29.10.2015; 

Загальнодерж

авна цільова 

соціальна 

програма 

протидії ВІЛ-

інфекції/СНІД 

на 2014 – 2018 

роки 

Забезпечення 

медичних 

заходів 

окремих 

державних 

програм та 

комплекс-них 

заходів 

програм-ного 

характеру 

(КПКВК 

2301400) 

 

рішенням 

обласної 

ради від 

23.02.2017 

№375-VII 

–          (-29,3). 

Придбано 

імунобіологічних 

препаратів за 

кошти 

державного, 

місцевих 

бюджетів та 

благодійної 

допомоги на суму 

14,7 млн. грн. За 

кошти 

державного 

бюджету у 

частині 

забезпечена 

медичних заходів 

боротьби з 

туберкульозом, 

профілактики та 

лікування СНІДу, 

онкологічних 

хворих отримано 

лікарських 

засобів та 

експрес-тестів на 

56,6 млн. грн. 

Державна цільова 

соціальна 

програма 

профілактики, 

діагностики та 

лікування 

вірусних 

гепатитів - 2,6 

млн грн. 

50% від 

потреби). 

Механізм: 

Підвищення 

рівня 

фінансування 

державних 

програм та 

централізован

их заходів; 

Залучення 

коштів 

місцевих 

бюджетів та 

інших джерел, 

не 

заборонених 

законодавство

м. 

  Підвищення рівня 

ефективності 

використання 

ресурсів, якості та 

доступності 

вторинної та 

третинної 

медичної 

допомоги 

2016 – 

2017 роки 

Комплексна 

обласна 

програма 

«Здоров’я 

Слобожанщин

и» на 2015 – 

2016 роки, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 05.03.2015 

№1152-VI (зі 

Комплексн

а обласна 

програма 

«Здоров’я 

Слобожан

щини» на 

2017 – 

2018 роки, 

затвердже

на 

рішенням 

обласної 

орієнтов

но: 

233,2 

млн грн 

189,0 

млн. 

грн. 

414,3мл

н. грн 

236,5м

лн. 

грн. 

Проліковано 

хворих в денних 

стаціонарах (на 

10 тис. 

населення) 

730,0 

(піврічч

я – 

365,0) 

789,9 +59,9 Показник за 

звітний період 

перевищує такий 

за 2016 р. –745,2 

та прогнозований 

730,0 (+59,9). 

Рівень 

забезпеченості 

відповідно до 

табелів 

оснащення за 

вторинним рівнем 

Необхідність 

проведення 

ремонтно-

реконструкти

вних робіт у 

закладах 

охорони 

здоров’я, 

оновлення 

медичного 

обладнання. 

Механізм: 
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змінами); 

Стратегія 

побудови 

нової системи 

охорони 

здоров’я та 

медичної 

освіти у 

Харківській 

області на 

період до 2020 

року, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 29.10.2015; 

Програма 

економічного  

і соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 

2017 рік 

(рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 08.12.2016 

№ 329-VII) 

ради від 

23.02.2017 

№375-VII 

 

«Надзвича

йна 

кредитна 

програма 

для 

відновленн

я України» 

Європейсь

-кого 

інвестицій

-ного 

банку 

відповідно 

до 

постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України 

від 

25.11.2015 

№ 1068 

надання медичної 

допомоги складає 

79,88%, за 

третинним рівнем 

надання медичної 

допомоги - 

73,69%. 

Стан вико- 

ристання 

обладнання по 

закладах 

вторинного та 

третинного рівнів 

надання медичної 

допомоги складає 

100,00%. 

За звітний період 

комунальними 

закладами 

вторинної та 

третинного рівня 

придбано за 

рахунок коштів 

різних джерел 

фінансування 678 

одиниці 

обладнання на 

суму понад 

32,2 млн. грн. 

включення 

об’єктів по 

охороні 

здоров’я до 

обласної 

програми 

соціально-

економічного 

розвитку; 

залучення 

коштів 

бюджетів 

районів та 

міст області; 

подальше 

впровадження 

стаціонарозам

інних форм 

лікування. 

  Модернізація 

системи екстреної 

(швидкої) 

медичної 

допомоги в 

регіонах, зокрема 

шляхом 

утворення центрів 

екстреної 

медичної 

допомоги та 

медицини 

катастроф з 

мережею їх 

відділень і 

пунктів 

постійного та 

тимчасового 

базування бригад 

екстреної 

(швидкої) 

медичної 

2016 – 

2017 роки 

Стратегія 

побудови 

нової системи 

охорони 

здоров’я та 

медичної 

освіти у 

Харківській 

області на 

період до 2020 

року, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 29.10.2015 

Комплексн

а обласна 

програма 

«Здоров’я 

Слобожан

щини» на 

2017 – 

2018 роки, 

затвердже

на 

рішенням 

обласної 

ради від 

23.02.2017 

№375-VII 

 

орієнтов

но: 

50,0 млн 

грн 

10,0 

млн. 

грн. 

20,0 

млн. 

грн. 

 прибуття бригад 

екстреної 

(швидкої) 

медичної 

допомоги на 

місце події: 

 

у міській 

місцевості 

(10 хвилин) 

 

у сільській 

місцевості 

(20 хвилин) 

(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,3 

 

 

 

 

 

97,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,1 

 

 

 

 

 

98,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

+0,8 

 

 

 

 

 

+0,9 

Показник 

прибуття бригад у 

міській та 

сільській 

місцевості 

перевищує 

прогнозований 

97,3 на +0,8 та 

+0,9 відповідно. 

На виконання 

показника 

впливає стан 

автошляхів та 

недоукомлект

ованість 

санітарним 

транспортом. 

Механізм: 

приведення 

стану 

автомобіль-

них доріг до 

рекомендова-

них 

стандартів та 

закупівля 

санітарного 

транспорту. 



  19   Продовження додатка 1 
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допомоги, 

відділень 

екстреної 

(невідкладної) 

медичної 

допомоги, 

централізованих 

оперативно-

диспетчерських 

служб екстреної 

медичної 

допомоги 

 

  Приведення 

ліжкового фонду 

закладів охорони 

здоров’я у 

відповідність з 

потребами 

населення регіону 

2016 – 

2017 роки 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

25.11.2015 

№1024; 

Комплексна 

обласна 

програма 

«Здоров’я 

Слобожанщин

и» на 2015 – 

2016 роки, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 05.03.2015 

№1152-VI (зі 

змінами); 

Стратегія 

побудови 

нової системи 

охорони 

здоров’я та 

медичної 

освіти у 

Харківській 

області на 

період до 2020 

року, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 29.10.2015 

Комплексн

а обласна 

програма 

«Здоров’я 

Слобожан

щини» на 

2017 – 

2018 роки, 

затвердже

на 

рішенням 

обласної 

ради від 

23.02.2017 

№375-VII 

-–    Показник 

забезпечення 

стаціонарними 

ліжками 

(на 10 тис. 

населення) 

60,0 69,77 +9,77 Оптимізація 

ліжкового фонду 

буде 

здійснюватись з 

урахуванням 

потреб населення 

регіону у 

стаціонарній 

допомозі. 

Постановою 

КМУ не 

передбачено 

оптимізацію 

ліжкового 

фонду 

закладів, 

підпорядкова

них 

Департаменту 

охорони 

здоров’я 

Харківської 

міської ради; 

відомчих 

закладів та 

установ, 

підпорядкова

них НАМН та 

МОЗ України. 

Окрім того, 31 

січня 2017 

року за 

адміністратив

ним позовом 

Професійної 

спілки 

працівників 

охорони 

здоров’я 

України до 

Кабінету 

Міністрів 

України 

прийнята 

постанова 

Київського 

апеляційного 
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адміністратив

ного суду 

щодо 

визнання 

противоправн

ою та 

скасованою 

Постанову 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

25 листопада 

2015 року 

№ 1024 

Механізм: 

оптимізацію 

ліжкового 

фонду 

проводити 

відповідно до 

потреб 

територіально 

те населення у 

стаціонарній 

медичній 

допомозі. 

  Забезпечення 

створення та 

функціонування 

перинатальних 

центрів другого 

рівня 

перинатальної 

допомоги згідно 

із затвердженими 

регіональними 

планами розвитку 

сфери надання 

перинатальної 

допомоги 

2016 – 

2017 роки 

Стратегія 

побудови 

нової системи 

охорони 

здоров’я та 

медичної 

освіти у 

Харківській 

області на 

період до 2020 

року, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 29.10.2015; 

Програма 

економічного  

і соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 

2017 рік 

(рішення 

Харківської 

обласної ради 

 -–    Поступова 

регіоналізація ІІ 

рівня 

перинатальної 

допомоги 

(кількість 

перинатальних 

центрів ІІ рівня) 

2 2 – Функціонують 

перинатальні 

центри II рівня у 

Куп’янському та 

Лозівському 

районах. 

– 
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від 08.12.2016 

№ 329-VII) 

  Створення 

належних умов 

праці медичних 

працівників у 

сільській 

місцевості 

(насамперед 

молодих 

спеціалістів), 

забезпечення їх 

земельними 

ділянками, 

житлом, 

установлення 

місцевих 

надбавок до 

заробітної плати 

та здійснення 

інших 

стимулюючих 

заходів 

2016 – 

2017 роки 

Стратегія 

побудови 

нової системи 

охорони 

здоров’я та 

медичної 

освіти у 

Харківській 

області на 

період до 2020 

року, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 29.10.2015 

 –  5136,3 

тис. 

грн. 

 Укомплектовані

сть фізичними 

особами посад 

лікарів 

сільських 

лікарських 

амбулаторій та 

амбулаторій 

сімейної 

медицини (%) 

60,8 57,27 -3,53 Показник 

укомплектова-

ності (-3,53) не 

досягає 

прогнозові-ного 

60,8. 

Дефіцит 

кадрів, 

особливо у 

сільській 

місцевості. 

Механізм: 

покращення 

соціально-

побутових 

умов для 

працівників 

галузі; 

використання 

механізмів 

мотивації 

праці за 

рахунок 

коштів 

місцевих 

бюджетів 

  Підтримка 
діяльності 
закладів дитячо-
юнацького та 
резервного спорту 

2015-2017 

роки 
Обласна 

програма 

розвитку 

освіти «Новий 

освітній 

простір 

Харківщини» 

на 2014 – 2018 

роки (рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 19 грудня 

2013 року № 

885-VI із 

змінами) 

– – – – – Відсоток 

охоплення 

учнівської 

молоді 

заходами 

фізичної 

культури і 

спорту 

45 40 - 5 У 2016/2017 

навчальному році 

в області 

здійснено 

модернізацію 

мережі дитячо-

юнацьких 

спортивних шкіл, 

у результаті цього 

станом на 

01.01.2017 

кількість ДЮСШ 

системи освіти 

становить 40 

одиниць (станом 

на 01.01.2016 – 37 

ДЮСШ)., де 

навчаються  

близько 30 тис. 

вихованців. 

 

Проведення 
просвітницької 
роботи з 
пропаганди 
здорового 
способу життя та 
фізичної культури 
і спорту 

13 Надання 
якісних 

житлово
-

комуналь
них 

послуг, 
забезпече

Упровадження 
сучасних методів 
та технологій у 
сфері поводження 
з побутовими 
відходами 

2016-2017 Програма 

економічного 

і соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 

2017 рік 

– – – – – Кількість 

полігонів ТПВ, 

одиниць 

1 0 -1   
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ння 

житлом 

  
 

 

 

Реконструкція та 

капітальний 

ремонт 

водопровідних, 

каналізаційних та 

теплових мереж 

2016-2017 Програма 

економічного 

і соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 

2017 рік, 

проекти  

регіонального 

розвитку 

- - - - - Кількість 

розробленої 

проектно-

кошторисної 

документації 

3 0 -3   

  Виконання програм 
будівництва 
(придбання) 
доступного житла 
та забезпечення 
молоді житлом 

2016-2017 

роки 
Рішення 

Харківської 
обласної ради  
від 19.12.2013 
№883-VІ (зі 

змінами) 

– 11660 
тис.грн.-
2016 рік ; 

11880 
тис.грн.-
2017 рік 

11660 
тис.грн.-
2016 рік  

11880 
тис.грн.-
2017 рік 

27250 
тис.грн.- 

15880 
тис.грн.

-2017 
рік 

 

 

Кількість 
квартир, шт. 

25 
квартир/ 

на рік 

27 
квартир.-
2017 рік 

+2 Реалізація проекту 
здійснюється з 

відхиленням від 
прогнозованого 

значення 

- 

14 Створен-

ня умов 

для 

зміцнення 

зв’язків 

між 

регіонами 

та 

громада-

ми 

Сприяння 

виконанню угод 

щодо 

торговельно-

економічного, 

науково-

технічного та 

культурного 

співробітництва, 

розширення 

переліку регіонів-

партнерів шляхом 

укладення 

відповідних 

протоколів 

намірів, програм 

та планів заходів 

2016-2017 Програма 

економічного  

і соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 

2017 рік 

(рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 08.12.2016 

№ 329-VII) 

– – – – – Кількість заходів 15 20 5 133% – 

  Сприяння 
організації та 
проведенню 
форумів, зустрічей 
представників 
ділових кіл, 
презентацій, 
виставково-
ярмаркових 
заходів, засідань за 
круглим столом 
тощо 

 

 

 

2016-2017 Програма 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Харківської 
області на 
2017 рік 
(рішення 

Харківської 
обласної ради 
від 08.12.2016 

№ 329-VII) 

 

– – – – – Загальна кількість 
учасників заходів 

1500 1877 377 125% – 
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15 Децент-

ралізація 

влади, 

реформу-

вання міс-

цевого са-

мовряду-

вання та 

адмініст-

ративно-

терито-

ріального 

устрою 

Забезпечення 

доступності та 

якості публічних 

послуг 

2016-2017 Закон України 
"Про 

адміністративні 
послуги" 

– – – – – кількість 

адміністратив-

них послуг, які 

надаються через 

Інтернет 

30 15 -15 50% внесення змін 

до діючих та 

прийняття 

нових 

законодавчих 

актів 
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