
Інформація 

щодо основних результатів, досягнутих під час реалізації  

Державної стратегії регіонального розвитку України  

на період до 2020 року 

у I півріччі 2016 року 
 

Адміністративні послуги 
 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в Харківській 

області створені та діють 34 самостійні центри надання адміністративних послуг  

(далі – ЦНАПи), а також 9 територіальних підрозділів Центру надання 

адміністративних послуг м. Харкова у адміністративних районах міста. В ЦНАПах 

задіяні 217 адміністраторів. 

Протягом 2015-2016 років у 1,2 рази збільшено площі приміщень ЦНАП.  

У 2015 році у м. Лозова та м. Чугуєві відкриті сучасні ЦНАПи. 

У червні 2016 року відкрито нове приміщення ЦНАП у місті Первомайський. 

Також, ЦНАПи, організація роботи яких побудована за принципом «відкритого 

простору», діють у Балаклійському районі та місті Ізюмі. 

ЦНАПи щодня забезпечують прийом громадян, зручне і оперативне отримання 

адміністративних послуг фізичними та юридичними особами, максимальне 

спрощення організації та технології їх надання, відкритість і прозорість умов при 

розгляді звернень фізичних та юридичних осіб. 

У ЦНАПах області споживачам надаються: 

- послуги центральних органів виконавчої влади (Держгеокадастр, ДАБК, МНС, 

СЕС, ДМС); 

- послуги місцевих державних адміністрацій; 

- послуги органів місцевого самоврядування; 

- послуги з видачі документів дозвільного характеру. 

Загалом громадянам та представникам бізнесу Харківської області доступно 

250 адмінпослуг по м. Харків та близько 100 адмінпослуг по області. 

За І півріччя 2016 року надано 332435 адмінпослуг.  

Усіма ЦНАПами Харківської області організовано надання адміністративних 

послуг в електронному вигляді. Завдяки співпраці ЦНАП з державними 

електронними реєстрами (напр. Держгеокадастр) та громадським порталом 

електронних державних послуг iGgov.org.ua споживачі мають можливість замовити 

послуги за спрощеною системою через інтернет ресурси. 

Харківська область, дотримуючись принципів державної політики щодо 

створення для громадян та бізнесу умов максимальної прозорості, доступності та 

рівності отримання адмінпослуг, активно впроваджує реформи з передачі 

повноважень Міністерства юстиції України з державної реєстрації на місцеві рівні. 

У рамках виконання реформи з децентралізації влади та передачі функцій 

Міністерства юстиції України на місцевий рівень область однією з перших  

(з 11.03.2016) набула повноважень з державної реєстрації прав на нерухомість та 

бізнес та розпочала надання цих адмінпослуг. 

Надання таких послуг в області сьогодні здійснюють 47 суб’єктів надання 

адмінпослуг: райдержадміністрації, сільські, селищні та міські ради та акредитовані 

центри БТІ. 

Також, з липня 2016 року область однією з перших розпочала надання 

адмінпослуг Міністерства юстиції України з державної реєстрації громадських 

формувань, які мають статус юридичної особи, через ЦНАПи Харківської області. 

Протягом липня поточного року проводилися консультації з представниками 

Головного управління Державної міграційної служби у Харківській області, 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, Головного 
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територіального управління юстиції у Харківській області, Управління праці та 

соціального захисту населення Московського району Харківської міської ради, 

Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, 

Московським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Харківського 

міського управління юстиції, Управлінням державної  реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців Департаменту державної реєстрації Харківської міської 

ради, Управлінням превентивної діяльності Головного управління Національної 

поліції в Харківській області з питань реалізації положень проекту меморандуму про 

взаєморозуміння між USAID, Харківською облдержадміністрацією та Харківською 

міськрадою щодо створення Регіонального ЦНАПу в м. Харкові. 

З метою забезпечення якісного виконання завдань Уряду в області проводиться 

комплексна робота з оптимізації процесу надання нових адміністративних послуг 

через ЦНАПи, а також забезпечення взаємодії між учасниками даного процесу. 

Для організації якісного надання адміністративних послуг, а також 

відпрацювання проблемних питань, які виникають при практичному впровадженні 

послуг через ЦНАПи, в області постійно проводяться навчальні семінари, 

координаційні та робочі наради. 

З метою поліпшення взаємодії між органами виконавчої влади, які є суб’єктами 

надання адміністративних послуг, місцевою владою та громадянами та задля 

покращення якості надання адмінпослуг, які мають серед мешканців територіальної 

громади найбільший попит, постійно проводиться ознайомлення громадськості щодо 

реалізації на території Харківської області ініціатив Уряду з наближення адмінпослуг 

до споживачів. 

На офіційному сайті Харківської облдержадміністрації у розділі 

«Адміністративні послуги» розміщена актуальна інформація про Центри надання 

адміністративних послуг області. 

У друкованих і телевізійних ЗМІ районів області, постійно висвітлюється 

інформація щодо отримання адмінпослуг юридичними та фізичними особами. 

Таким чином, сфера надання адміністративних послуг на сьогодні залишається 

однією з найважливіших складових розбудови системи доступних, прозорих та 

некорупційних сервісів суб’єктів владних повноважень, а також створення 

сприятливих умов для ведення бізнесу. 

Сприяння виходу продукції харківських виробників на зовнішні ринки та 

стимулювання зовнішньоторговельної діяльності є пріоритетним напрямком роботи 

обласної державної адміністрації. Серед ключових заходів у даному напрямку можна 

відзначити: 

- робочу зустріч 03.02.2016 з програмним менеджером Міжнародної Ради 

Шведської Промисловості паном Х. Халгреном, присвячену питанням реалізації 

спільних програм та проектів по розширенню присутності регіональних 

товаровиробників на зовнішніх ринках; 

- зустріч 09.02.2016 представників бізнесу регіону із власником компанії 

«Chema Industries» паном Мохамедом Абдельсаламом Махмуд Ельшафеі, присвячену 

питанням міжнародного економічного співробітництва; 

- зустріч 25.03.2016 представників виробничо-наукових кластерів з делегацією 

Посольства США в Україні на чолі із Заступником Міністра торгівлі США з країнами 

Європи та Євразійського регіону Адміністрації міжнародної торгівлі Міністерства 

торгівлі США паном М. Лаллі; 

- семінар 30.03.2016 для представників ділових кіл Харківщини «Як зробити 

бізнес з Німеччиною», під час якого було презентовано Програму Федерального 
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міністерства економіки та технологій Німеччини з перепідготовки управлінських 

кадрів; 

- участь 06.04.2016 у роботі конференції «Естонія – двері в ЄС і нові 

можливості для українських компаній»; 

- участь 07-8.04.2016 у Третьому міжнародному бізнес-форумі «Україна 2016. 

Стратегічне бачення: виклики та можливості»; 

- підготовка та проведення 19.04.2016 семінару «Бізнес рішення як шлях 

інтеграції в Європу» за участю Надзвичайного і повноважного Посла Латвійської 

Республіки в Україні пана Ю. Пойканса; 

- участь 12.05.2016 у церемонії призначення Почесного консула Франції у місті 

Харкові Сергія Політучого. Під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним послом 

Французької Республіки в Україні пані І. Дюмон обговорювалися питання 

налагодження ефективного співробітництва між Харківською областю та 

Французькою Республікою, перспективи активізації роботи по втіленню в регіоні 

програм міжнародної технічної допомоги; 

- участь 20.05.2016 у роботі конференції «Free IT zone в Україні» (м. Харків); 

- робочі зустрічі з представниками ділових кіл Слобожанщини, 

дипломатичного корпусу, міжнародних організацій щодо євроінтеграції та виходу 

харківських товаровиробників на міжнародні ринки. 

Особливо варто відзначити відкриття Офісу Харківської області у Вашингтоні, 

який суттєво розширює можливості регіональних підприємців виходити зі своєю 

продукцією на американські ринки. Офіс пропонує цілий спектр послуг для 

представників малого та середнього бізнесу, починаючи від надання обладнання і 

приміщень для проведення ділових переговорів до лобіювання інтересів харківських 

підприємств у найвищих політичних колах США. Крім того, Офіс надає інформаційні 

та консультаційні послуги, займається пошуком потенційних американських бізнес-

партнерів для вітчизняних підприємців. 

Також регулярно реалізуються заходи, спрямовані на підвищення рівня 

поінформованості по виходу продукції регіональних товаровиробників на ринки 

Європейського Союзу та допомоги у пошуку іноземних партнерів. 

У результаті системної роботи обсяг експорту харківських товарів до країн ЄС 

у січні-травні 2016 року у порівнянні із відповідним періодом минулого року 

збільшився на 9,4% та склав 89,9 млн.дол. США. Загальний обсяг імпорту 

харківських підприємств досяг рівня 551,5 млн.дол. США., приріст до показника 

відповідного періоду 2015 року – 76,5 млн.дол. США. 
 

Паливно-енергетичний комплекс 
 

Програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням 

Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки 

(далі-Програма), затверджена рішенням обласної ради від 17.12.2015 № 14-VII. На 

цей час до обласної ради надано проекти рішення «Про затвердження Порядку 

використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми 

відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області 

на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням обласної ради від 17.12.2015 № 14-VII» та «Про внесення змін до Програми 

відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області 

на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням обласної ради від 17.12.2015 № 14-VII» для розгляду та затвердження на 

черговій сесії. Відповідно до цього після затвердження рішення обласної ради щодо 

порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію 

Програми та передбаченні у обласному бюджеті відповідних коштів, необхідних на 
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реалізацію програми, управління паливно-енергетичного комплексу Харківської 

обласної державної адміністрації зможе розпочати реалізацію відповідної програми 

на території Харківської області.  

Реалізація заходу «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» проводиться відповідно до графіку реалізації та в межах 

можливостей обласного бюджету. 
 

Освіта 
 

В області налічується 712 дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм 

власності, які відвідують понад 79 тис. дітей віком від 1 до 6 років.  

Збільшується кількість вікових груп у дошкільних навчальних закладах області. 

На початку 2016 року в закладах функціонували 3496 вікових груп (у порівнянні з 

початком 2013 року їх кількість збільшилася на 119 ), із них 715 – для дітей раннього 

віку та 2781 – для дітей дошкільного віку. Крім того, із загальної кількості вікових 

груп організовано роботу 238 спеціальних та 71 санаторної групи. 

Усього на даний час нараховується 73560 місць у дошкільних навчальних 

закладах усіх типів і форм власності (за останні кілька років створено додатково 

понад 2,4 тис. місць.) 

Показник охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років дошкільними 

навчальними закладами та дітей, які перебувають на соціально-педагогічному 

патронаті в ДНЗ, станом на 01.01.2016 становить 94,7%, що на 1,3% більше порівняно 

з минулим роком (станом на 01.01.2015 – 93,4%), у тому числі в міській місцевості – 

96,9%, у сільській – 83,3%.  

Показник охоплення дітей старшого дошкільного віку різними формами 

дошкільної освіти по області складає 100%.  

Завантаженість дошкільних навчальних закладів (чисельність дітей у 

розрахунку на 100 місць) станом на 01.01.2016 – 107 дітей (станом на 01.01.2015 –  

109 дітей), у тому числі у міській місцевості – 113, сільській місцевості – 79. 

За оперативними даними місцевих органів управління освітою у 2016 році 

заплановано відкрити 5 закладів, у діючих закладах передбачено відкрити додатково 

16 вікових груп для 305 дітей. На даний час відкрито Дворічнокутянський ДНЗ 

Дергачівського району (2 групи, 40 дітей) та у діючому Липецькому ДНЗ 

Харківського району відкрито додаткову групу для 20 дітей.  

Відповідно до Програми співпраці між Урядом України та ЮНІСЕФ протягом 

2016-2017 років заплановано реалізацію проекту «Сприяння соціальній згуртованості 

та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході України» у Харківській області, 

передбачено близько 1 млн. дол. на розширення сфери дошкільної освіти. Планується 

створити додатково від 1 до 1,5 тисяч місць в дитячих садках області. Також будуть 

проведені ремонти, закуплено новий інвентар та меблі. 
 

За статистичними даними, у 2015/2016 навчальному році в області налічувалося 

817 загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (із них шкіл із 

малою чисельністю учнів – 218), де навчаються 229,3 тис. осіб (у 2014/2015 

навчальному році – 837 загальноосвітніх навчальних закладів, 227,7 тис. учнів). 

У порівнянні з минулим роком зменшилася на 16 навчальних закладів кількість 

малочисельних шкіл (2015 рік – 218, 26,68% від загальної кількості шкіл; 46,8% від 

кількості шкіл сільської місцевості).  
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Згідно з чинним законодавством України питання ліквідації (закриття), 

реорганізації навчально-виховних закладів належать до компетенції їх засновників або 

органів, за рішенням яких їх створено. 

У період з 05.09.2015 по 05.08.2016 засновниками (власниками) прийняті 

рішення про модернізацію мережі 57 загальноосвітніх навчальних закладів. Органами 

місцевого самоврядування прийняті рішення про оптимізацію (ліквідацію, 

реорганізацію, пониження ступеня навчання, фінансування із місцевих бюджетів)  

36 малочисельних загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі 17 ЗНЗ (3 – у 

Зміївському, по 2 – у Близнюківському, Богодухівському, Нововодолазькому, 

Лозівському, Шевченківському, 1 – у Борівському, Великобурлуцькому, 

Вовчанському, Коломацькому районах)  із наповнюваністю менше 25 учнів. 

За оперативними даними, станом на 01.09.2016, мережа загальноосвітніх 

навчальних закладів на початок 2016/2017 навчального року налічуватиме 793 

заклади.  

На підставі аналізу перспективної мережі на 2016/2017 навчальний рік було 

надано рекомендації місцевим органам управління освітою щодо її модернізації, а 

саме: 

- дотримання вимог нормативів наповнюваності класів, особливо при 

формуванні 1, 5, 10 класів; 

- відпрацювання зручних маршрутів підвезення дітей до навчальних закладів; 

- збільшення кількості освітніх округів і удосконалення роботи в існуючих, з 

метою створення належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, 

реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання, розвитку творчих 

здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій. 

Відповідними рішеннями (розпорядженнями) районних рад (державних 

адміністрацій) створено освітні округи та визначено опорні заклади, а саме: 

Валківський ліцей імені Олександра Масельського Валківської районної ради 

Харківської області (рішення Валківської районної ради від 16.06.2016 № 149-VII); 

Зміївський ліцей № 1 Зміївської районної ради Харківської області імені двічі Героя 

Радянського Союзу З.К. Слюсаренка (рішення Зміївської районної ради від 17.06.2016 

№ 203-VII); Близнюківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Близнюківської 

районної ради Харківської області (рішення Близнюківської районної ради від 

24.06.2016 № 225-VII); Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської 

районної державної адміністрації Харківської області (розпорядження 

Красноградської районної державної адміністрації від 17.06.2016 № 250); Борівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Героя Радянського Союзу В.С.Колісника 

Борівської районної ради Харківської області (рішення Борівської районної ради від 

31.05.2016), Краснопавлівський багатопрофільний ліцей Лозівської районної 

державної адміністрації Харківської області (рішення Лозівської районної ради від 

06.07.2016 № 281/01-07). 
 

Функціонує 101 позашкільний навчальний заклад комунальної та 1 державної 

форм власності, де у майже 6910 гуртках (секціях) навчаються близько 137 тис. 

вихованців (60,4%). У загальноосвітніх навчальних закладах області організовано 

роботу близько 2600 гуртків (секцій), у яких позашкільною освітою охоплено понад 

48 тис. дітей (19,2%). Усього охоплення дітей позашкільною освітою в позашкільних 

та загальноосвітніх навчальних закладах системи освіти всіх типів і форм власності 

складає 79,6%. 

Крім того, у 78 позашкільних закладах системи культури області здобувають 

позашкільну освіту 15846 дітей, у 40 дитячо-юнацьких спортивних школах системи 

спорту навчається 15694 дітей шкільного віку. У цілому, різними формами 
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позашкільної освіти охоплено 95% дітей регіону, які спроможні за станом здоров’я й 

фізичними можливостями відвідувати гуртки (секції) позашкільних закладів. 

З 01.01.2016 до переліку мережі позашкільних навчальних закладів Харківщини 

включено Комунальний позашкільний навчальний заклад «Харківський міський 

комплексний центр клубів за місцем проживання» (451 гурток, 6765 дітей). 

До занять у позашкільних навчальних закладах залучено 387 дітей девіантної 

поведінки, 4786 дітей пільгового контингенту. 
 

Збережено мережу професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ), що 

охоплюють 19 адміністративно-територіальних одиниць області: 5 центрів 

професійно-технічної освіти, 6 вищих професійних училищ, 34 професійні ліцеї, 3 

професійно-технічні училища, 6 навчальних центрів при установах виконання 

покарань. За галузевим спрямуванням: для будівництва – 13 навчальних закладів; для 

промисловості – 21; для сільського господарства – 14; для сфери послуг – 3; для 

транспорту – 3 навчальні заклади. 

Підготовку кваліфікованих робітників забезпечують державні ПТНЗ для  

18 галузей економіки регіону за 121 професією.  

Контингент учнів професійно-технічних навчальних закладів 14535 осіб, у тому 

числі на базі базової середньої освіти складає 9693 особи (67%). 

У 42 ПТНЗ разом із робітничою професією надається повна загальна середня 

освіта. Робітничу кваліфікацію за 2 і більше професіями отримують 57% учнів, що 

підвищує соціальний захист молоді на ринку праці.  

Контингент учнів пільгових категорій ПТНЗ області складає 4199 осіб.  

Відповідно до укладених договорів про надання освітніх послуг у сфері освіти 

між професійно-технічними навчальними закладами та замовниками робітничих 

кадрів сформовано державне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників на 

2016 рік в обсязі 7330 осіб і 57 молодших спеціалістів та надано до Міністерства 

освіти і науки України. 

Мережа професійно-технічних навчальних закладів потребує подальшого 

удосконалення та приведення до потреб населення в освітніх послугах та ринку праці, 

оптимізації витрат на її утримання з урахуванням змін структури освіти, 

демографічної ситуації та економічної доцільності. 

В області сформована робоча група щодо створення регіонального плану 

розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2018 роки. Міністерству освіти і науки 

України направлені пропозиції робочої групи щодо оптимізації професійно-технічних 

навчальних закладів області на 2016-2018 роки, а саме створення регіональних 

центрів професійної освіти шляхом злиття професійно-технічних навчальних 

закладів. 
 

Вища школа Харківщини зберігає провідні позиції в Україні за основними 

показниками діяльності. 

У 86 вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації (за кількістю вищих 

навчальних закладів область входить до першої трійки регіонів), що стабільно 

функціонують на території Харківської області, здобувають вищу освіту 180,6 тис. 

студентів.  

Указом Президента України від 24.06.2016 року № 270/2016 Харківському 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба надано статус національного. 

Три вищі навчальні заклади (Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») 

здійснюють освітню та наукову діяльність відповідно до отриманого статусу науково-

дослідного навчального закладу. 
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У 2016 році у рейтингу «ТОП-200 України» третє і четверте місця серед вищих 

навчальних закладів посіли відповідно Харківський національний університет 

ім. В.Н. Каразіна та Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут».  

У вищих навчальних закладах реалізується понад 500 освітніх і наукових 

міжнародних програм, 180 проектів міжнародної технічної допомоги, продовжується 

співробітництво вчених вищих навчальних закладів із 500-ми організаціями – 

зарубіжними партнерами з 63-х країн світу. 

Біля 1000 студентів є стипендіатами різних рівнів; 79 кращих студентів 

харківських вишів та молодих науковців отримують іменні обласні стипендії та 

персональні імені О.С. Масельського.  

Щорічно понад 200 студентів стають переможцями Всеукраїнських олімпіад із 

навчальних дисциплін різних напрямів і спеціальностей. 

Науковий потенціал Харківщини представлений майже 200 науковими 

установами, серед них: 18 установ Національної академії наук України,  

31 вищий навчальний заклад ІІІ – ІV рівнів акредитації, 4 національні наукові 

центри, 26 об’єктів, що мають статус національного надбання України, та 1 технопарк 

державного значення.  

135 академіків і членів-кореспондентів представляють Харківщину в 

національних академіях наук. 

У 2015-2016 році виконанням наукових і науково-технічних робіт у Харківській 

області займалися 166 організацій  і підприємств та 17,6 тис. працівників. Загальний 

обсяг витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт становив 2073,1 млн. 

грн. 

Серед напрямів наукової діяльності вчених Харківщини пріоритетними є 

енергоефективність та ресурсозбереження, ядерна енергетика, розробка матеріалів 

поліфункціонального призначення, інформаційні та нанотехнології.  

У рамках Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року за підтримки 

голови Харківської обласної державної адміністрації започаткована та реалізується 

низка проектів, зокрема створення Харківського університетського консорціуму та 

інноваційно-освітнього кластеру «Агротехніка».   

23 березня 2016 року Президент України П.О. Порошенко взяв участь у запуску 

другого етапу «Комплексні випробування» введення в експлуатацію Ядерної 

підкритичної установки «Джерело нейтронів» - першої ядерної установки світового 

значення, розробленої українськими фахівцями за роки Незалежності України, що 

функціонує на базі Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний 

інститут». 

17 травня 2016 року в рамках урочистостей до Дня науки у Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна відбулося спільне засідання Ради 

Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, Ради ректорів 

Харківського вузівського центру та Харківського університетського консорціуму з 

питання «Роль освіти і науки у завданнях прискорення соціально-економічного 

розвитку регіону». У рамках заходу відбулося підписання Угоди про співпрацю між 

Харківською обласною державною адміністрацією, Північно-Східним науковим 

центром НАН і МОН України, Радою ректорів Харківського вузівського центру та 

Харківським університетським консорціумом. Під час заходу були вручені 40 

науковцям дипломи обласних стипендіатів у галузі науки у 2016 році. 
 

У 2015/2016 навчальному році безкоштовним підвозом до місць навчання та у 

зворотному напрямку забезпечено 13333 учні та 2173 педагогічні працівники. У 

перевезенні задіяна 321 одиниця автотранспорту, з них 310 (96% від загальної 
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кількості) автобусів належать навчальним закладам, 8 – орендовані, 3 – здійснюють 

підвезення на умовах спонсорської допомоги. 

У 2016 році на придбання шкільних автобусів для перевезення учасників 

навчально-виховного процесу до місць навчання і у зворотному напрямку з 

державного та місцевих бюджетів планується спрямувати 52,315 млн. грн., із яких 

кошти державного бюджету, що одержала область згідно з розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 16.12.2015 № 1340-р, складають 21,0 млн. грн., кошти місцевих 

бюджетів – 31,315 млн. грн. Планується упродовж поточного року придбати 40 

шкільних автобусів.  
 

В області питання оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази 

навчальних закладів вирішується в межах обласних програм: обласної програми 

розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 19.12.2013 № 885-VI (зі змінами), та 

Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2016 рік, 

затвердженої рішенням обласної ради від 17.12.2015 № 13 – VIІ (зі змінами). 

На реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній 

простір Харківщини» на 2014-2018 роки з обласного бюджету виділено та 

профінансовано кошти у сумі 6,62 млн. грн. На виділені кошти оновлена матеріально-

технічна база 11 дошкільних навчальних закладів; придбано сучасне обладнання для 

оснащення 10 кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, а також комп’ютерна 

техніка і мультимедійне обладнання для 12 загальноосвітніх навчальних закладів. 

Крім того, закуплено технічне та технологічне і спортивне обладнання для  

42 загальноосвітніх навчальних закладів.  

До мережі Інтернет підключено 817 загальноосвітніх навчальних закладів, що 

складає 100% від їх загальної кількості, у сільських районах – 531 (100%). Крім того, 

за сучасними технологіями (широкосмуговим доступом) підключено до мережі 

Інтернет 627 загальноосвітніх навчальних закладів (77%), у тому числі в сільських 

районах області – 346 (65%). 

У загальноосвітніх навчальних закладах області налічується 16825 комп’ютерів 

(ноутбуків), установлених за кошти з різних джерел фінансування. Середній показник 

навантаження на 1 комп’ютер у цілому по області складає 23 учні, у тому числі по 

сільських районах – 12.  

490 навчальних закладів (60%) мають мультимедійне обладнання:  

204 інтерактивні дошки, 671 мультимедійний проектор, 135 екранів та 901 ноутбук. 

Рівень оснащення загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійним 

обладнанням зріс на 0,4% у порівнянні з 2015 роком.  
 

У 2016 році для 5 закладів інтернатного типу обласного підпорядкування та 

62 загальноосвітніх навчальних закладів Балаклійського, Барвінківського, 

Богодухівського, Вовчанського, Красноградського, Куп’янського, Первомайського, 

Харківського районів, міста Лозова та м. Харкова за рахунок з різних джерел 

фінансування придбано 89 комп’ютерів, 128 ноутбуків, 6 проекторів, 3 інтерактивні 

дошки та 3 екрани. Всього за кошти з різних джерел фінансування придбано 217 

комп’ютерів (ноутбуків).  

У рамках благодійної допомоги від Уряду Китайської Народної Республіки для 

загальноосвітніх навчальних закладів області запланована поставка 1374 одиниці 

комп’ютерної техніки, що покращить у кількісному відношенні надходження техніки 

у порівнянні з минулорічним. 
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Соціально-правовий захист дітей 
 

В області набувають все більшого поширення прийомні сім’ї та дитячі будинки 

сімейного типу. На кінець І півріччя 2016 року на території області утворено і працює 

89 дитячих будинків сімейного типу та 314 прийомних сімей, в яких разом 

виховується 1137 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

складає 26,3% від загальної кількості дітей зазначених соціальних категорій, або 

кожна четверта дитина. У 2016 році до дитячих будинків сімейного типу та 

прийомних сімей було влаштовано 45 дітей, що залишилися без батьківського 

піклування. На утримання дітей у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного 

типу було використано протягом І півріччя 25232,447 тис. грн. державної цільової 

субвенції. 

З загальної кількості дітей, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу, створених громадянами України 84,6% дітей проживають у 

сільській місцевості, тим самим стимулюючи зайнятість населення в сільській 

місцевості поза сферою сільськогосподарського виробництва. 

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

виховуються у сімейних формах, складає 95,8%. 

За звітами за І півріччя 2016 року 4147 (95,8%) дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, від їх загальної кількості виховується саме у 

сімейних формах виховання, де дітям створені оптимальні умови соціальної 

адаптації, умови для фізичного та інтелектуального розвитку. Під опікою, 

піклуванням фізичних осіб виховується кожна друга дитина в області, у прийомних 

сім’ях та дитячих будинках сімейного типу – кожна четверта.  

Збільшення кількості дітей, що влаштовуються до сімейних форм виховання, 

дозволило значно зменшити кількість дітей, що направляються на виховання до 

державних інтернатних закладів, що, у тому числі, стало перешкодою у скоєнні 

злочинів та правопорушень, одним із напрямків запобігання бездоглядності та 

безпритульності.  

Таким чином, у регіоні у повному обсязі вживаються  заходи щодо збільшення 

питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

виховуються у сімейних формах виховання. 

Дане питання перебуває на постійному контролі обласної державної 

адміністрації. 
 

Охорона здоров’я 
 

Планова кількість лікарських амбулаторій для регіонів визначена наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 10.09.2013 року № 793 «Про 

затвердження нормативу забезпеченості мережею амбулаторій-підрозділів центрів 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», а саме: 3,3 на 10 тис. для 

сільського населення та 2,05 – для міського населення Харківської області. 

У сільській місцевості на теперішній час функціонує 248 амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини, показник забезпеченості 4,6 на 10 тис. мешканців. 

Показник у сільській місцевості перевищує нормативний, що пояснюється 

створенням амбулаторій переважно на базі колишніх ФАПів починаючи з 2001 року, 

без визначення на той час нормативу з метою задоволення потреб населення у 

лікарській допомозі. На сьогодні в районах проводиться аналіз обґрунтованості та 

доцільності функціонування деяких амбулаторій через щорічне зменшення 

чисельності сільського населення. 

У міських поселеннях та містах сільських районів області створено 

81 лікарську амбулаторію, або 0,38 на 10 тис. населення (норматив 2,05). Для 
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забезпечення нормативного показника в міських поселеннях районів області з  

2015 року необхідно відкрити ще 75 амбулаторій.  

У м. Харкові для забезпечення нормативного показника необхідно створити 

275 амбулаторій. Повільне формування мережі закладів первинної ланки у м. Харкові 

пов’язане з неприйняттям остаточного управлінського рішення місцевою владою з 

даного питання. 

 Показник забезпеченості лікарями загальної практики-сімейної медицини склав 

2,56 на 10 тис. населення, що майже відповідає прогнозованому показнику 2,57.  

 Щорічний дефіцит кадрового складу на рівні 2,0 тис. фахівців може впливати 

на коливання показника забезпеченості населення сімейнім лікарями, особливо в 

закладах сільської місцевості. 
 

За результатами звернення керівництва обласної державної адміністрації до 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо 

впровадження заходів для покращення матеріально-технічного забезпечення закладів 

та підрозділів охорони здоров’я первинної медико-санітарної допомоги відповідно до 

чинного законодавства, в адміністративних районах розроблені та затверджені 

поетапні плани забезпечення закладів необхідним обладнанням з урахуванням 

першочергових потреб, завдяки чому оснащеність закладів первинної ланки 

обладнанням збільшено з 19,0% до 32,0% від потреби.  

За даними галузевого моніторингу автомобілями оснащено 58,7% амбулаторій 

(193 із 329). 

 За кошти місцевого бюджету за звітний період закладами первинної ланки 

придбано 281 одиницю медичного обладнання на суму 1,1 млн. грн. 

Укомплектованість посад лікарів загальної практики-сімейної медицини 

фізичними особами у порівнянні з 2015 роком зросла до 71,0% проти 69,0% та 

наближається до прогнозованого рівня 73,0%. 

 На виконання вище зазначених індикаторів результативності впливає дефіцит 

бюджетних коштів та кадровий дефіцит медичних працівників, особливо у закладах 

сільської місцевості. 

 Питання ресурсного забезпечення закладів у подальшому буде поступово 

вирішуватись з урахуванням виконання показників місцевих бюджетів та створення 

належних соціально-побутових умов для роботи фахівців. 
  

З метою забезпечення якості та доступності медичної допомоги, особливо у 

закладах сільської місцевості, у районах області функціонує 33 юридично 

самостійних центри первинної медико-санітарної допомоги (100,0% від 

запланованих). 

Показник укомплектованості фізичними особами лікарів загальної практики-

сімейної медицини склав 71,0%. 

Питома вага охоплення населення області наданням медичної допомоги 

сімейними лікарями на рівні 51,1%, в районах області –98,4%, у м. Харкові – 10,5%. 

Питома вага звернень до сімейних лікарів серед всіх звернень, збільшилась до 

66,7% проти 66,0% у 2015 році. 

Одним із показників якості надання медичної допомоги на первинному рівні є 

виявлення онкологічної патології на ранніх стадіях захворювання серед населення та 

пов’язане з цим зменшення занедбаних форм у III та IV стадіях. 

За рахунок покращення роботи фахівців первинної ланки питома вага 

злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії (візуальні форми), 

зменшилась до 2,0% (2015 рік – 2,27) та не перевищує прогнозований показник – 

2,2%. 
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Ще менший аналогічний показник серед мешканців сільської місцевості – 

1,42% проти 2,63% за I півріччя 2015 року.  

У 2016 році сільські та селищні ради приймали участь у конкурсі Харківської 

обласної ради міні-проектів «Разом в майбутнє» розвитку територіальних громад 

Харківської області та Програми розвитку ООН «Енергоефективність та 

енергозбереження». Міні-проектами передбачалось  покращення матеріально-

технічної бази структурних підрозділів комунальних закладів охорони здоров’я 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» (АЗПСМ, ФАП, ФП) районів області, 

в тому числі: 

- КЗОЗ «ЦПСМД Золочівського району» згідно Програми розвитку ООН 

«Енергоефективність та енергозбереження» виконуються роботи з утеплення будівлі 

ФП с. Гуринівка та заміна вікон і дверей на енергозберігаючі в ФП с.Перемога на 

загальну кошторисну вартість 224,67 тис. грн.; 

- КЗОЗ «ЦПСМД Дворічанського району» відповідно до міні-пректу  «Разом в 

майбутнє» розвитку територіальних громад Харківської області  АЗПСМ с. Жовтневе 

виконуються роботи по ремонту системи опалення та водопостачання, заміна 

віконних та дверних блоків на енергозберігаючі, поточний ремонт приміщення, 

ремонт ганку центрального входу та двох ганків запасного виходу на суму 

50,0 тис. грн.; 

- АЗПСМ смт. Дворічна облаштування теплової рамки та  вузла обліку теплової 

енергії  на суму 70,0 тис. грн. 
  

 

 Питання профілактичної спрямованості діяльності медичної галузі набуває 

актуальності у контексті розвитку національного інституту громадського здоров’я. 

 Особлива увага при цьому приділяється мешканцям, насамперед, сільської 

місцевості, які поряд із міським населенням потребують якісних та доступних 

медичних послуг. 

 Одним із напрямків профілактичної роботи є показник проведення 

профілактичних оглядів населення з метою раннього виявлення хворих на 

туберкульоз. За звітний період він становить 336,1 на 1 тис. дорослого населення та 

перебуває у межах минулорічного показника – 337,4. 

 Ще одним напрямком профілактичної роботи є проведення 

імунопрофілактичних заходів серед населення. Для вирішення питання вакцинації 

придбано імунобіологічних препаратів за кошти державного, місцевих бюджетів та 

благодійної допомоги на суму 13,4 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 

7,7 млн. грн. 

 Державна цільова соціальна програма профілактики, діагностики та лікування 

вірусних гепатитів профінансована для регіону на 1,4 млн. грн. 

 За рахунок покращення ситуації з імунобіологічними препаратами вже 

вакциновано від плану проти туберкульозу 12,8% осіб, проти поліомієліту - 61,3%, 

проти гепатиту - 9,7%.  

 Проблемним питанням є недостатній рівень забезпеченості з державного 

бюджету централізованих заходів та програм, у тому числі з імунопрофілактики (не 

перевищує 50% від потреби) протягом останніх років.  

 Належний рівень фінансування з бюджетів різних рівнів, насамперед,  

державного бюджету, допоможе вирішити питання проведення імунопрофілактичних 

заходів в регіоні. 
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 Питання модернізації закладів вторинного та третинного рівнів у контексті 

створення госпітальних округів є одним із пріоритетних у діяльності регіональної 

медичної галузі. 

 Рівень забезпеченості закладів відповідно до табелів оснащення за вторинним 

рівнем надання медичної допомоги складає 79,88%, за третинним рівнем надання 

медичної допомоги - 73,69%.  

 Стан використання обладнання по закладах вторинного та третинного рівнів 

надання медичної допомоги складає 100,0%. 

 За звітний період комунальними закладами вторинної та третинного рівня 

придбано за рахунок коштів різних джерел фінансування 613 одиниць обладнання на 

суму 18,7 млн. грн. 

 У рамках виконання нормативно-законодавчих актів щодо оптимізації 

стаціонарного ліжкового фонду відповідно до рівня європейських стандартів набуває 

актуальності розвиток стаціонарозамінних форм лікування.  

 За 6 місяців 2016 року проліковано майже 98,0 тис. осіб, або 362,4 на 10 тис. 

населення, що перевищує показник 2015 року (352,3). 

 Подальше забезпечення населення альтернативними видами лікування 

дозволить досягти прогнозованого показника – 730,0 на 10 тис. населення, відхилення 

за I півріччя становить (-367,6). 

 Нагальним залишається питання щодо зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та оновлення медичного обладнання, що безпосередньо впливає на якість та 

доступність медичної допомоги на всіх її рівнях. 
  

Харківська область посідає провідні та кращі позиції серед інших регіонів по 

виконанню положень Закону України «Про екстрену медичну допомогу». 

З 2013 року почав функціонувати комунальний заклад охорони здоров’я 

«Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». На основі сучасних 

інформаційних технологій створена та діє оперативно-диспетчерська служба - 

унікальна автоматизована система управління, моніторингу та контролю за 

діяльністю служби. 

На теперішній час у всіх адміністративних одиницях області визначено 

розташування 188 пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної 

медичної допомоги, у тому числі 26 відділень екстреної медичної допомоги. 

Питання створення відділень невідкладної (екстреної) медичної допомоги у 

лікарнях включено до щорічних Планів розвитку Єдиної системи екстреної медичної 

допомоги на території Харківської області. 

Керівництвом галузевого Управління спільно з КЗОЗ «Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» вжито організаційно-підготовчі заходи 

(визначення приміщень, проведення ремонтних робіт та ін.) по створенню зазначених 

відділень у складі 9-ти багатопрофільних лікарень, що включені до системи екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Харківського регіону 

Завдяки вжитим заходам забезпечено виконання соціального нормативу 

прибуття бригад до пацієнтів у середньому на рівні 8 хвилин 31 секунда по місту 

Харкову при державному нормативі 10 хвилин та 12 хвилин 03 секунди по області 

при нормативі 20 хвилин. 

При цьому, норматив прибуття бригад виконано і у містах і у сільській 

місцевості області у 97,1% від загальної кількості викликів. 

Фактором ризику для виконання прогнозованого значення показника є стан 

автомобільних доріг, що не відповідає рекомендованим стандартам.  
 

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1024 

«Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у 
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розрахунку на 10 тис. населення» визначено граничний норматив для регіонів не 

більше як 60 ліжок, що відповідає середньому нормативу забезпечення стаціонарними 

ліжками у країнах ЄС на рівні 55 - 65 ліжок. 

 За даними галузевої статистичної звітності станом на 01.07.2016 у закладах 

охорони здоров’я області усіх рівнів підпорядкування функціонує 20776 ліжок за 38 

профілями для дорослих та дітей, або 76,5 на 10 тис. населення, що відповідає 

попередньо рекомендованому для Харківської області (80).  

Згідно з розрахунками у закладах охорони здоров’я Харківської області 

повинно функціонувати 16293 стаціонарних ліжка (60 на 10 тис. населення), а 

відповідно 4483 ліжка потребують скорочення, що спричинить внесення певних змін 

до штатного розкладу медичних закладів. 

Разом з тим, вищезазначеною постановою не передбачено оптимізацію 

стаціонарного ліжкового фонду закладів, підпорядкованих Департаменту охорони 

здоров’я Харківської міської ради; відомчих закладів та установ підпорядкування 

НАМН та Міністерства охорони здоров’я України. 

З метою вирішення питання проводиться інформаційцно-роз’яснювальна 

робота та спільне обговорення із керівництвом зазначених установ наявної ситуації 

для її приведення до норм чинного законодавства на рівні регіону. 
 

Основна мета заходів щодо удосконалення перинатальної допомоги полягає у 

попередженні і зниженні факторів ризику для здоров’я матері та дитини, 

попередженні захворюваності, інвалідності та смертності, зменшенні масштабів 

депопуляції, збереженні демографічного потенціалу. 

Відповідно до рекомендацій міжнародних експертів та спеціалістів 

Міністерства охорони здоров'я України, в Харківській області створено 3 

перинатальних центри III рівня допомоги. 

У рамках регіоналізації II рівня перинатальної допомоги проведено 

оптимізацію ліжкового фонду акушерсько-гінекологічних стаціонарів, що дозволило 

перерозподілити потік пацієнтів з 11 районів області з малоефективними показниками 

діяльності  до профільних потужних відділень базових закладів міжрайонних 

медичних центрів з кількістю 600-800 пологів на рік. 

На теперішній час функціонують 2 центри II рівня перинатальної допомоги у 

Куп’янському та Лозівському районах. 
  

За даними галузевої статистичної звітності показник укомплектованість 

фізичними особами посад лікарів амбулаторій сімейної медицини у сільській 

місцевості за звітний період становить 60,3% проти 55,4% за 2015 рік та не досягає 

прогнозованого 60,8%. 

За 6 місяців цього року у Балаклійському районі медичні працівники, які 

проживають і працюють у сільській місцевості (селах) та селищах міського типу, 

безоплатно користуються  електроенергією і опаленням. 

У Борівському районі прийнята Програма з забезпечення молодих спеціалістів 

– лікарів житлом. 

В Чугуївському районі працює програма «Розвиток лікувальних закладів 

Чугуївського району», згідно якої до Харківського національного медичного 

університету направлено на навчання 6 студентів за рахунок бюджетних коштів 

Чугуївського району на контрактній основі. 

Також, за даними керівників закладів, використання економічної мотивації 

праці фахівців галузі за рахунок коштів місцевих бюджетів за звітний період 

становить 5136,3 тис. грн. 
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Фактором, що негативно впливає на рівень укомплектованості закладів 

сільської місцевості, є дефіцит кадрів, недостатній рівень матеріального заохочення 

та соціально-побутових умов для роботи фахівців у сільських закладах. 
 

Соціальний захист населення 
 

У системі соціального захисту населення області функціонує 18 будинків-

інтернатів. Станом на 01.08.2016 в будинках-інтернатах проживають 3055 осіб 

похилого віку, психічнохворих людей, дітей-інвалідів. З початку антитерористичної 

операції на сході України, з Донецької та Луганської областей до 15 інтернатних 

установ області влаштовано 240 громадян. 

Протягом 2015-2016 років об’єкти Хорошевського геріатричного пансіонату та 

Червонооскільского психоневрологічного інтернату відремонтовано на умовах 

співфінансування для проживання внутрішньо переміщених осіб. Це вдалося 

здійснити завдяки участі Харківської області у третій фазі спільного проекту 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ-3). Фінансова 

підтримка була надана у вигляді малих грантів за умов розподілу витрат 80% від 

міжнародних донорів і 20% з бюджету Харківської області. Так, загальна вартість 

ремонтних робіт склала 2,6 млн. грн., із них 576,1 тис. грн. виділено із бюджету 

Харківської області. 

Поступово забезпечується підвищення рівня зайнятості населення та зниження 

рівня безробіття. Так, рівень зайнятості населення віком 15-70 років за І квартал  

2016 року зріс, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, на 0,8 в.п. і склав 

58,6% від загальної чисельності всього населення відповідного віку. 

Серед регіонів країни за кількістю зайнятих область посіла 3 місце, за рівнем 

зайнятості – 4 місце (за І квартал 2015 року – 5 місце). 

Позитивно на рівень безробіття у віці 15-70 років (за методологією МОП) 

позначилось скорочення чисельності безробітних у віці 15-70 років (за методологією 

МОП) у порівнянні з І кварталом 2015 року на 2,4%, яка у середньому за І квартал 

2016 року дорівнювала 93,6 тис. осіб (у середньому за І квартал 2015 року – 

95,9 тис. осіб). За рахунок скорочення чисельності безробітних, рівень безробіття в 

області зменшився з 7,4% економічно активного населення зазначеного віку за І 

квартал 2015 року до 7,2% за І квартал 2016 року і залишився нижчим, ніж в цілому 

по країні (9,9%). 

Серед регіонів країни за рівнем безробіття область посіла 3-4 місце  

(І квартал 2015 року – 4). 

Стабільному положенню на ринку праці області сприяє реалізація заходів 

Програми зайнятості населення Харківської області на період до 2017 року, 

затвердженої рішенням обласної ради від 20.06.2013 № 748-VI (зі змінами), 

послідовна робота з охоплення безробітних заходами активної політики зайнятості 

(працевлаштування, залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру, 

проходження професійного навчання).  

Так, у січні-червні 2016 року, порівняно з відповідним періодом 2016 року, 

зросла чисельність охоплених безробітних громадян активними формами сприяння 

зайнятості – на 3,5%. 

В області забезпечується надання підтримки безробітним шляхом виплати 

одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. 

Безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання провадити таку 

діяльність, у січні-червні 2016 року виплачено допомогу по безробіттю одноразово. 

Таку допомогу отримали 279 осіб зі статусом безробітного. 
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Проводиться відповідна робота з організації професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних з урахуванням 

поточної та перспективної потреб ринку праці. 

Постійно забезпечується виконання напрямків роботи щодо формування 

обсягів та структури державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у 

професійно-технічних навчальних закладах відповідно до поточної і перспективної 

потреби ринку праці та замовлень роботодавців. 

З метою сприяння задоволенню потреб роботодавців у робочій силі за 

робітничими професіями шляхом удосконалення організації професійного навчання 

безробітних, службою зайнятості Харківського регіону ведеться системна робота. 

Так, з метою збільшення обсягів професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації безробітних громадян відповідно до потреб ринку праці, 

професійне навчання у І півріччі 2016 року проходили 10,6 тис. безробітних осіб, що 

на 1,5% більше, ніж у відповідному періоді 2015 року. 

Вирішенню завдань з означеного питання, в значній мірі, сприяє діяльність 

Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (далі 

– ХЦПТО ДСЗ), на базі якого здійснюється навчання за ліцензованими професіями, 

що затребувані на ринку праці регіону, а саме: «оператор верстатів з програмним 

керуванням», «токар», «фрезерувальник», «слюсар-ремонтник», «налагоджувальник 

верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням», «верстатник широкого 

профілю», «заточувальник», «швачка», «кравець», тощо. Крім цього, ХЦПТО ДСЗ 

також ведеться робота над отриманням ліцензій за новими професіями.  

У січні-червні 2016 року на базі ХЦПТО ДСЗ професійне навчання проходили 

понад 2,8 тис. осіб, із яких підготовку та перепідготовку проходили понад 0,7 тис. 

осіб, підвищували кваліфікацію 2,1 тис. осіб, закінчили навчання понад 2,2 тис. осіб, 

працевлаштовані після закінчення навчання 2,1 тис. осіб. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників області за січень-

червень 2016 року склала 4193,0грн., зросла до відповідного періоду минулого року 

на 24,1%.  

Індекс реальної заробітної плати, у % до відповідного періоду попереднього 

року за січень-червень 2016 року становив 104,6%.  

Станом на 01.07.2016, за статистичними даними, загальна заборгованість з 

виплати заробітної плати в області склала 198,1 млн. грн. 

На підприємствах державної форми власності зосереджено 130,2 млн. грн. 

(65,7% в загальній). 

Основними причинами наявності та зростання боргів на підприємствах 

державної форми власності є недостатня завантаженість підприємств та несвоєчасна 

оплата за виконані роботи. 

Найбільші борги мають державні підприємства, підпорядковані Державному 

концерну «Укроборонпром» – 127,0 млн. грн., із них: Харківське державне авіаційне 

виробниче підприємство – 100,3 млн. грн., ДП «Харківський приладобудівний завод 

ім. Шевченка» разом з особливим конструкторським бюро – 16,0 млн. грн. 

Без відповідної підтримки центральних органів виконавчої влади, яким 

підпорядковані державні підприємства, забезпечення їх державними замовленнями та 

вжиття інших заходів немає реальних можливостей ліквідувати на них борги. 
 

Агропромисловий комплекс 
 

У рамках дії обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі 

«Власний дім» на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 

14.04.2016 № 102-VІІ, станом на 01.07.2016, з районів області поступило 10 заявок, із 

них: 4 – від працівників агропромислового комплексу, 4 – від працівників соціальної 
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сфери, 1 – від працівників органів місцевого самоврядування та 1 - інші. Станом на 

01.07.2016 укладено 2 кредитних договори на суму 250,0 тис. грн. 

У 2016 році з державного бюджету на кредитування індивідуальних сільських 

забудовників фактично надійшли кошти в розмірі 170,0 тис. грн. 

У межах фактично отриманого фінансування у поточному році 1 

індивідуальний сільський забудовник отримав кредит на суму 170,0 тис. грн. 
 

Охорона навколишнього природного середовища 
 

З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 11.12.2009 

№ 1044 «Про створення національного природного парку «Дворічанський» 

Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна підготовлено наукове 

обґрунтування та картографічні матеріали щодо зміни меж (розширення) території 

національного природного парку «Дворічанський» (далі – Парк). 

Відповідно до статті 52 Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України» клопотання про розширення Парку схвалено Міністерством екології та 

природних ресурсів України. 

Адміністрацією Парку спільно з Харківським національним університетом 

ім. В.Н.Каразіна розроблено картографічні матеріали та науково-екологічне 

обґрунтування необхідності розширення Парку, виконано аналіз розподілу земельних 

ділянок за угіддями згідно форми статистичної звітності 6-зем, визначено ділянки, які 

віднесено до державної власності, та які знаходяться у приватній власності (паї). 

Протягом 2013-2015 років було проведено низку робочих нарад щодо 

визначення території для розширення меж Парку з урахуванням зацікавлених сторін 

та вирішення проблемних питань парку.  

На даний час проводиться робота щодо виконання протокольного рішення 

робочої наради, яка відбулась 09.02.2016 в Мінприроди, зокрема з питань розширення 

Парку. 

Адміністрацією Парку направлено запити до відділу Держгеокадастру у 

Дворічанському районі Харківської області щодо визначення власників та 

користувачів земельних ділянок, які пропонуються під розширення Парку. 

Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної державної 

адміністрації ведеться листування з Головним управлінням Держгеокадастру у 

Харківській області стосовно сприяння у вирішенні питань,  а саме надання 

інформації щодо переліку землевласників та землекористувачів земельних ділянок, 

які пропонуються під розширення Парку. 

На черговому засіданні обласної координаційної роди з екологічних проблем, 

яке відбулось 30 червня 2016 року, було заслухано інформацію ГУ Держгеокадастру у 

Харківській області щодо проведеної роботи по встановленню землекористувачів та 

землевласників у межах територій, запланованих під розширення 

НПП «Дворічанський». 

Одночасно з цим, на зазначеному засіданні схвалено пропозицію Мінприроди 

України щодо утворення робочої групи з питань розширення території Парку у складі 

обласної координаційної ради з екологічних проблем.  
 

Крім того, для проведення роботи стосовно визначення власників та 

користувачів земельних ділянок у межах території, яка пропонується для заповідання, 

та проведення з ними погоджень згідно з чинним законодавством Департаментом 

надіслано проекти створення ландшафтних,  гідрологічних та орнітологічних 

заказників місцевого значення до наступних районних державних адміністрацій: 

- «Синичанський» до Ізюмської РДА;  

- «Рогозянський» до Золочівської РДА; 
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- «Берецький» до Первомайської РДА;  

- «Балаклійський» та «Вітрівський» до Балаклійської  РДА; 

- «Мартинівський» до Зачепилівської та Красноградської РДА; 

- «Краснопавлівський» до Лозівської РДА; 

- «Можський» до Зміївської РДА; 

- «Бучки» до Сахновщинської та Зачепилівської  РДА; 

- «Андріївський» до Сахновщинської РДА. 

Ізюмською РДА визначено власників і землекористувачів земельних ділянок, 

розміщених на території, яка пропонується для заповідання (конкретної площі не 

встановлено).  

При погодженні райдержадміністрацією земельних ділянок, що пропонуються 

для заповідання, виникли проблемні питання. Так, на території Студенокської 

сільської ради розташовані 4 розвідувальні свердловини ГПУ 

«Шебелинкагазвидобування». Також частина території заказника співпадає із 

землями для обслуговування споруд Букінського водозабору, що знаходиться на 

балансі Ізюмського КВ ВКП. Деякі земельні ділянки державної форми власності 

сільськогосподарського призначення надані в оренду сільгосппідприємству.  

Первомайською РДА підтримано пропозицію науковців стосовно створення 

гідрологічного заказника місцевого значення «Берецький» та запропоновано 

збільшити площу запроектованого заказника.  

Департаментом направлено вказані пропозиції до НДУ «УкрНДІЕП» для 

внесення відповідних змін до зазначеного проекту. Доопрацьований картографічний 

матеріал направлено для подальшої роботи до РДА. Але, у зв’язку із численними 

зверненнями жителів с. Красиве щодо підтоплення села, надійшов лист від 

райдержадміністрації  щодо сприяння в проведенні робіт на території 

запроектованого заказника по розчистці русла річки Берека, що може привести до 

порушення природного середовища, ґрунтового покриву, тощо та до знецінення даної 

ділянки  щодо заповідання. 

Балаклійській РДА запропоновано провести роботу щодо пошуку інших цінних 

до заповідання територій у зв’язку із тим, що ДП «Балаклійське лісове господарство» 

заперечує щодо створення гідрологічних заказників місцевого значення 

«Балаклійський» та «Вітрівський» за рахунок земель лісового фонду, так як в 

проектах створення вказаних об’єктів передбачається обмеження в 

природокористуванні, заборона випасання худоби, відвідування території в період з 

травня по липень, обмеження діяльності користувачів мисливських угідь, зменшення 

об’єму рубок і, відповідно, зменшення обсягу надходжень коштів від реалізації 

деревини. Також надійшов лист від Харківського обласного мисливського товариства 

«Лісомир», в якому запропоновано створити заповідні об’єкти на іншій території, у 

зв’язку з тим, що їх мисливські угіддя розташовані на запроектованих територіях. 

Департаментом направлено відповідний  лист до ХОМТ «Лісомир» щодо надання 

карта-схем територій, які пропонуються ними до заповідання. 

Зачепилівська РДА повідомила, що за даними районного відділу 

Держземагентства, на території, запроектованій під розширення орнітологічного 

заказника, в національній кадастровій системі сформовані та зареєстровані земельні 

ділянки за заявами землевласників та землекористувачів.  

Департаментом направлено лист до РДА щодо надання інформації відносно 

власників та користувачів не розпайованих земельних ділянок, з нанесенням цих 

територій на картосхему проекту, та проведення з ними погоджень згідно чинного 

законодавства. 
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Красноградською РДА проводиться обстеження земельних ділянок, що 

межують з існуючим орнітологічним заказником  для подальшого отримання 

відомостей щодо встановлення правового статусу, цільового використання 

обстежених земельних ділянок. Після цього буде вирішено питання щодо можливості 

передачі земельних ділянок для розширення зазначеного заказника.  

Лозівською РДА зазначено, що територія, яка запропонована для заповідання, є 

землями водного фонду під Краснопавлівським водосховищем з прибережною 

смугою. Землекористувачем є Управління каналу Дніпро-Донбас. Лозівською РДА 

проект створення заказника направлено до Краснопавлівської селищної ради для 

ознайомлення, опрацювання та надання пропозицій щодо проведення роботи по 

створенню нової території природно-заповідного фонду. 

Всі 7 сільських/селищних рад надали до райдержадміністрації рішення сесій 

про погодження проекту «Краснопавлівський». 

Управлінням каналу Дніпро-Донбас листом від 02.11.2015 №У-1/1388 не 

погоджено створення заказника. 

Департаментом направлено лист від 06.06.2016 № 05.02-15-3453 до Державного 

агентства водних ресурсів України з проханням підтримати створення заказника та 

надати доручення керівництву УКДД повернутися до розгляду питання погодження 

проекту. У відповіді Держводагентством України підтримано позицію Управління 

каналу Дніпро-Донбас. 
 

Сахновщинською РДА повідомлено, що власники та користувачі земельних 

ділянок, які запроектовані під створення заказника, не погоджуються на створення 

об’єкту ПЗФ. 

Питання щодо проведеної роботи зі створення даних об’єктів природно-

заповідного фонду розглянуто на черговому засіданні обласної координаційної ради з 

екологічних проблем, яке відбулося 30.06.2016 року.  
 

З метою підвищення рівня обізнаності населення протягом І півріччя 2016 року 

в засобах масової інформації розміщено всього 66 публікацій і статей щодо цінностей 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, в тому числі: 41 - НПП 

«Слобожанський»; 20 - НПП «Гомільшанські ліси»; 5 статей в районній газеті - НПП 

«Дворічанський».  

Крім того, у І півріччі 2016 року національними природними парками 

проведено еколого-освітніх заходів, в тому числі: 

- НПП «Слобожанський» - 23 тематичних лекцій, 2 інтегрованих заняття,  

8 майстер-класів, 1 виставку, 2 екологічних турніри, 2 екологічні гри-вікторини,  

3 природних уроки, 1 вернісаж малюнків, 1 екологічний дайджест, 1 відкрите заняття, 

3 екологічних свята, 10 тематичних екскурсій; 

- НПП «Гомільшанські ліси» - 6 занять в учбових закладах, 21 екскурсію,  

21 виступ в ЗМІ; 

- НПП «Дворічанський» - 14 екскурсій, 12 лекцій, 2 виступи  на радіо,  

8 конкурсів. 
 

Культура і туризм 
 

На території 9-и районів Харківської області діють 11 агроосель, які 

пропонують риболовлю, приготування національних страв, велосипедні та піші 

прогулянки, майстер-класи, збирання грибів, ягід тощо. Моніторинг діючих садиб та 

оновлення їх реєстру було здійснено в червні 2016 року: Агрооселя «Зелена садиба» 

(Зміївський район), «Тарасова садиба» (Чугуївський район), «Осинове Плесо» 

(Чугуївський район), «У Борисовича» (Борівський район), Хутір зеленого туризму 

«Вороняча Слобідка» ( Нововодолазький район), «Родинна хата» (Дворічанський 
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район), Музей-садиба «Багричівська садиба "Світлозар"» (Дергачівський район), 

«Козацький двір» (Валківський район), ПП Гапоннік (Печенізький район), 

«Слобожанське ранчо» (Дергачівський район), Музей-садиба «Українська хата» 

(Харківський район). 

Разом із тим спостерігається тенденція до зменшення кількості садиб, втрати 

інтересу до цього виду господарської діяльності. Основними причинами є 

недосконалість нормативно-правового забезпечення, відсутність навичок ведення 

підприємницької діяльності та рекламування своїх послуг. 

Для ефективного створення і просування туристичного продукту необхідно 

запровадити відповідні кроки для виправлення наступних недоліків: 

- не вистачає володіння методикою підготовки інформаційних стендів та 

матеріалів для участі в спеціалізованих виставках; методикою розробки туристичних 

маршрутів та путівників; 

- бракує систематизованої інформації про зарубіжний досвід становлення 

сільського туризму; 

- відсутні практичні навички застосування діючого законодавства для розвитку 

та стимулювання сільського туризму (основ безпеки гостей та господарів, основ 

страхування, технології харчування туристів, організації контролю та якості продукції 

і т.п.); 

- у більшості, господарі сільських садиб не знають основ підприємницької 

діяльності та бухгалтерського обліку; не вміють розробляти власні бізнес-плани та 

рекламувати свої послуги; рідко володіють знаннями про санітарно-гігієнічні норми 

та основи гігієни харчування; часто не знають про культурну та історичну спадщину 

регіону; не володіють іноземними мовами тощо. 

За останні роки активізувався попит міського населення на відпочинок у 

сільській місцевості. У зв’язку з цим, обласним комунальним закладом «Харківський 

організаційно-методичний центр туризму» було здійснено ряд заходів, спрямованих 

на розвиток сфери сільського зеленого туризму у Харківській області. У 2014 році 

підписана угода про співпрацю з регіональним відділенням Всеукраїнської спілки 

сприяння розвитку сільського зеленого туризму, складено план спільних заходів, який 

передбачає проведення організаційно-методичної роботи зі спеціалістами районних 

державних адміністрацій, відповідальними за розвиток туризму, консультацій  для 

господарів садиб та бажаючих розпочати діяльність у цій сфері. Відповідно до плану 

роботи проведено виїзні засідання на Харківщині. 

Подібні заходи, проведення організаційно-методичної роботи з представниками 

районів Харківської області (начальниками відділів (завідуючих секторів) культури і 

туризму районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад 

Харківської області), таке як виїзд до садиби «Осинове плесо» (Чугуївський район), 

надають змогу виявити нагальні проблеми та окреслити шляхи щодо їх подолання.  

Для ознайомлення з практикою роботи діючих садиб проводяться екскурсійні 

виїзди, круглі столи тощо. 

Значна увага приділяється удосконаленню існуючих та розробці нових 

туристичних маршрутів у відповідності до сучасних потреб туристів: використання 

театралізації, квестів, майстер-класів, задіяння в нитці маршрутів сільських зелених 

садиб, комбінування різних видів туризму. Результатом подібної роботи є 

розроблений та вже діючий маршрут «Слобожанське весілля на щастя, на долю» та 

інші. Це екскурсія-інтерактив з використанням маловідомих обрядів українського 

весілля у автентичній 300-річній хаті-мазанці, де на туристів чекає костюмоване 

дійство, українські пісні, стародавні обряди, а також цілюща вода джерел і оберіг на 

згадку про незабутню подорож. 
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З метою збільшення потоку туристів до Харківської області, ознайомлення 

широких верств населення з цікавими туристичними об’єктами та маршрутами 

презентовано туристичний потенціал Харківського регіону під час проведення 

промоційних заходів: 

- заочно взято участь в XXVIII Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-

2016» та презентовано туристичний потенціал Харківського регіону в рамках стенду 

Харківського регіонального відділення Спілки сільського зеленого туризму, де 

Харківська область отримала золоту медаль Міжнародної виставки «Агро-2016». 

Родзинкою харківської експозиції став стенд, присвячений сільському зеленому 

туризму. Наша область єдиною серед регіонів України включила до експозиції на 

«Агро 2016» презентацію туристичного потенціалу. Крім загальної інформації про 

цікаві об'єкти регіону, на експозиції представили одну з садиб Дворічанського  

району - «Родинна хата». Господарі садиби презентували етно-продукцію: обереги, 

трави, ляльок-мотанок. (м. Київ, 8-11 червня 2016 року). 

19 - 26 березня 2016 року відбувся ознайомлювальний тур до Івано-

Франківської та Закарпатської областей з метою обміну досвідом і залучення 

міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації соціальних ініціатив щодо 

перспектив розвитку сільського зеленого туризму та відкриття туристсько-

інформаційних пунктів. 

В межах грантового проекту «Підтримка підприємницьких ініціатив сільських 

жителів у сфері зеленого туризму», який впроваджується громадською організацією 

«Інститут соціальної політики регіону» за підтримки Компанії «Шелл» на території 

Балаклійського, Барвінківського та Ізюмського районів Харківської області 6-10 

квітня 2016 року відбулась навчальна поїздка зацікавлених представників районів на 

діючі об'єкти Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.  

Проводиться робота з розробки методичних рекомендацій для господарів 

садиб. Розроблено та підготовлено для ознайомлення  порадник щодо організації 

сільського зеленого туризму з рекомендаціями для господарів-початківців. 

Надруковано флаєр «Садиби сільського зеленого туризму Харківщини». 

Проводиться робота з посилення інформаційної складової. Наразі відкрито 

новий сайт, на якому оновлюється інформація про туристичні можливості кожного 

району.  

 

Протягом першого півріччя 2016 року відповідно до Конвенції ЮНЕСКО «Про 

охорону нематеріальної культурної спадщини» для збереження самобутньої народної 

культури, звичаїв, обрядів КЗ «Обласний організаційно - методичний центр культури 

і мистецтва» проводились заходи фольклорного жанру: фольклорні вітальні, концерти 

за участі фольклорних гуртів області, присвячених народним календарним святам.  

25 грудня 2015 року по 4 січня 2016 року у приміщенні Харківського обласного 

театру для дітей та юнацтва відбувся традиційний фольклорний фестиваль зимового 

календаря «Святовид» за участю кращих народних та зразкових фольклорних 

колективів області та м. Харкова; 

3-5 січня 2016 року у приміщенні КЗ «Обласний організаційно-методичний 

театрально-концертний центр» відбувся Всеукраїнський різдвяний фестиваль дитячої 

творчості «Зимовий сонцеворот»; 

протягом першого кварталу 2016 року проходив Конкурс дослідницьких робіт 

«Історія моєї сім’ї» для дітей та молоді в рамках історико-культурного проекту 

«Родовід»; 

27 березня 2016 року пройшло відкриття фестивалю традиційної народної 

культури «Кроковеє коло», який складався з 4 етапів; 
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02 липня 2016 року у с. Сковородинівка Золочівського району Харківської 

області на базі Національного літературно - меморіального музею Г.С. Сковороди 

відбудеться Регіональний фестиваль пісенно – обрядового фольклору «Сьогодні 

Купала, а завтра Івана». 
 

ОКЗ «ХОМЦТ» проводить рекламно-інформаційну роботу, метою якої є 

ознайомлення широких верств населення з туристичним потенціалом Харківської 

області, наявними екскурсійними програмами, маршрутами, історико-архітектурними 

об’єктами, а також безпосередньо з діяльністю і започаткованими проектами 

туристсько-інформаційного центру. Протягом звітного періоду з метою збільшення 

потоку туристів до Харківської області, ознайомлення широких верств населення з 

цікавими туристичними об’єктами та маршрутами презентовано туристичний 

потенціал Харківського регіону під час проведення промоційних заходів: 

- Одеського туристичного бізнесу-форуму в межах Міжнародного тижня 

туризму у м. Одеса (12-14 квітня 2016 року); 

- в межах візиту представників Полтавського університету економіки і торгівлі 

на Харківщину (19 квітня 2016 року);  

- VIII туристичного форуму «Харків: партнерство в туризмі» (12 травня  

2016 року); 

- І Запорізького туристичного фестивалю-ярмарку, в рамках якого відбулася 

домовленість про обмін туристів між областями та інфотур Запорізької делегації на 

Харківщину (21-22 травня 2016 року);  

- щорічного спортивного заходу «ХІ Харківський велодень-2016» (29 травня 

2016 року);  

- заочно взято участь в XXVIII Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-

2016» та презентовано туристичний потенціал Харківського регіону в рамках стенду 

Харківського регіонального відділення Спілки сільського зеленого туризму  

(8-11 червня 2016 року). 
 

З метою зростання туристичного потенціалу регіону» та сприяння захисту 

культурно-туристичної спадщини проведено:  

- семінар для екскурсоводів «Архітектурні стилі Харкова. Видатні архітектори і 

дизайнери», під час якого учасники семінару дізналися про цікаві факти архітектурної 

школи Харкова, стильове розмаїття забудови міста, цікаві будинки, архітектурні 

ансамблі, існуючі і втрачені пам'ятки архітектури та видатних зодчих Харківщини  

(11 лютого 2016 року, м. Харків); 

- Майстер-клас для екскурсоводів із залучення об’єктів міського історико-

культурного ландшафту в екскурсійних турах «Поезія архітектури», за підтримки 

Харківського державного університету будівництва та архітектури (6 квітня  

2016 року, м. Харків). 
 

Під час виставкових заходів усі бажаючі мають змогу отримати роздатковий 

матеріал у вигляді брошур з детальною інформацією про цікаві місця Харківського 

краю, а також туристичні карти міста Харкова й області. Також протягом звітного 

періоду було надруковано видання «Туристичні маршрути Слобожанщини». 
 

21 серпня 2016 року за підсумками Обласного огляд – конкурсу аматорів 

народного мистецтва Харківської області «Слобожанські Передзвони» відбулась 

церемонія нагородження переможців у номінаціях: найкраща концертна програма, 

фільми-презентації елементу нематеріальної культурної спадщини. 
 

Протягом звітного періоду працівниками Регіонального тренінгового центру 

проведено різноманітні тренінги для 175 слухачів в рамках проектів: 





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 I півріччя 2016 року 

 

№ 

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 

роки 
 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,один

иць 

Схема 
планування
території - 

5, 
генеральни
й 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) 

- - - - - Площа 

відремонтовано

го дорожнього 

покриття, км 

81,7 - -81,7 - - 

 Сприяння утво-
ренню центрів 
для надання 
адміністратив-

2016-2017 
роки 

Закон України 
«Про 

адміністратив
ні послуги» 

- - - - - кількість 
утворених 

центрів надання 
адміністратив-

34 34 - 100% – 



  2   Продовження додатка 1 

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

них послуг та 
інших послуг 
населенню і 
суб’єктам 
господарювання 

них послуг 

2 Підтримка 

інтегруючої 

ролі міст як 

центрів 

економіч-

ного та 

соціального 

розвитку 

Розвиток 
державно-
приватного 
партнерства 
шляхом 
посилення 
взаємодії в 
системі «органи 
місцевого 
самоврядування 
- бізнес - 
громада» 

2016 –
2017 роки 

- - - - - - Кількість 

проведених 

семінарів, 

«круглих столів» із 

залученням 

представників 

органів місцевого 

самоврядування, 

бізнесу, громад, 

організацій, що 

сприяють розвитку 

державно-

приватного 

партнерства в 

Україні 

2 - - - Ведеться 

пошук 

донорських 

коштів 

3 Розвиток 

сільської 

місцевості 

Стимулювання 

зайнятості 

населення в 

сільській 

місцевості поза 

сферою 

сільськогосподарсь

кого виробництва, 

включаючи 

розвиток 

сільського 

туризму. 

2016 рік Програма 

розвитку 

культури і 

туризму 

Харківської 

області на 2014 -

2018 роки, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради від 

29.08.2013 року 

№789-VI (зі 

змінами) 

- - - - - Кількість заходів 3 4 +1 У стадії виконання Відсутність 

фахівців з 

туризму на 

місцях. 

Введення 

штатних оди-

ниць у кіль-

кості 1-2 спе-

ціаліста до 

відділів (сек-

торів) культу-

ри і туризму 

районних дер-

жавних адмі-

ністрацій та 

виконкомів 

міст обласно-

го значення, 

які б спеціалі-

зувалися на 

галузі 

«Туризм» і до 

функціональ-

них обов’язків 

яких відноси-

лися виключ-

но зобов'яза-

ння: 



  3   Продовження додатка 1 

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

- розвивати 

туризм на 

місцях; 

- інвентариза-

ція туристи-

них об’єктів, 

маршрутів; 

- участь у 

проведенні за-

ходів, пов’я-

заних із роз-

витком туриз-

му на Харків-

щині, за учас-

тю всіх предс-

тавників 

туристичної 

галузі регіо-

ну (кластеру); 

- оперативне 

інформування 

стосовно ос-

танніх новин 

у сфері розви-

тку туризму 

та туристич-

ної інфраст-

руктури на 

Харківщині; 

- презентація 

району на міс-

цевому, регіо-

нальному та 

між народ-

ному рівнях. 

Проблема 

характерна 

для всіх райо-

нів Харківсь-

кої області. 

  Реконструкція 

та модернізація 

зрошувальних 

систем 

2016-2021 

роки 

Комплексна 

Програма 

розвитку 

водного 

господарства 

Харківської 

області на 

- 2016 рік 

– 33,8 

млн. грн. 

(держав-

ний 

бюджет); 

2017 рік 

- - - Проведення 

реконструкції 

зрошуваних 

систем 

Підви-

щення 

ефекти-

вності 

викори-

стання 

зрошу-

- - - Відсутність 

бюджетного 

фінансування 



  4   Продовження додатка 1 

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

період до 

2021 року, 

рішення 

обласної ради 

від 20.06.2013 

№746-VI 

– 36,3 

млн. грн. 

(держав-

ний 

бюджет) 

ваних 

систем 

на пло-

щі 4,2 

тис. га 

  Підвищення 

привабливості 

проживання в 

сільській 

місцевості, 

виконання 

програми 

державної 

підтримки 

молодих 

працівників, 

залучених до 

роботи в 

сільських 

населених 

пунктах 

2016-2021 

роки 

- Обласна 

програма 

індивіду-

ального 

житлового 

будівницт-

ва 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.) 

- 170,0 

тис. 

грн. 

170,0 

тис. 

грн. 

Заявки на 

отримання 

кредитів, шт. 

6 2 -4  Станом на 

01.07.2016 

укладено 2 

кредитних 

договори на суму 

250,0 тис. грн.; з 

державного 

бюджету на 

кредитування 

фактично 

надійшло 170,0 

тис. грн. 

- 

4 Розвиток 
інтелект
уального 
капіталу 

Забезпечення 
підтримки та 
розвитку 
інтелектуально-
го і творчого 
потенціалу 
через систему 
освіти та 
навчання 
протягом життя 

2016-2017 

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) 

- щорічно 

240,0 

тис. грн. 

 

 

 

 

 

щорічно 

308,0 

 тис. грн. 

120,0 

тис. 

грн. 

 

 

 

 

 

234,0 

тис. 

грн. 

120,0 

тис. 

грн. 

 

 

 

 

 

234,0 

тис. 

грн. 

120,0 

тис. 

грн. 

 

 

 

 

 

234,0 

тис. 

грн. 

Кількість 

іменних 

стипендій 

молодим та 

видатним 

науковцям 

(одиниць) 

 

Кількість 

іменних 

стипендій 

кращим 

студентам ВНЗ 

(одиниць) 

40 

 

 

 

 

 

 

 

39 

40 

 

 

 

 

 

 

 

39 

- Біля 1000 

студентів є 

стипендіатами 

різних рівнів;       

79 кращих 

студентів 

харківських вищів 

та молодих 

науковців 

отримують іменні 

обласні стипендії 

та персональні 

імені 

О.С. Масельсько-

го 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

5 Підвище-
ння рівня 
іннова-

ційної та 
інвести-
ційної 
спромо-
жності 
регіонів 

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

2016-2017 

роки 

 

Програма 

економічного 

і соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 

2016 рік, 

(рішення 

Харківської 

обласної ради 

- - 350 

тис. 

грн. 

- 71,1 

тис. 

грн. 

Кількість 

візитів до 

Харківської 

області 

керівників 

дипломатично-

го корпусу, 

акредитованого 

в Україні, а 

також 

370 243 -127 У стадії 

виконання 

- 
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можливостей 
регіонів 
України 

від 17.12.2015  

№ 13-VII) 

іноземних 

офіційних та 

ділових 

делегацій 

  Розвиток 
інноваційної 
культури 
шляхом 
популяризації 
провадження 
наукової, 
винахідницької 
та інноваційної 
діяльності, а 
також 
створення 
цілісної системи 
освіти з 
урахуванням 
кадрового 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності 

2016-2017 

роки 

 

План заходів 

щодо 

популяризації 

наукової та 

інноваційної 

діяльності  у 

ВНЗ та  

наукових 

установах 

- - - - - Кількість 

інноваційних 

заходів, 

одиниць 

150 100 -50 У 2015-2016 році 

виконанням нау-

кових і науково-

технічних робіт у 

Харківській обла-

сті займалися 166 

організацій  і 

підприємств та 

17,6 тис. праців-

никків.  

У рамках Страте-

гії розвитку Хар-

ківської області 

до 2020 року за 

підтримки голови 

Харківської об-

ласної державної 

адміністрації 

Райніна І. Л. 

започаткована та 

реалізується 

низка проектів, 

зокрема створен-

ня Харківського 

університетського 

консорціуму та 

інноваційно-

освітнього класте-

ру«Агротехніка»  

- 

6 Розвиток 
підприєм-
ницького 
середо-
вища та 
конку-

ренції на 
регіона-
льних 

товарних 
ринках 

Проведення 
навчання з 
питань 
провадження 
підприємниць-
кої діяльності 

2016-2017 
роки 

Програма 
економічного 
і соціального 
розвитку 

Харківської 
області на 
2016 рік, 
(рішення 

Харківської 
обласної ради 
від 17.12.2015  
№ 13-VII) 

- 460,9 
тис. грн. 

230,45 
тис. 
грн. 

232,1 
тис. 
грн. 

232,1 
тис. 
грн. 

Кількість 
проведених 
семінарів 

90 
семіна-
рів/ 
3500 
чол. 

21/ 
825 

-69/ 
-2675 

У стадії 
виконання 

- 

7 Раціона-
льне 

викорис-
тання 

Збереження в 
області 
біологічного та   
ландшафтного 

2016-2017 
роки 

Рішення        
обласної ради 
від 15.01.15 
№ 1146-VI 

- - - - - Частка 
природно-
заповідного 
фонду в 

6,6 2,36 - Роботу щодо погод-
ження із землевлас-
никами та землеко-
ристувачами 10 

Визначення 
землевласників 
та землекорис-
тувачів, на яких 
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природно-
ресурсно-
го потен-
ціалу, збе-
реження 
культур-

ної 
спадщини 

та 
найцін-
ніших 
природ-
них 

терторій 

різноманіття, 
відтворення 
природних 
комплексів, 
земельних та 
водних 
ресурсів, 
формування 
національної 
екомережі 

загальній площі 
територіальної 
одиниці, % 

проектів створення 
нових та розширення 
існуючих територій 
та об’єктів природ-
но-заповідного 
фонду орієнтовною 
площею 18,8 тис. га 
на територіях 
Ізюмського, 
Балаклійського, 
Зачепилівського, 
Зміївського, Золочів-
ського, Красноград-
ського, Лозівського, 
Первомайського, 
Сахновщинського 
районів доручено 
провести відповід-
ним РДА. Здійсню-
ються заходи щодо 
розширення НПП 
«Дворічанський» 

заплановано 
створення 
(розширення) 
об’єктів 
природно-
заповідного 
фонду та 
відсутність 
бажання 
населення та 
користувачів 
земельних 
ділянок 
надавати  
погодження на 
включення 
території до  
ПЗФ області 

  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 

10 66, в т.ч. 
41 - НПП 
«Слобо-
жансь-
кий»; 

20 - НПП 
«Гоміль-
шанські 
ліси»; 

5 статей в 
районній 
газеті - 
НПП 

«Дворіча-
нський» 

+56 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) 

- - - - - Кількість 
охоронних дошок, 
встановлених на 

пам’ятках 
культурної 
спадщини, 
одиниць 

55 - - 55 У стані виконання Направлено 
бюджетний за-
пит щодо виді-
лення коштів на 
виконання за-
ходів Програми 
стосовно вста-
новлення охо-
ронних дошок, 
на пам’ятках 
культурної 
спадщини на 
суму 28,75 тис. 
грн. У разі виді-
лення коштів 
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реалізація захо-
дів запланована 
на ІІ півріччя 
2016 року 

  Створення умов 
для збереження 
в регіонах 
самобутньої 
народної 
культури, 
звичаїв, 
традицій, 
обрядів 

2016 рік Конвенція 
Юнеско «Про 

охорону 
нематеріальної 
культурної 
спадщини» 

від 27.08.2008 

- - - - - Кількість заходів 10 5 -5 У стані виконання - 

  Застосування 
об’єктів 
культурної 
спадщини для 
провадження 
туристичної 
галузі 

2016 рік Програма 

розвитку 

культури і 

туризму 

Харківської 

області на 2014 -

2018 роки, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради від 

29.08.2013 року 

№789-VI (зі 

змінами) 

- - - - - Кількість заходів 5 4 -1 У стані виконання - 

8 Диверси-
фікація 
джерел 
енерго-
поста-

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

Створення 
системи 
стимулювання 
підвищення 
рівня 
енергоефективн
ості 

2016-2017 

роки 

Програма 
відшкодуван-
ня відсотків за 
кредитами, 
отриманими 
населенням 
Харківської 
області на 

впровадження 
енергозбері-

гаючих 
заходів, на 
2016 - 2020 

роки, затверд-
жена рішен-
ням обласної 

ради від 
17.12.2015 
№14-VII 

- - - - - Кількість 
наданих 

кредитів, шт. 

1500 2244 +744 Виконання 
завдання на 111% 

від 
прогнозованого 

значення 

Відсутність 
фінансування 
програми 

гальмує попит 
на програму, 
порівняно з 
іншими 

регіонами  

  Оптимізація 
структури 
регіонального 
енергетичного 
балансу шляхом 
заміщення 

2016 рік Програма 
економічного 
і соціального 
розвитку 

Харківської 
області на 

- - - 19124,0
тис.грн 

19124
тис. 
грн. 

Переведення 
об’єктів 

соціальної 
сфери на 

альтернативні 
види палива, 

35 15 -20 Виконано 
завдання на 43% 

від 
прогнозованого 

- 
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природного газу 
енергоресурса-
ми, отриманими 
з відновлюва-
них джерел 
енергії та аль-
тернативних 
видів палива, 
насамперед на 
об’єктах соці-
альної сфери 

2016 рік, 
(рішення 

Харківської 
обласної ради 
від 17.12.2015  
№ 13-VII)) 

шт. 

9 Захист 
націона-
льних 

інтересів 
та недо-
пущення 
порушен-
ня конс-
титуцій-
них прав 
громадян 
України 
на тирча-
сово оку-
пованій 
терито-
рії Авто-
номної 

Республі-
ки Крим 

та 
м. Севас-
тополя 

Захист і 
повноцінна 
реалізація 
національно-
культурних, 
соціальних та 
політичних прав 
громадян 
України, які 
проживають на 
тимчасово 
окупованій 
території або 
переселилися з 
неї, у тому 
числі корінних 
народів та 
національних 
меншин 

2015-2017 

роки 

Проект 

«Надзвичайна 

кредитна 

програма для 

відновлення 

України» від 

Європейсько-

го інвестицій-

ного банку 

 

Проект 

Українського 

фонду соціа-

льних інвес-

тицій «Спри-

яння розвитку 

соціальної ін-
фраструктури» 

 

Проект 

Європейсь-

кого Союзу та 

Програми роз-

витку ООН в 

Україні 

«Місцевий 

розвиток, 

орієнтований 

на громаду» 

 

Проект 

Програми роз-

витку Органі-

зації Об’єдна-

них Націй 

«Програма 

малих грантів 

ПРООН: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Кількість 

мікропроектів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 

мікропроектів 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 

мікропроектів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 

проектів 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 

Роботи не 

розпочато. 

Планується після 

підписання угоди. 

 

 

 

 

 

 

Виготовлена та 

затверджена 

проектно-

кошторисна 

документація, 

тривають 

тендерні 

процедури 

 

Мікропроектні 

пропозиції затвер-

джено. Розпочато 

виконання ремон-

тно-будівельних 

робіт. Завершення 

робіт планується 

на кінець  

2016 року 

 

 

Завершено третій 

етап проекту. З 

урахуванням ре-

зультатів попе-

редніх раундів, 

Програмою роз-

витку ООН в Ук-

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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підтримка 

підприємницт

ва серед ВПО 

та місцевого 

населення 

Донецької та 

Луганської 

областей» 

раїні профінансо-

вано 25 малих 

грантів для роз-

витку підприєм-

ництва серед 

внутрішньо пере-

міщених осіб, що 

зареєстровані на 

території Харків-

ській області. 

Розпочато прийом 

заявок в рамках 

четвертого етапу 

проекту. 

10 Ство-
рення 

умов для 
продук-
тивної 
праці 

населен-
ня 

Запровадження 
навчання і про-
форієнтації для 
перепрофілю-
вання та перео-
рієнтації трудо-
вих кадрів зале-
жно від потреб 
регіонального 
ринку праці 

2016-2017 

роки 

 

Ліцензування 

освітніх 

послуг у сфері 

професійної 

освіти 

- - - - - Кількість 

ліцензованих 

професій, 

одиниць 

127 121 -6 Перелік професій 

відповідає  

потребам  ринку 

праці 

- 

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

2016-2017 

роки 

 

Розроблення 

програм 

професійно-

технічного 

навчання 

- - - - - Кількість 

програм 

професійно-

технічного 

навчання, 

одиниць 

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 

- - - - - 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 

59,7 
 
 
 
 

 
6,7 

58,6 
(за I 

квартал 
2016 року) 

 
 

7,2 
(за I 

квартал 
2016 року) 

 

-1,1 
 
 
 
 
 

-0,5 

виконується - 
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№ 1036-VІ та 
від 18.06.2015 
№ 1233-VI 

  Забезпечення 
надання 
підтримки 
безробітним 
шляхом виплати 
одноразової 
допомоги по 
безробіттю для 
організації 
підприємницько
ї 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, 
внесеними 
рішенням 

обласної ради 
від 25.09.2014 
№ 1036-VІ та 
від 18.06.2015 
№ 1233-VI 

- У межах  коштів 
Фонду 

загальнообов'язко-
вого державного 

соціального 
страхування України 

на випадок 
безробіття 

 

4327,5 
тис. грн. 

4327,5 
тис. 
грн. 

кількість осіб, 
яким виплачено 
допомогу по 
безробіттю 

одноразово для 
організації 

підприємницької 
діяльності, осіб 

1320 279 -1041 виконується - 

  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 та 
від 18.06.2015 
№ 1233-VI 

- - - 6978,4 
тис. грн.. 

6978,4 
тис. 
грн. 

кількість 
безробітних, які 

проходили 
профнавчання, 

осіб 

16325 
(за 2016 
рік) 

10598 -5727 виконується - 

  Підвищення 
рівня заробітної 
плати та 
ліквідація 
заборгованості з 
її виплати 

2016-2017 

роки 

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2016 

рік (рішення 

Харківської 

обласної ради 

- - - - - середньомісячна 

заробітна плата 

(номінальна), грн. 

5018 4193 -825 виконується - зростання 

неповної 

зайнятості; 

- низький 

рівень 

заробітної 

плати в 

бюджетній 

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

від 17.12.2015  

№ 13-VII) 

11 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 
підручниками, 
виділення 
державних 
дотацій на 
шкільне 
харчування 
тощо 

2016-2017 

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) 

- 24000 

тис. грн. 

12000 

тис. 

грн. 

17000,0 

тис. 

грн. 

17000 

тис. 

грн. 

Кількість 

освітянських 

автобусів, 

задіяних у 

підвезенні 

учнів, дітей та 

педагогічних 

працівників, 

одиниць 

331 311 -20 У 2015/2016 

навчальному році 

безкоштовним 

підвозом до місць 

навчання та у 

зворотному 

напрямку забез-

печені 13333 учні 

та 2173 

педагогічні 

працівники. У 

перевезенні задія-

на 321 одиниця 

автотранспорту. 

У 2016 році буде 

придбано 38 

шкільних авто-

бусів, що на 27 

автобусів  буде 

більше, ніж 

прогнозувалося. 

На даний час 

трьома район-

ними відділами 

освіти придбано 

п’ять шкільних 

автобусів. 

Потрібна 

заміна 

технічно-

зношеної 

техніки, 

придбаної до 

2006 року, в 

кількості 87 

одиниць. 

  Забезпечення 
доступу 
переселенців до 
соціальних 
послуг, закладів 
незалежно від 
місця їх 
розташування 

2016-2017 

роки 

 

Здійснюється 

навчання  

переселенців 

- - - - - Здійснюється 

навчання  

переселенців 

ЗНЗ – 

5170; до 

ДНЗ – 

1775; до 

ПТНЗ – 

340 

учнів;  

до ВНЗ 

І-ІУ  - 

2910 

студент 

ЗНЗ – 

4830; до 

ДНЗ – 

1813; до 

ПТНЗ – 

270  

учнів;  до 

ВНЗ 

 І-ІУ  - 

2901 

студент 

 

-340 

 

+38 

 

-70 

 

 

 

-9 

 

 

 

 

За оперативними 

даними місцевих 

органів управ-

ління освітою 

станом на 

15.08.2016 із 

території Доне-

цької і Луган-

ської областей 

влаштовано на 

навчання   9824 

особа, з них:  до 

ЗНЗ – 4830; до 

ДНЗ – 1813; до 

ПТНЗ – 270 уч-

нів;  до ВНЗ І-ІУ  

- 2901 студент. 

 

- 
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12 Підви-
щення 
стан-
дартів 

життя в 
сільській 
місце-
вості 

Забезпечення 
централізо-
ваним 
водопостачання
м сільських 
населених 
пунктів 

2016 Програма 

економічного 

і соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 

2016 рік 

(рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 17.12.2015  

№ 13-VII) 

Держав-

ний фонд 

регіо-

нального 

розвитку 

(розпо-

рядження 

КМУ від 

11.05.2016 

№ 362-р) 

2382,838 - - - Протяжність 

побудованих 

систем 

водопостачання, 

км 

13,276 1,942 -11,334 - - 

  Підвищення 
рівня 
благоустрою та 
комунального 
обслугову-
вання сільських 
населених 
пунктів 

2016 Проект  

регіонального 

розвитку 

Держав-

ний фонд 

регіо-

нального 

розвитку 

(розпо-

рядження 

КМУ від 

11.05.2016 

№ 362-р) 

195,274 - - - Протяжність 

реконструйован

их мереж 

освітлення, км 

1 - -1 - - 

  Забезпечення 
регулярного і 
безоплатного 
перевезення 
дітей, учнів та 
педагогічних 
працівників 
дошкільних і 
загально-
освітніх 
навчальних 
закладів у 
сільській 
місцевості до 
місця навчання, 
роботи та 
додому 

2016-2017 

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) 

- 24000 

тис. грн. 

12000 

тис. 

грн. 

17000,0 

тис. 

грн. 

17000 

тис. 

грн. 

Кількість 

освітянських 

автобусів, 

задіяних у 

підвезенні 

учнів, дітей та 

педагогічних 

працівників, 

одиниць 

331 311 -10 У 2015/2016 

навчальному році 

безкоштов-ним 

підвозом до місць 

навчання та у 

зворотному 

напрямку забез-

печені 13333 учні 

та 2173 

педагогічні 

працівники. У 

перевезенні заді-

яна 321 одиниця 

автотранспорту. 

У 2016 році буде 

придбано 38 

шкільних авто-

бусів, що на 27 

автобусів  буде 

більше, ніж 

прогнозувалося. 

На даний час 

трьома район-

ними відділами 

освіти придбано 

Потрібна 

заміна 

технічно-

зношеної 

техніки, 

придбаної до 

2006 року, в 

кількості 87 

одиниць. 
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п’ять шкільних 

автобусів. 

  Поліпшення 
житлових і 
соціально-
побутових умов 
для жителів 
сільських 
населених 
пунктів 

2016-2017 

роки 

Державна 

(обласна) 

соціальна 

програма 

реформування 

системи 

інтернатних 

закладів для 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, на 

2007-2017 

роки 

- 50409,9 

 

25232,4 25232,4 29528,7 Питома вага 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

виховуються у 

прийом 

них сім’ях та 

дитячих 

будинках 

сімейного типу, 

% 

28 26,3 -1,7 94% 84,6% дітей 

проживають в 

прийомних 

сім’ях та 

дитячих 

будинках 

сімейного типу,

які 

функціонують у

сільській 

місцевості  

13 Модерні-
зація 
системи 
освіти 

Забезпечення 
формування 
системи навча-
льних закладів 
для надання 
високоякісних 
освітніх послуг 
з використан-
ням наявних 
ресурсів шля-
хом виконання 
регіональних 
планів створен-
ня освітніх 
округів та 
модернізації 
мережі загаль-
ноосвітніх, 
професійно-тех-
нічних навчаль-
них 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, 

159728,0 

тис. грн. 

25232,4 

 

 

25232,4 25232,

4 
Питома вага дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

виховуються у 

сімейних 

формах,% 

 

97% 95,9 % -1,1% 98,9% Переважна 

більшість дітей 

влаштовується 

до сімейних 

форм 

виховання 

  Забезпечення 
формування 
системи навча-
льних закладів 
для надання 
високоякісних 
освітніх послуг 
з використан-
ням наявних 
ресурсів шля-
хом виконання 

2016-2017 

роки 

 

Районні 

(міські) 

програми 

оптимізації 

(модерніза-

ції) мережі 

навчальних 

закладів 

- - - - - Кількість 

освітніх 

округів, 

одиниць 

7 6 - 1 Станом на 

01.08.2016 відпо-

відними рішен-

нями (розпоряд-

женнями) район-

них рад (держав-

них адміністра-

цій) створено 

освітні округи та 

визначено опорні 

- 
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регіональних 
планів створен-
ня освітніх 
округів та 
модернізації 
мережі загаль-
ноосвітніх, 
професійно-тех-
нічних навчаль-
них закладів, у 
тому числі 
шкіл-інтернатів 

заклади у 

Валківському, 

Зміївському, 

Близнюківсь-

кому, Красно-

градському, 

Борівському, 

Лозівському 

районах 

  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 

2016-2017 

роки 

Районні 

(міські) 

програми 

оптимізації 

(модерніза-

ції) мережі 

навчальних 

закладів 

- - - - - Кількість 

малочисельних 

шкіл, одиниць 

 

Кількість 

загальноосвіт-

ніх навчальних 

закладів І-ІІ ст. і   

І-ІІІ ст. із 

наповнюваніс-

тю менше 25 

учнів, одиниць 

168 

 

 

 

0 

 

172 

 

 

 

17 

 

-4 

 

 

 

-17 

 

За період вере-

сень 2015 року – 

липень 2016 року 

органами місце-

вого самоврядну-

вання прийняті 

рішення про оп-

тимізацію (лікві-

дацію, реоргані-

зацію, пониже-

ння ступеня 

навчання, фінан-

сування із міс-

цевих бюджетів) 

36 малочисель-

них загальноос-

вітніх навчаль-

них закладів, у 

тому числі 17 ЗНЗ 

(3 – у Зміївсько-

му, по 2 –  у 

Близнюківському, 

Богодухівському, 

Нововодолазько-

му, Лозівському, 

Шевченківсько-

му, 1 –  у Борівсь-

кому, Великобур-

луцькому, Вов-

чанському, Коло-

мацькому райо-

нах)  із наповню-

ваністю менше 25 

учнів. 

- 

  Розбудова 
мережі 
дошкільних 

2016-2017 

роки 

Обласна 
програма 
розвитку 

- - - - - Відсоток 
охоплення дітей 
дошкільною 

94,5 94,7 +0,2 Показник охоп-

лення дошкуль-

- 
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навчальних 
закладів, 
підвищення 
рівня охоплення 
дітей 
відповідного 
віку 
дошкільною 
освітою 

освіти «Новий 
освітній 
простір 

Харківщини» 
на 2014 – 2018 
роки (рішення 
Харківської 
обласної ради 
від 19 грудня 
2013 року № 

885-VI із 
змінами) 

освітою, % ною освітою дітей 

від 3 до 6 років 

дошкільними 

навчальними 

закладами та 

дітей, які 

перебувають на 

соціально-педа-

гогічному 

патронаті в ДНЗ, 

станом на 

01.01.2016 стано-

вить 94,7 %, що 

на  1,3 % більше 

порівняно з 

минулим роком 

(станом на 

01.01.2015 - 

93,4%), у т.ч. у 

міській місцевості 

– 96,9 %, у сіль-

ській – 83,3 %. 

  Забезпечення 
доступності 
дошкільної 
освіти, зокрема 
в сільській 
місцевості, 
шляхом 
будівництва 
нових дитячих 
садків 

2015-2016 

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) 

- Облас-

ний 

бюджет,  

29842,8 

тис. грн.  

Облас-

ний 

бюд-

жет, 

2016 

рік – 

13565,0 

тис. 

грн. 

- - Кількість 

збудованих 

дитячих садків, 

об’єктів, 

одиниць 

 

Кількість 

відкритих 

дитячих садків, 

одиниць 

 

- 

 

 

 

 

 

5 

- 

 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

 

 

-4 

В області налі-

чується 712 дош-

кільних навчаль-

них закладів усіх 

типів і форм 

власності, які 

відвідують понад 

79 тис. дітей 

віком від 1 до 6 

років. 

За оперативними 

даними місцевих 

органів управ-

ління освітою у   

2016 році запла-

новано відкрити 5 

закладів, 16 

вікових груп для 

305 дітей. На 

даний час відк-

рито Дворічно-

кутянський ДНЗ 

Дергачівського 

району (2 групи, 

40 дітей) та у 

- 
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діючому Липе-

цькому ДНЗ 

Харківського 

району відкрито 

додаткову групу 

для 20 дітей. 

  Утворення 
сучасних 
центрів 
професійної 
освіти з 
упроваджу-
нням новітніх 
технологій для 
пріоритетних 
галузей 
економіки 
регіонів 

2015-2016 

роки 

 

Створення 

регіональних 

центрів 

професійно-

технічної 

освіти 

- - - - - Кількість 

сучасних 

центрів 

професійної 

освіти, одиниць 

4 2 -2 Продовжується 

співпраця навча-

льних закладів 

будівельного 

спрямування з 

компаніями 

«Хенкель 

Баутехнік» та 

«КНАУФ». 

Функціонують 2 

центри професій-

ної освіти Дер-

жавний заклад 

освіти Центр 

професійно-

технічної освіти 

№ 2 м. Харкова,  

ДПТНЗ «Харків-

ське вище профе-

сійне училище 

будівництва» . 

- 

  Забезпечення 
навчально-
виховного 
процесу 
засобами 
інформаційно-
комунікацій-
них технологій 

2016-2017 

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) 

- Облас-

ний 

бюджет, 

1984,0 

тис. грн. 

Облас-

ний 

бюд-

жет, 

2016 

рік –

1200,0 

тис. 

грн.  

1200,0 

тис. 

грн. 

1200 

тис. 

грн. 

Кількість 

комп’ютерів у 

загально 

освітніх 

навчальних 

закладах 

області, 

одиниць 

 

Рівень 

оснащення 

загальноосвіт-

ніх навчальних 

закладів 

мультимедій-

ним 

обладнанням, % 

16638 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

16825 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,4 

+187 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1,6 

Загальноосвітні 

навчальні закла-

ди забезпечені 

16825 комп’юте-

рами, що на 202  

більше від 

запланованого. 

490 навчальних 

закладів (60,4%) 

мають мультиме-

дійне обладна-

ння: 204 інтерак-

тивні дошки, 671 

мультимедійний 

проектор, 135 

екранів та 

901 ноутбук. 

Необхідна 

заміна 

застарілих 

комп’ютерів у 

кількості 6731 

одиниці  

(комп’ютери з 

2001 по 2005 

років 

включно). 

  Удосконалення 

системи 

позашкільної 

2016-2017 

роки 

 

Обласна 

програма 

розвитку 

- Облас-

ний 

бюджет 

87,0  

тис. 

грн.. 

87,0 

тис. 

грн.. 

87,0  

тис. 

грн.. 

Кількість 

позашкільних 

навчальних 

102 

 

 

102 

 

 

- 

 

 

Функціонує 101 

позашкільний 

навчальний 
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освіти та 

створення умов 

для діяльності 

позашкільних 

навчальних 

закладів як 

координацій-

них центрів 

виховної та 

організаційно-

методичної 

роботи в 

мікрорайоні, 

районі, місті, 

області 

освіти «Новий 

освітній 

простір 

Харківщини» 

на 2014 – 2018 

роки (рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 19 грудня 

2013 року  

№ 885-VI із 

змінами) 

– 4135,0 

тис. грн.; 

Місцеві 

бюдже-

ти – 

4635,0 

тис. грн.  

закладів та 

кількість 

вихованців у 

закладах, 

одиниць/учнів  

 

Відсоток 

охоплення 

позашкільною 

освітою у ПНЗ 

системи освіти, 

% 

 

137000 

 

 

 

 

51,0 

 

137000 

 

 

 

 

60,4 

 

- 

 

 

 

 

+9,4 

заклад комуналь-

ної та 1 держав-

ної форм власно-

сті, де навчают-

ься близько 137 

тис. вихованців 

(60,4 %).  

У порівнянні з 

2015 роком 

відсоток охоплю-

ння позашкіль-

ною освітою 

збільшився за 

рахунок вико-

ристання потуж-

ності ПНЗ на 

100%, наповню-

ваності кількості 

вихованців у 

гуртках до 22-25 

осіб та включен-

ням до переліку 

ПНЗ КЗ «Харків-

ський міський 

комплексний 

центр клубів за 

місцем 

проживання»  

14 Створе-
ння 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 
області на 

- орієнтов
но 50,0 
млн. грн. 

- - - Забезпеченість 
населення 
лікарями 
загальної 
практики – 
сімейними 

лікарями на 10 
тис. населення 
на кінець року 

2,57 2,56 - 0,01 Показник 
забезпеченості 
посад сімейних 
лікарів фізичними 
особами – 2,56, 
що майже на рівні 
прогнозованого   
(-0,01). 
У сільській 
місцевості 
функціонує 248 
амбулаторій 
загальної 
практики-
сімейної 
медицини, що 
складає 4,6 на 10 
тис. мешканців 
(рекомендовано - 
3,3); 
у міських 
поселеннях та 

Дефіцит 
кадрового 
складу 

медичних 
працівників 
впливає на 
коливання 
показника 
забезпече-

ності 
населення 
сімейними 
лікарями. 
Повільне 

формування 
мережі 
закладів 
первинної 
ланки у  

м. Харкові  
пов’язане з 
неприй-
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2016 рік 
(рішення 

Харківської 
обласної ради 
від 17.12.2015  
№ 13-VII) 

містах сільських 
районів області - 
81 лікарська 
амбулаторія, або 
0,38 на 10 тис. 
населення 
(норматив 2,14). 

 

няттям 
остаточного 
управлінь-
ського 
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 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 

- орієнтов

но 604,7 

млн. грн. 

- - 1,1 

млн. 

грн. 

Підвищення 

рівня 

забезпеченості 

закладів 

первинної 

ланки 

відповідно до 

табелю 

оснащення (%) 

Укомплекто-

ваність 

фізичними 

особами 

штатних посад 

сімейних 

лікарів (%) 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,0 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,0 

-50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2,0 

Жодна з 

амбулаторій не 

укомплектована 

відповідно до 

табелю 

оснащення, 

середній рівень 

укомлектова-

ності не 

перевищує 31,2%. 

Забезпеченість 

автомобілями 

становить  58,7% 

(193 амбулаторій 

із 329), 

За кошти місцево-

го бюджету 

придбано 281 

одиницю 

медичного 

обладнання на 

суму 1,1 млн. грн. 

Укомплектованіст

ь посад лікарів 

загальної практи-

ки-сімейної меди-

цини фізичними 

особами – 71% 

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 

забезпече-

ння; 

створення 

належних 

соціально-

побутових 

умов для 
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змінами) проти 69% у 

попередньому 

році. 

роботи лікарів 

загальної 

практики. 

  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» 

 

 

Міні-

проект «З 

турботою 

про 

майбутнє» 

- 598,8 

тис. 

грн. 

- 345,0 

тис. 

грн. 

Питома вага 

злоякісних 

новоутворень, 

виявлених 

вперше в ІІІ 

стадії (візуальні 

форми) (%) 

2,2 2,0 -0,2 За рахунок 

покращення 

виявляємості 

онкозахворювань 

показник нижче 

прогнозованого -

2,0 проти 2,2 та 

менше у порівня-

нні з 2015 роком – 

2,27. У районах 

області функціо-

нує 33 центри 

первинної 

медико-санітарної 

допомоги (100,0% 

від за планова-

них). Питома вага 

охоплення 

населення області 

наданням медич-

ної допомоги 

сімейними лікаря-

ми  складає 

51,1%,  в районах 

області –98,4%, у 

м. Харкові –10,5% 

Питома вага 

звернень до 

сімейних лікарів - 

66,7 проти 66% у 

2015 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. 

  Розширення 
мережі 
амбулаторій – 
структурних 
або 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
центрів 

2016 – 

2017 роки 

Стратегія 

побудови 

нової системи 

охорони 

здоров’я та 

медичної 

освіти у 

Харківській 

- орієнтов

но: 

48,0 млн. 

грн. 

- - - Забезпеченість 

мережею 

амбулаторій – 

підрозділів 

центрів 

первинної 

медичної 

(медико-

4,7 4,6 -0,1 В сільській 

місцевості 

функціонує 248 

амбулаторій 

загальної 

практики-

сімейної 

медицини, що 

Недостатність 

фінансування 

уповільнить 

процес приве-

дення 

матеріально-

технічного 

стану закладів 
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первинної 
медичної 
(медико-
санітарної) 
допомоги 

області на 

період до 

2020 року, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 29.10.2015 

№1330-VI; 
Програма 

економічного 
і соціального 
розвитку 

Харківської 
області на 
2016 рік 
(рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 17.12.2015  

№ 13-VII) 

санітарної) 

допомоги (на 10 

тис. сільського 

населення) 

складає 4,6 на 10 

тис. мешканців 

(при 

рекомендованому 

показнику  3,3). 

За планом 

розвитку мережі 

амбулаторій-

відокремлених 

структурних 

підрозділів 

ЦПМСД у 

сільських районах 

необхідно 

збудувати у 

сільській 

місцевості 34 

амбулаторії з тих, 

що знаходяться у 

аварійному стані і 

непридатні для 

експлуатації. 

первинної 

ланки до 

вимог 

медичних 

стандартів. 

Механізм: 

достатнє 

фінансування 

регіональних 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку та 

галузевих; 

залучення 

коштів з 

різних джерел 

фінансування 

не заборонена 

законодавс-

твом. 

  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 

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 

- орієнтов

но: 

100,0 

млн. грн. 

- - 22,5 

млн. 

грн. 

Профілактичні 

огляди 

населення з 

метою раннього 

виявлення 

хворих на 

туберкульоз (на 

1 тис. дорослого 

населення) 

680,0 336,1 -343,9 Показник 

профілактичних 

оглядів населення 

на рівні 2015 року 

– 337,4 на 1 тис. 

дорослого насе-

лення; 

відповідність 

прогнозованому 

буде визначено  

на кінець року. 

Придбано 

імунобіологічних 

препаратів за 

кошти держав-

ного, місцевих 

бюджетів та 

благодійної 

допомоги на суму 

13,4 млн. грн. За 

кошти держав-

ного бюджету у 

частині забезпе-

чена медичних 

заходів боротьби 

Низький 

рівень 

забезпече-

ності з 

державного 

бюджету 

централізо-

ваних заходів 

та програм (не 

перевищує 

50% від 

потреби). 

Механізм: 

Підвищення 

рівня 

фінансування 

державних 

програм та 

централізован

их заходів; 

Залучення 

коштів 

місцевих 

бюджетів та 

інших джерел, 
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рішенням 

обласної ради 

від 

29.10.2015; 

Загальнодерж

авна цільова 

соціальна 

програма 

протидії ВІЛ-

інфекції/СНІД 

на 2014 – 2018 

роки 

з туберкульозом, 

профілактики та 

лікування СНІДу, 

онкологічних 

хворих отримано 

лікарських 

засобів та 

експрес-тестів на 

7,7 млн. грн. 

Державна цільова 

соціальна програ-

ма профілактики, 

діагностики та 

лікування вірус-

них гепатитів-  

1,4 млн. грн. 

не 

заборонених 

законодав-

ством.  

  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 

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 

- орієнтов

но: 

233,2 

млн. грн. 

- - 18,8 

млн. 

грн.. 

Проліковано 

хворих в денних 

стаціонарах (на 

10 тис. 

населення) 

730,0 362,4 -367,6 Показник за 

звітний період 

перевищує такий 

за 2015 рік –352,3 

та при збереженні 

темпів його 

виконання 

дозволить на 

кінець року 

відповідати 

прогнозованому 

значенню. 

Рівень забезпече-

ності відповідно 

до табелів 

оснащення за 

вторинним рівнем 

надання медичної 

допомоги складає 

79,88%, за трети-

нним рівнем нада-

ння медичної до-

помоги -73,69%. 

Стан викорис-

тання обладнання 

по закладах 

вторинного та 

третинного рівнів 

надання медичної 

допомоги складає 

100,0%. За звіт-

Необхідність 

проведення 

ремонтно-

реконструкти

вних робіт у 

закладах 

охорони 

здоров’я, 

оновлення 

медичного 

обладнання. 

Механізм: 

залучення 

коштів 

бюджетів 

районів та 

міст області; 

подальше 

впровадь-

ження 

стаціонаро-

замінних 

форм 

лікування. 
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розвитку 
Харківської 
області на 
2016 рік 
(рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 17.12.2015  

№ 13-VII) 

ний період кому-

нальними закла-

дами вторинною 

та третинного 

рівня придбано за 

рахунок коштів 

різних джерел 

фінансування 613 

одиниць облад-

нання на суму 

18,7 млн. грн. 

  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 
допомоги, 
відділень 
екстреної 
(невідкладної) 
медичної 
допомоги, 
централізованих 
оперативно-
диспетчерських 
служб екстреної 
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 

- Орієнто-

вно: 

50,0 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,1 

 

 

 

97,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,2 

 

 

 

-0,2 

Показник 

прибуття бригад у 

міській та 

сільській 

місцевості -97,1 

(відхилення від 

прогнозованого 

 (-0,2).  

На виконання 

показника 

впливає стан 

автошляхів. 

Механізм: 

приведення 

стану 

автомобіль-

них доріг до 

рекомен-

дованих 

стандартів.  
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  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 

- - - - - Показник 

забезпечення 

стаціонарними 

ліжками (на 10 

тис. населення) 

60,0 76,6 +16,6 Приведення 

показника до 

рекомендованого 

нормативу 

планується до 

кінця 2016 року. 

Постановою 

КМУ не 

передбачено 

оптимізацію 

ліжкового 

фонду 

закладів, під 

поряд-

кованих 

Департаменту 

охорони 

здоров’я 

Харківської 

міської ради; 

відомчих 

закладів та 

установ, 

підпорядко-

ваних НАМН 

та МОЗ 

України. 

Механізм: 

проведення 

роз’яснюва-

льної роботи 

та спільне 

обговорення 

питань для їх 

вирішення. 

  Забезпечення 

створення та 

функціонування 

перинатальних 

центрів другого 

рівня 

перинатальної 

допомоги згідно 

із 

затвердженими 

регіональними 

планами 

розвитку сфери 

2016 – 

2017 роки 

Стратегія 

побудови 

нової системи 

охорони 

здоров’я та 

медичної 

освіти у 

Харківській 

області на 

період до 

2020 року, 

затверджена 

рішенням 

- - - - - Поступова 

регіоналізація ІІ 

рівня 

перинатальної 

допомоги 

(кількість 

перинатальних 

центрів ІІ рівня) 

2 2 - Функціонують 

перина таль-ні 

центри II рівня у 

Куп’янському та 

Лозівському 

районах. 

- 
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надання 

перинатальної 

допомоги 

обласної ради 

від 

29.10.2015; 
Програма 

економічного 
і соціального 
розвитку 

Харківської 
області на 
2016 рік 
(рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 17.12.2015  

№ 13-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. 

Укомплек-

тованість 

фізичними 

особами посад 

лікарів 

сільських 

лікарських 

амбулаторій та 

амбулаторій 

сімейної 

медицини (%) 

60,8 60,3 -0,5 Показник 

укомплектов-

аності на (-0,5) не 

досягає 

прогнозованого 

60,8. 

Дефіцит 

кадрів, 

особливо у 

сільській 

місцевості. 

Механізм: 

покращення 

соціально-

побутових 

умов для 

працівників 

галузі; 

використання 

економічної 

мотивації 

праці за 

рахунок 

коштів 

місцевих 

бюджетів (за 

звітний період 

5136,3 тис. 

грн. 

  Підтримка 
діяльності 
закладів дитячо-
юнацького та 
резервного 
спорту 

2016-2017 

роки 

 

Обласна 

програма 

розвитку 

освіти «Новий 

освітній 

простір 

Харківщини» 

на 2014 -2018 

роки (рішення 

обласної ради 

- - - - - Відсоток 

охоплення 

учнівської 

молоді 

заходами 

фізичної 

культури і 

спорту, % 

45 35 -10 В області функ-

ціонують   37 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 

де навчалися 

27066  вихован-

ців, 3 позашкільні 

навчальні закла-

ди спортивного 

профілю (навча-

- 
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від 19.12.2013  

№ 885-VI (із 

змінами) 

ється 2631 дити-

на) організову-

ють заняття в 

секціях із 42 видів 

спорту. У ДЮСШ 

функціонують 

173 спортивні 

споруди. 

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

2016-2017 

роки 

 

Програма 

обласних 

щорічних 

спортивних 

змагань 

«Спорт 

протягом 

життя» серед 

учнівської та 

студентської 

молоді 

Обласна 

програма 

розвитку 

освіти «Новий 

освітній 

простір 

Харківщини» 

на 2014 -2018 

роки (рішення 

обласної ради 

від 19.12.2013 

№ 885-VI (із 

змінами) 

- - - - - Відсоток 

охоплення 

учнівської 

молоді 

заходами 

фізичної 

культури і 

спорту, % 

45 35 -10 У спортивно-

масових заходах 

районного, місь-

кого, обласного 

рівнів за прог-

рамою «Спорт 

протягом життя» 

брали участь 

72426 учнів, сту-

дентів та вихова-

нців навчальних 

закладів, з них: 

студентів ВНЗ ІІІ-

IV р.а. – 4636; 

студентів ВНЗ І-ІІ 

р.а. – 1001; учнів 

ЗНЗ – 54666; 

учнів ПТНЗ – 867; 

вихованців 

ДЮСШ - 11256.   

- 

15 Соціо-
культур-

ний 
розвиток 

Збереження 
належного 
функціонування 
сільських 
закладів 
культури, 
надання 
культурних 
послуг 
мешканцям сіл 
та малих міст   

2016 рік Програма 
розвитку 
культури і 
туризму 

Харківської 
області на 2014 -

2018 роки, 
затверджена 
рішенням 

обласної ради від 
29.08.2013 року 
№789-VI (зі 
змінами) 

 

 

- - - - - Кількість 
переможців 
оглядових 
конкурсів 

(призових місць 
та номінацій) 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

33 
перемож-

ця 
(6 

призових 
місць та 

27 
номінацій) 

 

 

 

 

+30 Виконано - 
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  Використання 
ресурсу бібліо-
тек для створен-
ня мережі роз-
ширених цент-
рів надання 
культурних, 
освітніх та 
інших послуг 
(міні-кінотеат-
ри, доступ до 
Інтернету, 
безоплатні дру-
ковані видання, 
семінари та 
навчання тощо), 
поширення в 
сільській місце-
вості та малих 
містах надання 
бібліотечних 
послуг з 
використанням 
Інтернету 

2016 рік - - - - - - Кількість 
учасників тренінгу 

650 175 - 475 У стадії виконання - 

16 Надання 

якісних 

послуг 

транс-

порту та 

зв’язку 

Реалізація 
проектів 
загальнодержав-
ного значення 
щодо розвитку 
транспортної 
інфраструктури 
регіонів, у тому 
числі з викорис-
танням ресурсів 
міжнародних 
фінансових орга-
нізацій, міжна-
родної технічної 
допомоги та 
коштів приватних
інвесторів 

2016-2017 

роки 

Програма 
економічного 
і соціального 
розвитку 

Харківської 
області на 
2016 рік 

(рішення 
Харківської 
обласної ради 
від 17.12.2015  
№ 13-VII) 

- - - - - Кількість проектів 
міжнародної 
технічної 
допомоги 

3 - -3 На реалізацію 
проектів 
загальнодержавног
о значення щодо 
розвитку 
транспортної 
інфраструктури в 
Харківській області 
не залучались 
кошти міжнародної 
технічної допомоги 

– 

17 Надання 
якісних 
житлово

-
комуналь

них 
послуг, 

забезпече
ння 

житлом 

Забезпечення 
сталого 
розвитку систем 
водопоста-
чання та 
водовідведення 

2016 

рік 

Програма 
економічного 
і соціального 
розвитку 

Харківської 
області на 
2016 рік 

(рішення 
Харківської 
обласної ради 
від 17.12.2015  

Державний 
фонд 

регіональ-
ного 

розвитку 
(розпоряд-
ження КМУ 

від 
11.05.2016  
№ 362-р) 

1537,334 - - - Протяжність 
побудованих 

об'єктів 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства, км 

2,2 0,891 -1,309 - - 
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№ 13-VII), 
проекти  

регіонального 
розвитку 

   2016 рік Програма 
економічного 
і соціального 
розвитку 

Харківської 
області на 
2016 рік 

(рішення 
Харківської 
обласної ради 
від 17.12.2015  
№ 13-VII), 
проекти  

регіонального 
розвитку 

Державний 
фонд 

регіональ-
ного 

розвитку 
(розпоряд-
ження КМУ 

від 
11.05.2016  
№ 362-р) 

- - - - Облаштовано 
свердловин, 
одиниць 

8 1 -7 - - 

   2016 рік Програма 
економічного 
і соціального 
розвитку 

Харківської 
області на 
2016 рік 

(рішення 
Харківської 
обласної ради 
від 17.12.2015  
№ 13-VII) 

Рішення 
сесії 

обласної 
ради від 

23.06.2016 
№ 188 - VIІ 

600,0 - - - Кількість 
розробленої 
проектно-

кошторисної 
документації 

6 2 -4 - - 

  Реконструкція та 
капітальний 
ремонт 
водопровідних, 
каналізаційних та 
теплових мереж 

2016-2017 

роки 

Програма 
економічного 
і соціального 
розвитку 

Харківської 
області на 
2016 рік 

(рішення 
Харківської 
обласної ради 
від 17.12.2015  
№ 13-VII), 
проекти  

регіонального 
розвитку 

Рішення 
сесії 

обласної 
ради від 

23.06.2016 
№ 188 - VIІ 

3871,0 - - - Кількість 
розробленої 
проектно-

кошторисної 
документації 

12 

5 -7 

- - 

   2016 рік Програма 
економічного 
і соціального 
розвитку 

Рішення 
сесії 

обласної 
ради від 

- - - - Протяжність 

реконструйовани

х мереж 

водовідведення, 

0,25 0,1 -0,15 - - 
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Харківської 
області на 
2016 рік 

(рішення 
Харківської 
обласної ради 
від 17.12.2015  
№ 13-VII) 

23.06.2016 
№ 188 - VIІ 

км 

   2016 рік Програма 
економічного 
і соціального 
розвитку 

Харківської 
області на 
2016 рік 

(рішення 
Харківської 
обласної ради 
від 17.12.2015  
№ 13-VII) 

Рішення 
сесії 

обласної 
ради від 

23.06.2016 
№ 188 - VIІ 

3457,0 - - - Протяжність 

реконструйовани

х теплових 

мереж, км 

0,75 0,16 -0,59 - - 

  Упровадження 
сучасних методів 
та технологій у 
сфері 
поводження з 
побутовими 
відходами 

2016-2017 

роки 

Програма 
економічного 
і соціального 
розвитку 

Харківської 
області на 
2016 рік 
(рішення 

Харківської 

обласної ради 

від 17.12.2015  

№ 13-VII) 

- - - - - Кількість 

полігонів ТПВ, 

одиниць 

1 1 - - - 

   2016 рік Проекти, що 

фінансуються з 

обласного 

фонду охорони 

навколишнього 

середовища 

Рішення 

сесії 

обласної 

ради від 

23.06.2016 

№ 188 - VIІ 

10000,0 - - - Придбано 

спецтехніки, 

одиниць 

6 - -6 - - 

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

2016-2017 Рішення 
Харківської 
обласної ради  
від 19.12.2013 
№883-VІ (зі 
змінами) 

- 11660 
тис.грн.-
2016 рік ; 

12980 
тис.грн.-
2017 рік 

- Кошти 
Харків-
ської 
міської 
ради, 
інші 

джерела  

7000,0 
тис. 
грн. 

Кількість 
квартир, шт. 

30 
квартир/ 
на рік 

10 -20 Реалізація проекту 
здійснюється в 

плановому режимі 

- 

18 Створен-

ня умов 

для 

Сприяння 
виконанню угод 
щодо торгівель-

2016-2017 

роки 

Програма 
економічного 
і соціального 

– 180,0 - - - Кількість заходів 15 10 -5 66% від 
прогнозованого 
значення, за 

– 
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зміцнення 

зв’язків 

між 

регіонами 

та 

громада-

ми 

но-економічного, 
науково-техніч-
ного та культур-
ного співробіт-
ництва, розши-
рення переліку 
регіонів-партне-
рів шляхом 
укладення 
відповідних 
протоколів 
намірів, програм 
та планів заходів 

розвитку 
Харківської 
області на 
2016 рік 
(рішення 

Харківської 
обласної ради 
від 17.12.2015  
№ 13-VII) 

підсумками 2016 
року індикатор 
результативності 
буде виконано у 
повному обсязі 

  Сприяння 
виконання угод 
щодо торгівель-
но-економічного, 
науково-техніч-
ного та культур-
ного спів робіт-
ництва, розши-
рення переліку 
регіонів шляхом 
укладення 
відповідних 
протоколів 
намірів, програм 
та планів 

2016 рік Загальноук-
раїнський Проект

культурної 
інтеграції 

«Український 
Донбас» 

- - - - - Кількість 

населення 

охопленого 

культурним 

обслуговуванням 

(осіб) у 

м. Славянськ 

Донецької 

області та 

Новопсковсь-

кому районі 

Луганської 

області 

7000 3270 -3730 У стані виконання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутність 
фінансування 
стала на заваді 

виїздів у 
Новопсковсь-
коаму районі 
Луганської 
області 

 

  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 
2016 рік 
(рішення 

Харківської 
обласної ради 
від 17.12.2015  
№ 13-VII), 

Пропозиція до 

проекту 
Програми 
сприяння 
розвитку 
малого і 

середнього 
підприємни-

цтва в 
Харківській 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

(проект) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Загальна кількість 
учасників заходів 

1500 576 -924 38% Планується: 
- проведення 
23.09.2016 
Міжнародного 
форуму донорів 
та громадських 
ініціатив 
«Kharkiv Global 
Partnership» в 
рамках VIII 
Міжнародного 
економічного 
форуму 
«Інновації. 
Інвестиції. 
Харківські 
ініціативи!»;     
- реалізація 
спільно з 
ГС «Kharkiv IТ 
Сluster» 




