
Додаток 2 
 

Стратегічні та операційні цілі Стратегії розвитку Харківської області 

на період до 2020 року 
 

Стратегічна ціль № 1 Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП 

Операційні цілі 

1. Забезпечення енергобезпеки регіону за рахунок підвищення 

енергоресурсоефективності економіки шляхом залучення зовнішніх і внутрішніх 

інвестицій у модернізацію фондів промисловості та підприємств житлово-комунального 

господарства, розвиток відновлюваної та альтернативної енергетики на власній 

сировинній базі (біомасі, бурому вугіллі, твердих побутових відходах тощо), 

забезпечення збалансованості енергосистеми маневреними потужностями 

2. Локалізація на території регіону виробництва енергоресурсоефективного обладнання із 

застосуванням сучасних  технологій для забезпечення потреб області та внутрішнього 

ринку України 

3. Створення системи пропаганди енергоресурсоефективної поведінки. Організація 

консалтингових послуг в сфері енергоресурсоефективності для потреб підприємств і 

населення 

4. Диверсифікація зовнішніх ринків та географії залучення інвестицій, включення 

підприємств регіону до міжнародних технологічних ланцюгів і коопераційних мереж 

шляхом налагодження маркетингової діяльності за кордоном з використанням 

можливостей дипломатичних представництв України, бізнес-асоціацій, діаспори, а 

також політико-економічних кіл, зацікавлених у співпраці з Україною. Пріоритети: 

країни ЄС, США, Канада, Китай та інші країни Азії, країни Африки, Близького Сходу, 

Латинської Америки 

5. Трансформація вищої освіти і науки на повноцінний сектор економіки – драйвер 

становлення інноваційного підприємництва в регіоні. Інституціональне забезпечення 

комерціалізації знань з використанням можливостей, закладених в Законі України «Про 

вищу освіту». Розвиток соціально-побутової та соціально-культурної студентської 

інфраструктури. 

6. Створення системи маркетингового просування регіону як столиці IT-аутсорсингу 

України  

7. Розвиток внутрішньообласного рекреаційного та подієвого туризму як галузі малого та 

середнього бізнесу, економіко- та бюджетоутворюючого сектору територіальних 

громад, що має високий потенціал створення нових робочих місць і розширення 

дохідної бази місцевих бюджетів в умовах зростання попиту на послуги туризму і 

дозвілля з боку населення обласного центру 

8. Розвиток ланцюгів додавання вартості малих і середніх агровиробників через 

формування кооперативних об’єднань, збутових асоціацій, переробних підприємств 

9. Збереження та відтворення потенціалу родючості ґрунтів. Відведення земель під 

формування Національної екологічної мережі згідно цільових показників, встановлених 

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року 

Стратегічна ціль  № 2 

Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток 

Операційні цілі 

1. Впровадження механізмів співробітництва територіальних громад 

для посилення можливостей їхнього розвитку шляхом об’єднання у спільний соціально-

економічний, інвестиційний простір із єдиним планувальним, розселенським і 

природно-екологічним каркасом, узгодженим використанням об’єктів інфраструктури, 
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територій і ресурсів 

2. Визначення чітких меж, функціональної спеціалізації та принципів узгодженого 

управління розвитком урбанізованих зон. Оновлення схеми планування територій груп 

адміністративно-територіальних одиниць у зоні впливу Харкова, Ізюму, Куп’янська та 

Лозової 

3. Реконструкція та модернізація очисних споруд для підвищення якості водних об’єктів 

в межах урбанізованих зон. Реалізація «Комплексного плану оздоровлення басейну ріки 

Лопань» із міжнародною участю 

4. Застосування та модернізація існуючих механізмів державних житлових програм. 

Розробка нових регіональних і місцевих програм здешевлення іпотечного кредитування 

для будівництва і придбання житла, адаптованих до місцевих умов і потреб конкретних 

територій. Забезпечення максимальної доступності участі в цих програмах для усіх 

верств населення з метою залучення обсягів інвестицій, здатних стимулювати розвиток 

економіки 

5. Широке залучення громадських організацій та бізнесу на районному та місцевому 

рівні до надання соціальних послуг населенню, розвитку інфраструктури здорового 

способу життя та дитячої інфраструктури на основі соціального партнерства та 

аутсорсингу 

6. Проведення інвентаризації, реконструкції та модернізації очисних споруд Харківської 

області в межах урбанізованих зон з метою зменшення антропогенного впливу на 

поверхневі водні об’єкти та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності 

населення 

Стратегічна ціль № 3 

Ефективне управління місцевим розвитком 

Операційні цілі 

1. Впровадження принципів суспільно-приватного партнерства в усіх 

сферах управління розвитком регіону та місцевих громад 

2. Перехід від освоєння бюджетних коштів до проектного управління, орієнтованого на 

конкретний результат для конкретної території 

3. Подолання відомчої роз’єднаності шляхом розробки та реалізації інтегральних 

проектів, здатних спричинити мультиплікативний, системний ефект на розвиток різних 

секторів економіки та людський розвиток на регіональному та місцевому рівні. 

Застосування принципів софінансування та додатковості (використання ресурсів всіх 

рівнів і джерел – державного, регіонального, місцевого, державно- і суспільно-

приватного партнерства тощо) 

4. Системне залучення у місцевий розвиток коштів міжнародних фінансових організацій 

(в т.ч. на грантовій основі), проектів міжнародної технічної допомоги, пільгових 

кредитів та кредитів із грантовою часткою 

5. Нарощування доходів місцевих бюджетів через розширення сфери неподаткових 

надходжень та підвищення ефективності управління майном і земельними ресурсами 

6. Впровадження системи електронного урядування та інформаційного забезпечення 

прийняття державних управлінських рішень в роботу регіональних та місцевих органів 

влади 

7. Впровадження системи муніципальних енергетичних планів на базі енергосервісних 

договорів для зовнішнього софінансування проектів енергоефективності та 

енергозбереження 
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8. Розробка та впровадження проектів та програм реінтеграції тимчасово вимушених 

переселенців із зони АТО у співробітництві з центральним органами влади, 

громадським сектором та міжнародними організаціями. 

9. Впровадження системи бенчмаркінгу конкурентоспроможності регіону.  

 
 


