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Вступ  
1.1. Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 роки 
 

Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 роки (далі - Стратегія) розроблена згідно 
з чинним законодавством: Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» (від 
08.09.2005 № 2850-IV), Законом України «Про засади державної регіональної політики» (від 
05.02.2015 № 156-VII), Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з 
їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 
стратегій і планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 
№ 932 (зі змінами), Методикою розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженою нака-
зом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 31.03.2016 № 79 (у редакції від 27.02.2018), а також на виконання рішення Харківської 
обласної ради від 28.02.2019 № 915-VII. 

Стратегія розроблена з урахуванням Цілей Сталого Розвитку, затверджених на Саміті Організації 
Об’єднаних Націй зі сталого розвитку, основних положень проєкту Державної стратегії регіона-
льного розвитку на період до 2027 року: «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину» та досвіду 
розробки та реалізації «Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року» (2015 р.), 
«Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року» (2010 р.), «Стратегії соціально-
економічного розвитку Харківської області на період до 2015 року» (2008 р.), «Стратегії соціа-
льно-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року» (2004 р.). 

Стратегія розроблена робочою групою, затвердженою розпорядженням Голови Харківської об-
ласної державної адміністрації від 13.01.2020 № 10, до якої входили понад 200 фахівців з основ-
них питань розвитку області: децентралізації, освіти, охорони здоров’я, розвитку культури, ЖКГ, 
громадської безпеки, природокористування та екології, розвитку підприємництва й інституцій гро-
мадянського суспільства тощо. Пропозиції представників органів виконавчої влади, експертного 
співтовариства, громадськості, бізнесу та науковців щодо місії, візії, цілей і завдань Стратегії уза-
гальнювалися цільовими підгрупами та керівним комітетом робочої групи. Організаційно-технічне 
забезпечення здійснювалося Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної держ-
адміністрації. Процес розробки Стратегії носив відкритий характер, висвітлювався у засобах ма-
сової інформації та спеціально створеному інтернет-порталі http://strategy.kharkiv.ua.  

Стратегія є документом вищого рівня області і основою для розробки та уточнення діючих стра-
тегій розвитку, програм, планів заходів з реалізації для територіальних громад, обґрунтування 
інвестиційних проєктів, залучення коштів державного та місцевого бюджетів. 

Експертами робочих підгруп з розробки Стратегії розвитку Харківської області та її мешканцями 
місія регіону визначена таким чином: бути лідером в країні на шляху створення конкурентоспро-
можної економіки, яка забезпечує мешканцям європейський рівень добробуту і комфортне ото-
чуюче середовище.  

Стратегічне бачення (візія) Харківської області експертами та її мешканцями визначена таким 
чином: європейський регіон з високою якістю життя в якому проживає креативне, культурне, по-
зитивно налаштоване населення в екологічно чистому середовищі і який має кластеризовану, 
інноваційну і смарт-спеціалізовану просторову економіку. 
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Стратегічні цілі розвитку Харківської області до 2027 р. є такі: 

• Стратегічна ціль 1. 
 Забезпечення високої якості життя населення на всьому просторі регіону 

• Стратегічна ціль 2.  
Забезпечення чистого оточуючого середовища на всьому просторі регіону 

• Стратегічна ціль 3.  
Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеціалізованої просторової економіки з висо-
кою доданою вартістю 

• Стратегічна ціль 4.  
Забезпечення інвестиційно привабливого клімату в регіоні і створення інноваційної та 
інвестиційної інфраструктури 

• Стратегічна ціль 5.  
Забезпечення європейського рівня управління та самоврядування в регіоні 

Стратегічні цілі реалізуються через низку оперативних цілей і завдань:  

Таблиця 1. Оперативні цілі та завдання Стратегії 

Оперативна ціль Завдання 

Стратегічна ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення  
на всьому просторі регіону 

Оперативна ціль 1.1.  
Організація доступної та 
ефективної системи на-
дання медичних послуг і 
створення умов для здоро-
вого способу життя насе-
лення 

1.1.1. Популяризація і створення умов для здорового спо-
собу життя населення. 
1.1.2. Профілактика та забезпечення раннього виявлення 
серцево-судинних, судинно-мозкових і онкологічних захво-
рювань шляхом закупівлі сучасного обладнання для закла-
дів охорони здоров’я третинного рівня. 
1.1.3. Подальший розвиток системи первинної медицини. 
1.1.4. Модернізація системи екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 
1.1.5. Реконструкція і капітальний ремонт будівель закладів 
охорони здоров’я. 
1.1.6. Розвиток системи телемедицини (on-line консульту-
вання з кваліфікованими спеціалістами). 
1.1.7. Охорона материнства та дитинства і збереження ре-
продуктивного здоров’я. 
1.1.8. Оптимізація та модернізація закладів охорони здо-
ров’я. 
1.1.9. Розвиток закладів реабілітації і відновлювального лі-
кування, паліативної та хоспісної допомоги. 
1.1.10. Підвищення рівня кваліфікації медичних працівників. 

Оперативна ціль 1.2.  
Забезпечення доступних і 
якісних комунальних послуг 
у містах та енергозабезпе-
чення сільського насе-
лення 

1.2.1. Розбудова комунальної інфраструктури та благоуст-
рій, оновлення житлового фонду. 
1.2.2. Реалізація регіональних і місцевих програм забезпе-
чення населення житлом. 
1.2.3. Модернізація системи централізованого виробництва 
та постачання теплової енергії шляхом впровадження нові-
тнього технологічного обладнання. 
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Оперативна ціль Завдання 

1.2.4. Забезпечення населення надійним водопостачанням і 
водовідведенням. 
1.2.5. Забезпечення населення якісною питною водою. 
1.2.6. Створення конкурентного середовища на ринку об-
слуговування житла шляхом організації об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків і управляючих компаній. 
1.2.7. Забезпечення сільського населення екологічно чис-
тими та доступними енергетичними ресурсами шляхом 
створення «енергетичних» кооперативів. 

Оперативна ціль 1.3.  
Забезпечення доступної і 
якісної освіти на всіх рівнях 

1.3.1. Задоволення потреби у здобутті дошкільної та позаш-
кільної освіти. 
1.3.2. Оптимізація ефективної мережі закладів повної зага-
льної освіти навчальних закладів з урахуванням результа-
тів демографічного прогнозу та специфіки розташування 
населених пунктів. 
1.3.3. Створення умов рівного доступу до якісної освіти ді-
тей з особливими освітніми потребами. 
1.3.4. Реорганізація малокомплектних сільських шкіл у на-
вчально-виховні об’єднання «школа-дитячий садок». 
1.3.5. Забезпечення навчальних закладів сучасною 
комп’ютерною технікою і використання комп’ютерних техно-
логій у навчально-виховному процесі. 
1.3.6. Забезпечення якісного надання послуг із перевезення 
дітей у сільській місцевості до місця навчання і додому. 
1.3.7. Модернізація професійних і професійно-технічних за-
кладів освіти відповідно до потреб регіонального ринку 
праці. 
1.3.8. Розвиток дуальної та інклюзивної освіти у закладах 
вищої освіти 
1.3.9. Розбудова системи «Освіта впродовж життя». 
1.3.10. Створення технологічних платформ на базі наукових 
установ і закладів вищої освіти у смарт-спеціалізованих на-
прямках розвитку економіки. 
1.3.11. Інтеграція вищої освіти в європейський простір. 

Оперативна ціль 1.4.  
Забезпечення соціального 
захисту населення та ген-
дерної рівності 

1.4.1. Підвищення рівня соціальної захищеності найбільш 
уразливих верств населення. 
1.4.2. Забезпечення доступності отримання соціальних пос-
луг незалежно від місця проживання. 
1.4.3. Підвищення якості та доступності надання соціальних 
послуг шляхом їх цифровізації. 
1.4.4. Модернізація матеріально-технічної бази установ та 
закладів системи соціального захисту населення та їх опти-
мізація. 
1.4.5. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування. 
1.4.6. Впровадження заходів із забезпечення рівних можли-
востей представництва жінок та чоловіків на всіх рівнях 
прийняття рішень у політичному та соціальному житті. 
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Оперативна ціль Завдання 

1.4.7. Розробка та забезпечення заходів з ефективного за-
побігання проявам гендерно зумовленого та домашнього 
насильства, надання своєчасної допомоги постраждалим. 
1.4.8. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері 
гендерної рівності. 

Оперативна ціль 1.5.  
Забезпечення гармонійного 
фізичного та духовного ро-
звитку всіх верств насе-
лення і реалізація молодіж-
ної політики 

1.5.1. Створення і розбудова спортивної інфраструктури за 
місцем проживання і у місцях масового відпочинку грома-
дян. 
1.5.2. Залучення населення до проведення масових фізку-
льтурно-оздоровчих та спортивних заходів, систематичних 
занять фізкультурою і спортом. 
1.5.3. Підтримка масового спорту, спорту вищих досягнень, 
дитячо-юнацького та резервного спорту, у тому числі для 
людей з інвалідністю. 
1.5.4. Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздо-
ровлення та відпочинку. 
1.5.5. Формування сучасного молодіжного та спортивного 
інформаційного простору. 
1.5.6. Створення та розбудова сучасних молодіжних прос-
торів. 
1.5.7. Створення та розбудова закладів культури та мистец-
тва. 
1.5.8. Охорона та збереження об’єктів історичної та архітек-
турної спадщини. 
1.5.9. Розширення культурних послуг із використанням ін-
формаційних технологій з урахуванням потреб населення 
різного віку, статі, стану здоров’я. 
1.5.10. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері 
молодіжної політики, культури, фізичної культури та спорту. 

Оперативна ціль 1.6.  
Забезпечення правопоря-
дку та публічної безпеки 

1.6.1. Забезпечення громадської безпеки 
1.6.2. Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та циві-
льного захисту територій і населення 
1.6.3. Забезпечення безпеки на вулицях, дорогах та у гро-
мадських місцях 
1.6.4. Забезпечення впливу громади на формування місце-
вої політики безпеки 
1.6.5. Проведення просвітницьких заходів з питань цивіль-
ного захисту 

Оперативна ціль 1.7.  
Розвиток внутрішнього та 
в’їзного туризму 

1.7.1. Розбудова туристичної інфраструктури 
1.7.2. Підтримка розвитку туристичних дестинацій 
1.7.3. Формування туристичного іміджу Харківщини 
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Стратегічна ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища  
на всьому просторі регіону 

Оперативна ціль 2.1.  
Поліпшення стану атмос-
ферного повітря та запобі-
гання змінам клімату 

2.1.1. Зниження питомих викидів діоксину вуглецю при ге-
нерації енергії шляхом упровадження новітніх технологій її 
комбінованого виробництва. 
2.1.2. Впровадження «зелених технологій» при виробниц-
тві енергії. 
2.1.3. Ліквідація джерел забруднення атмосферного пові-
тря. 
2.1.4. Формування екологічної культури населення. 
2.1.5. Створення ефективної системи моніторингу довкілля 
та управління екологічними ризиками. 
2.1.6. Розвиток автоматизованої системи контролю та об-
ліку викидів на джерелах забруднення. 

Оперативна ціль 2.2.  
Охорона та раціональне 
використання водних  
ресурсів 

2.2.1. Проведення робіт із реконструкції і модернізації сис-
тем централізованого водопостачання та водовідведення. 
2.2.2. Зменшення викиду в природні водні об’єкти неочи-
щених і недостатньо очищених стічних вод. 
2.2.3. Розчищення русел малих річок і водойм. 
2.2.4. Ліквідація джерел забруднення підземних і поверх-
невих вод. 
2.2.5. Проведення паспортизації водних об’єктів. 
2.2.6. Запровадження ефективної системи моніторингу 
якості води. 

Оперативна ціль 2.3.  
Забезпечення якісного 
стану та відновлення де-
градованих й еродованих 
земель і ґрунтів 

2.3.1. Збереження якісного стану земель 
2.3.2. Відновлення деградованих й еродованих земель і 
ґрунтів 
2.3.3. Підвищення родючості ґрунтів (внесення добрив, ре-
гулювання водного режиму, запровадження екологозбері-
гаючих систем землеробства) 

Оперативна ціль 2.4.  
Збільшення лісистості об-
ласті і збереження біоріз-
номаніття 

2.4.1. Збільшення площі лісів, парків, скверів і зелених на-
саджень. 
2.4.2. Охорона та розширення мережі й об’єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення. 
2.4.3. Збереження тваринного світу. 
2.4.4. Очищення лісових масивів та лісосмуг від несанкціо-
нованих сміттєзвалищ. 
2.4.5. Проведення рубок з формування і оздоровлення лі-
сів. 
2.4.6. Введення кадастрів рослинного і тваринного світу. 
2.4.7. Підвищення багатофункціональної ролі лісів. 
2.4.8. Розроблення еколого-туристичної карти території 
області (з нанесенням чітко визначених екологічних марш-
рутів, відомостями про основні об’єкти, різноманіття 
флори та фауни). 
2.4.9. Формування системи інформування населення щодо 
питань біорізноманіття, зміни клімату та збереження до-
вкілля. 
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Оперативна ціль 2.5.  
Створення ефективної си-
стеми поводження з про-
мисловими і твердими по-
бутовими відходами 

2.5.1. Упровадження в населених пунктах роздільного 
збору відходів. 
2.5.2. Забезпечення населених пунктів технікою та облад-
нанням для збору побутових відходів. 
2.5.3. Упровадження нових технологій з переробки й утилі-
зації відходів. 
2.5.4. Будівництво нових полігонів, які відповідають уста-
новленим стандартам. 
2.5.5. Удосконалення системи управління промисловими 
відходами шляхом запровадження інноваційних технологій 
їх утилізації та видалення. 
2.5.6. Підтримка громадських екологічних ініціатив. 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеціалізованої  
просторової економіки з високою доданою вартістю 

Оперативна ціль 3.1.  
Упровадження кластер-
ного підходу до побудови 
смарт-спеціалізованої 
структури економіки, інтег-
рованої в глобальні лан-
цюги створення доданої  
вартості 

3.1.1. Спільно з центральними органами виконавчої влади 
сприяти розвитку смарт-спеціалізованих кластерних струк-
тур з високотехнологічним виробництвом у галузі 
• енергомашинобудування; 
• виробництва бронетанкової техніки; 
• авіаційної промисловості; 
• створення та виробництва нових матеріалів. 

 
3.1.2. На регіональному рівні стимулювати подальший роз-
виток смарт-спеціалізованих кластерних структур, які інте-
гровані в глобальні ланцюги створення доданої вартості у 
галузях 
• агропереробній; 
• біофармацевтичній; 
• інформаційно-технологічній; 
• креативної індустрії (окрім інноваційно-технологічної). 

Оперативна ціль 3.2.  
Розвиток сільських терито-
рій і територіальних гро-
мад шляхом створення ро-
бочих місць з високою 
доданою вартістю на базі 
фермерських і селянських 
господарств і їх кооперації 

3.2.1. Підтримка фермерських і селянських господарств зі 
створення виробничих і обслуговуючих кооперативів. 
3.2.2. Створення фермерських і селянських господарств із 
виробництва тваринницької і овочево-ягідної продукції з їх 
переробкою на місці. 
3.2.3. Забезпечення збільшення обсягів виробництва тва-
ринної і овочево-ягідної продукції. 
3.2.4. Стимулювання виробництва органічної продукції. 
3.2.5. Підтримка збільшення експорту сільськогосподарсь-
кої продукції з високою доданою вартістю. 
3.2.6. Розвиток виробництва енергетичних культур. 
3.2.7. Створення збалансованої кормової бази для тварин-
ництва. 
3.2.8. Створення еколого-просвітницьких центрів з впрова-
дження органічного землеробства на базі закладів освіти. 

Оперативна ціль 3.3.  
Підтримка розвитку малого 
та середнього бізнесу 

3.3.1. Сприяння інтернаціоналізації діяльності малих і се-
редніх підприємств у напрямках смарт-спеціалізації еконо-
міки. 
3.3.2. Розширення інфраструктури підтримки малого та се-
реднього бізнесу. 
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3.3.3. Забезпечення доступу суб’єктів малого та серед-
нього підприємства до фінансових, трудових і земельних 
ресурсів. 
3.3.4. Удосконалення системи підготовки фахівців малого 
та середнього бізнесу. 
3.3.5. Ресурсно-інформаційна підтримка розвитку малого 
та середнього підприємництва. 
3.3.6. Поліпшення бізнес-клімату та спрощення дозвільних 
процедур. 
3.3.7. Залучення малого та середнього бізнесу в регіона-
льні смарт-спеціалізовані кластерні структури. 

Оперативна ціль 3.4.  
Створення інноваційної та 
креативної економіки сере-
дніх і малих міст регіону 

3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, сучас-
ного мистецтва та ін.). 
3.4.2. Підвищення інвестиційної привабливості. 
3.4.3. Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури. 
3.4.4. Сприяння створенню підприємств малого та серед-
нього бізнесу з використанням інноваційних технологій у 
ВЕД: переробка сільгосппродукції та виробництво продук-
тів харчування; переробка деревини; розвиток рекреацій-
ної та туристичної діяльності; формування системи логіс-
тики і різних форм торгівлі. 
3.4.5. Модернізація централізованої системи теплопоста-
чання і виробництва електроенергії шляхом упровадження 
когенераційних технологій, у тому числі на біомасі. 
3.4.6. Розвиток екологічно безпечних видів транспорту, у 
тому числі велосипедної інфраструктури та мережі запра-
вок для електротранспорту. 

Оперативна ціль 3.5.  
Енергозабезпечення і 
створення ефективної сис-
теми енергозбереження в 
регіоні на інноваційній ос-
нові 

3.5.1. Упровадження енергозберігаючих інноваційних тех-
нологій в економіці. 
3.5.2. Енергомодернізація житлового фонду. 
3.5.3. Упровадження розподіленої енергетики. 
3.5.4. Формування енергоефективної свідомості у грома-
дян. 
3.5.5. Проведення енергетичного обстеження і розробка 
енергетичних паспортів будівель регіональних бюджетних 
установ. 
3.5.6. Упровадження регіональної системи моніторингу 
споживання енергетичних ресурсів. 
3.5.7. Розширення співпраці з міжнародними організаціями 
в сфері енергозбереження та енергоефективності. 
3.5.8. Сприяння підготовці/перепідготовці/ підвищенню 
кваліфікації фахівців з енергетичного менеджменту для 
промислових підприємств і муніципалітетів. 
3.5.9. Створення банку даних земель, у тому числі пору-
шених, придатних для розміщення об’єктів альтернативної 
енергетики. 
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Стратегічна ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату 
в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструктури 

Оперативна ціль 4.1.  
Організація системи залу-
чення та супроводження 
міжнародних і вітчизняних 
інвестицій 

4.1.1. Створення інституцій залучення та супроводу закор-
донних і вітчизняних інвесторів 
4.1.2. Міжнародна промоція інвестиційної привабливості 
регіону. 
4.1.3. Налагодження тісної співпраці з вітчизняними й іно-
земними інвесторами та інституціями по залученню інвес-
тицій. 
4.1.4. Розробка альбому регіональних інвестицій проектів. 
4.1.5. Створення інвестиційного паспорту регіону. 
4.1.6. Впровадження фінансування інвестиційних проєктів 
на засадах державно-приватного партнерства. 
4.1.7. Проведення міжнародних інвестиційних форумів. 

Оперативна ціль 4.2.  
Інституційне й інфраструк-
турне забезпечення інно-
ваційної та інвестиційної 
діяльності, формування 
регіональної інноваційної 
системи 

4.2.1. Створення високоякісної інноваційної інфраструк-
тури, мереж трансферу знань і технологій, які сфокусовані 
на смарт-спеціалізованих напрямках економіки. 
4.2.2. Розвиток мережі індустріальних і технологічних пар-
ків та кластерів. 
4.2.3. Підтримка інноваційних стартапів та обдарованої 
молоді. 
4.2.4. Сприяння впровадженню інноваційних вітчизняних і 
закордонних технологій у виробництво. 

Оперативна ціль 4.3.  
Розвиток транспортної ін-
фраструктури та сполу-
чення 

4.3.1. Подальша розбудова міжнародного аеропорту. 
4.3.2. Реконструкція регіональної системи автодоріг. 
4.3.3. Продовження будівництва нових станцій метрополі-
тену в м. Харкові. 
4.3.4. Розвиток мережі транспортного регіонального сполу-
чення. 

Стратегічна ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління 
та самоврядування в регіоні 

Оперативна ціль 5.1.  
Проведення ефективної 
адміністративно-територіа-
льної реформи зі створен-
ням фінансово самодоста-
тніх територіальних 
громад 

5.1.1. Розроблення та оновлення містобудівної документа-
ції регіонального та місцевого рівнів. 
5.1.2. Упровадження автоматизованої системи баз даних 
містобудівного кадастру. 
5.1.3. Формування ефективної системи органів управління 
на місцевому рівні з урахуванням реформи адміністрати-
вно-територіального устрою. 
5.1.4. Розвиток співробітництва громад. 
5.1.5. Надання допомоги територіальним громадам із розро-
бки бізнес-планів і проєктно-кошторисної документації зі ство-
рення спільних виробництв із переробки сільськогосподарсь-
кої продукції та отримання екологічно чистої енергії. 
5.1.6. Поліпшення доступності якісного побутового обслу-
говування населення у сільській місцевості. 
5.1.7. Підтримка депресивних сільських територій та тери-
торій з низькою щільністю населення. 
5.1.8. Прискорення інтеграції внутрішньо переміщених осіб 
до життя в територіальних громадах їх перебування. 
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Оперативна ціль 5.2.  
Упровадження системи 
електронного врядування 
в роботу регіональних і мі-
сцевих органів влади 

5.2.1. Удосконалення системи надання публічних послуг за 
рахунок їх переведення в електронний вигляд. 
5.2.2. Забезпечення взаємодії між центрами надання адмі-
ністративних послуг. 
5.2.3. Розробка та впровадження геоінформаційних сис-
тем. 
5.2.4. Упровадження серверів електронного врядування е-
демократії. 
5.2.4. Інтегрування сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій в територіальних громадах. 

Оперативна ціль 5.3.  
Підтримка розвитку інсти-
туцій громадянського сус-
пільства 

5.3.1. Посилення інституційної спроможності організації 
громадського суспільства. 
5.3.2. Розвиток демократичних інструментів у системі дер-
жавного  
управління. 
5.3.3. Підтримка місцевих громадських ініціатив. 
5.3.4. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері 
розвитку громадського суспільства. 

Оперативна ціль 5.4.  
Організація системи підго-
товки та перепідготовки 
держслужбовців і місце-
вого самоврядування 

5.4.1. Підвищення кваліфікації працівників органів місце-
вого самоврядування та виконавчої влади. 
5.4.2. Підвищення ефективності системи підготовки та під-
вищення кваліфікації фахівців регіональних і місцевих ор-
ганів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання. 

Оперативна ціль 5.5. 
Модернізація інформа-
ційно-комунікативного регі-
онального простору 

5.5.1. Інформаційно-соціологічне забезпечення управлін-
ських регіональних рішень. 
5.5.2. Розвиток інформаційної системи комунікації між клю-
човими стейкхолдерами регіонального розвитку. 
5.5.3. Формування позитивного іміджу регіону та брендів 
територій. 

 

Упровадження Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки здійснюється через План 
заходів з реалізації, який включає в себе низку взаємопов’язаних проектів. 

1.2. План заходів з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки 
План реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки розроблявся відповідно 
до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій 
і планів заходів (Постанова КМУ №932 від 11.11.2015 р.) і Методикою розроблення, проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів за-
ходів з їх реалізації (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуна-
льного господарства України №79 від 31.03.2016 р.). 

План реалізації Стратегії сформований за участі представників регіональних та місцевих органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, науки та громадсь-
ких організацій. 
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Реалізація Стратегії здійснюватиметься у два етапи:  

1. Перший – 2021-2023 роки;  
2. Другий – 2024-2027 роки.  

План заходів з реалізації Стратегії передбачає заходи, обсяги і джерела фінансування з визна-
ченням індикаторів результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних 
програм та проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Харківської області. 

Черговість реалізації проєктів за планом реалізації Стратегії встановлюється у логічній послідо-
вності із дотриманням умов уникнення розривів та вузьких місць під час виконання пов’язаних 
між собою заходів щодо реалізації проєктів. 

Джерела фінансування Плану реалізації Стратегії включають:  

• кошти Державного бюджету України, зокрема, Державного фонду регіонального розви-
тку, галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм цент-
ральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у 
регіонах, субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 

• кошти місцевих бюджетів;  
• кошти міжнародних організацій, зокрема кошти технічної допомоги ЄС; 
• коштів інвесторів, власні кошти підприємств, організацій та установ, а також кошти 

суб’єктів господарювання поза залежністю від їх організаційної побудови; 
• благодійні внески;  
• кошти з інших джерел, не заборонених законодавством 

Орієнтовні джерела фінансування програм і проектів Плану заходів на 2021–2023 роки з реалі-
зації Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки подано в табл. 2. 

Таблиця 2. Орієнтовні джерела фінансування програм і проєктів Плану заходів на  
2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки 

Назва джерела  
фінансування 

Орієнтовний обсяг, тис. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

ВСЬОГО 2 967 621,775 3 540 167,125 2 767 724,600 9 275 513,500 

у тому числі: 
1. Кошти Державного 
бюджету України 1 473 227,320 1 910 499,020 1 261 140,720 4 644 867,060 

2. Кошти державного 
фонду регіонального 
розвитку 

467 100,000 530 400,000 586 500,000 1 584 000,000 

3 Кошти місцевих бю-
джетів 946 409,755 953 047,555 712 289,130 2 611 746,440 

4 Кошти з інших дже-
рел,  
не заборонених зако-
нодавством 

80 884,700 146 220,550 207 794,750 434 900,000 
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Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.1. Організація доступної та ефективної системи надання медичних послуг і створення 

умов для здорового способу життя населення 

 

1. Номер технічного завдання 01 
2. Назва технічного завдання Сучасний заклад охорони здоров’я 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення 
на всьому просторі регіону  
1.1. Організація доступної та ефективної системи на-
дання медичних послуг і створення умов для здорового 
способу життя населення 
1.1.2. Профілактика та забезпечення раннього вияв-
лення серцево-судинних, судинно-мозкових і онкологіч-
них захворювань шляхом закупівлі сучасного облад-
нання для закладів охорони здоров’я третинного рівня 
1.1.3. Подальший розвиток системи первинної меди-
цини 
1.1.4. Модернізація системи екстреної (швидкої) медич-
ної допомоги 
1.1.5. Реконструкція і капітальний ремонт будівель за-
кладів охорони здоров’я 
1.1.6. Розвиток системи телемедицини (on-line консуль-
тування з кваліфікованими спеціалістами) 
1.1.8. Оптимізація та модернізація закладів охорони 
здоров’я 
1.1.10. Підвищення рівня кваліфікації медичних праців-
ників 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

В деяких медичних закладах, які знаходяться в населе-
них пунктах Харківської області в продовж тривалого 
часу не проводився ремонт, реконструкція та модерні-
зація приміщень, систем теплопостачання, покрівлі, ві-
кон, дверей, фасадів, інженерних комунікацій, тощо. 
Деякі територіальні громади мають потребу у будівниц-
тві нових медичних закладів. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Забезпечено комфортні та якісні умови для надання 
сучасних медичних послуг. 

2. Забезпечено економію енергоресурсів. 
3. Знижено бюджетні витрати на утримання медичних 

закладів 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Реалізація проекту дозволить надавати медичні пос-
луги на  сучасному рівні. Також отримати соціальний 
ефект. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

У разі наявного закладу охорони здоров’я: 
• Проведення комплексного енергоаудиту будівель. 
• Розробка проектної документації згідно з виконаним 

енергетичним обстеженням. 
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• Реконструкція, капітальний ремонт закладів охорони 
здоров’я. 

• Ремонт та модернізація інженерних мереж (зовнішні 
та внутрішні) систем життєзабезпечення та клімати-
чного обладнання, покрівель, фасадних стін, утеп-
лення стін, заміна вікон, котлів з використанням ене-
ргоефективних та енергозберігаючих 
матеріалів/обладнання, тощо. 
 

У разі визначення необхідності нового будівництва: 
• Розробка проектної документації 
• Проведення робіт з нового будівництва. 
• Закупівля сучасного обладнання для забезпечення 

діагностично-лікувального процесу. 
• Закупівля відповідних спеціальних транспортних за-

собів, тощо 
• Забезпечення закладів охорони здоров’я кваліфіко-

ваними кадрами (проведення заходів з підвищення 
кваліфікації, тощо).  

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 
рі
к 

Усього 

державний бюджет 500000,0 800000,0 - - 1300000,
0 

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

190000,0 100000,0 100000,0 - 390000,0 

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 155000,0 155000,0 20000,0 - 330000,0 
інші джерела (зазначити) 

 
    

11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 02 
2. Назва технічного завдання Регіональна цільова програма “Здоров’я сім’ї” 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення 
на всьому просторі регіону 
1.1. Організація доступної та ефективної системи на-
дання медичних послуг і створення умов для здорового 
способу життя населення 
1.1.1. Популяризація і створення умов для здорового 
способу життя населення 
1.1.2. Профілактика та забезпечення раннього вияв-
лення серцево-судинних, судинно-мозкових і онкологіч-
них захворювань шляхом закупівлі сучасного облад-
нання для закладів охорони здоров’я третинного рівня 
1.1.3. Подальший розвиток системи первинної меди-
цини 
1.1.6. Розвиток системи телемедицини (on-line консуль-
тування з кваліфікованими спеціалістами) 
1.1.7. Охорона материнства та дитинства і збереження 
репродуктивного здоров’я 
1.1.9. Розвиток закладів реабілітації і відновлюваль-
ного лікування, паліативної та хоспісної допомоги 
1.1.10. Підвищення рівня кваліфікації медичних праців-
ників 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

На цей час людство переживає складний період де-
задаптації та еволюційних змін, які торкаються кожної 
людини, кожної сім’ї і кожної країни. 
КНП ХОР “МСМГЦ-ЦР(О)З” за 55 річний термін на-
дання медико-генетичної допомоги населенню Слобо-
жанщини отримав об’єктивні  данні про фактори реаль-
ного ризику для  здоров’я кожної сім’ї, опанував 
можливості попередження, ранньої діагностики, ліку-
вання та реабілітації соціально  значущих спадково 
обумовлених захворювань (СЗСОЗ), у співпраці із сус-
пільством, владою, науковими та лікувальними закла-
дами регіону. 
До  таких захворювань в першу чергу  відносяться тро-
мбофілічні стани, що ведуть до інсультів, інфарктів, пе-
редчасної смерті в різному  віці, психоневрологічні по-
рушення (аутистичні  розлади, синдром дефіциту уваги 
та гіперактивності (РАС та СДУГ)), метаболічні  пору-
шення, окогенетичні синдроми. 
Соціальна значущість цих порушень обумовлена їх-
ньою частотою та ступенем загрози здоров’ю. Так, ко-
жна дитина із 59 дітей за світовими та нашими даними 
страждає на  РАС  та СДУГ, 41% дітей мають затримку 
мовного, фізичного та психічного розвитку, 1:500 наро-
джується із метаболічними порушеннями, 57% є носі-
ями загрози розвитку тромбофілічних станів та психіч-
них порушень.  
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7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

Ефективність програми  85 -90% 

8. Очікувані якісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. Зниження рівня смертності від СЗСОЗ. 
2. Подовження тривалості та покращення якості життя 

хворих з СЗСОЗ. 
3. Застосування специфічного етіопатогенетичного лі-

кування суттєво зменшить фінансові витрати на ліку-
вання ускладнень, що формуються у хворих з 
СЗСОЗ. 

4. Науковий аналіз ефективності заходів попере-
дження, раннього виявлення, етіопатогенетичного лі-
кування та реабілітації СЗСОЗ. 

5. Підвищення рівня освіченості лікарів різних спеціа-
льностей з питань діагностики, лікування та профіла-
ктики СЗСОЗ. 

6. Підвищення рівня освіченості батьків та членів ро-
дин хворих на СЗСОЗ. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Кроки  реалізації  програми 
1. Забезпечення необхідною інформацією про первинну 

профілактику соціально значущих спадково  обумов-
лених захворювань майбутнє подружжя, починаючи із 
моменту подання ними заяви про шлюб у режимі on-
line (10 заповітів). 

2. Створення при медико-генетичному Центрі підрозділу 
“Здорова  дитина – щаслива сім’я” у складі експертів, 
які надають консультативну медико-генетичну  допо-
могу в реальному часі  та режимі  on-line  майбутнім 
сім’ям. 

3. Інформація про групу ризику передається до КНП 
ХОР “МСМГЦ-ЦР(О)З” в режимі on-line лікарями пер-
винної допомоги.  

4. Лікарі первинної допомоги забезпечують майбутніх 
батьків відповідними обстеженням по розробленій 
Центром обов’язковій базовій програмі і надають пер-
винну медико-генетичну консультативну допомогу 
майбутнім батькам, передаючи інформацію до Цен-
тру. 

5. Підрозділ “Здорова дитина – щаслива сім’я” забезпе-
чує групу ризику відповідною медико-генетичною  до-
помогою, системою моніторингу (диспансерний на-
гляд) в процесі співпраці із первинною ланкою. 

6. Кожна  новонароджена дитина отримує Паспорт  но-
вонародженого із обов’язковою генетичною інформа-
цією в режимі on-line. 

7. Обсяг інформації, що видається, включає : 
7.1. Групу крові, Rh 
7.2. Загальну оцінку лікаря-генетика 
7.3. Результати неонатального скринінгу (на метаболі-

чні захворювання, тромбофілічні стани та психо-
неврологічні захворювання) 

7.4. Фактори ризику 
7.5. Рекомендації до диспансерного нагляду 

8. Організаційний супровід програми “Здорова дитина – 
щаслива сім’я” 
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8.1. Підготовка лікарів первинної ланки із проблем 
профілактики соціально значущих спадково обу-
мовлених захворювань в режимі on-line. 

8.2. Створення Ради медичної безпеки при медико-ге-
нетичному Центрі у складі представника обласної 
ради, НА, ДОЗ, керівника  програми, керівника 
Центру первинної допомоги, служби статистики. 

8.3. Щоквартальний звіт Ради про хід виконання про-
грами і аналізу стану новонароджених. 

8.4. Забезпечення високоспеціалізованою медико-ге-
нетичною допомогою пацієнтів із підозрою на со-
ціально значущі спадково обумовлені патології. 

8.5. Забезпечення сучасною освітньою допомогою 
усіх учасників програми з боку кафедри медичної 
генетики ХНМУ. 

8.6. Забезпечення учасників програми сучасними 
знаннями з високих медичних технологій. 

9. Юридичний супровід  програми 
10. Постійно діючий вебінар “Здорова  дитина – щаслива 

сім’я”. 
11. Постійно діюча TV, радіо-програми “Здоров’я сім’ї”. 
12. Створення реабілітаційної служби та служби адекват-

ного харчування. 
13. Створення служби “Мікробіот” 

10. Обсяг фінансування тех-
нічного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет      
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 400,0 400,0 500,0 - 1300,0 
інші джерела (зазначити) 1000,0 1000,0 1000,0  3000,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1.2. Забезпечення доступних і якісних комунальних послуг у містах та енергозабезпечення 
сільського населення 

1. Номер технічного завдання 03 
2. Назва технічного завдання Економне та енергоресурсоефективне водопоста-

чання 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення 
на всьому просторі регіону 
1.2. Забезпечення доступних і якісних комунальних 
послуг в містах та енергозабезпечення сільського на-
селення 
1.2.4. Забезпечення населення надійним водопоста-
чанням і водовідведенням 
1.2.5. Забезпечення населення якісною питною водою 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Деякі системи водопостачання мають встановлене за-
старіле енергоємне обладнання, аварійні, розгермети-
зовані мережі, тощо. В наявності водопроводи, які не 
в змозі забезпечити якісне водопостачання питної 
води, тощо 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Знижено рівень споживання ПЕР та зекономлено 
кошти в сфері оплати за спожиті енергоносії при 
забезпеченні надання послуг з водопостачання;  

2. Забезпечено якісне, безперебійне водопостачання 
населених пунктів; 

3. Зменшено кількість проривів та витрат на майбутні 
ремонти; 

4. Створено умови для централізованого постачання 
питної води; 

5. Зменшено кількість майбутніх перебоїв у водопо-
стачанні 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Якісні результати від реалізації проекту дозволять 
знизити рівень споживання паливно-енергетичних ре-
сурсів підприємствами з водопостачання, зменшити 
кількість аварійних ситуацій, поліпшити екологічний 
стан, створити передумови зі зниження тарифу за по-
слуги з водопостачання, що також матиме соціальний 
ефект 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Проведення комплексного аудиту стану систем во-
допостачання. 

2. Складання плану модернізацій та заміни. 
3. Розробка проектної документації згідно з викона-

ним аудитом. Реконструкція, капітальний ремонт, 
модернізація насосних станцій. 

4. Реконструкція, капітальний ремонт, заміна трубоп-
роводів, тощо 
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10. Обсяг фінансування те-
хнічного завдання, тис. 
грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 
рік 

Усього 

державний бюджет 20000,0 200000,0 20000,0 - 60000,0 
державний фонд регіона-
льного розвитку 

10000,0 50000,0 50000,0 - 110000,0 

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 6000,0 6000,0 6000,0 - 18000,0 
інші джерела (зазначити) 

 
    

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за по-
треби) 
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1.3. Забезпечення доступної і якісної освіти на всіх рівнях 

1. Номер технічного завдання 04 
2. Назва технічного завдання «Арт-терапевтична робота з підлітками з аутизмом» 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.3. Забезпечення доступної і якісної освіти на всіх рівнях 
1.3.3. Створення умов рівного доступу до якісної освіти ді-
тей з особливими освітніми потребами 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

1. Підліткам із аутизмом тяжко визначитись в особистіс-
ному становленні та самовизначенні. 

2. Організація арт-терапевтичних груп дозволить вирі-
шити питання підтримки підлітків з аутизмом, шляхом 
формування позитивно налаштованого розвивального 
середовища 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. Створення у підлітків, які мають аутизм, внутрішнього 
ресурсу для гармонізації відносин з собою та іншими;  

2. Сприяння вибору через розвиток самооцінки, впевне-
ності в собі, розвиток комунікативних навичок (вміння 
спілкуватися, підтримувати діалог).  

3. Забезпечення зайнятості підлітків шляхом створення 
творчих майстерень, об’єднань, виробництв тощо в 
громаді; створення профорієнтаційної платформи. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Розвиток соціальної інклюзії шляхом залучення фахівців, 
громади з метою підтримки підлітків з аутизмом 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Попередня підготовка (відбір учасників – підлітків з аутиз-
мом; формування складу груп; проведення мотивуючих та 
тренінгових зустрічей з студентами-волонтерами, трене-
рами та задіяною громадою. Проведення засідань груп у 
локаціях. Організація творчих майстерень. Проведення ви-
ставок виробів та творчих надбань груп. 

10. Обсяг фінансування тех-
нічного завдання, тис. грн: 

1 
рік 

2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 60,0 60,0 80,0 - 200,0 
інші джерела (зазначити) 60,0 60,0 60,0 - 180,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 05 
2. Назва технічного завдання «Не обмежені можливості» (соціально-професійна пере-

підготовка для осіб з інвалідністю, з вадами зору, воїнів-
інвалідів  АТО/ ООС) 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів  
2.1.1. Вища та професійна освіта.  
2.1.2. Навчання протягом усього життя.  

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.3. Забезпечення доступної і якісної освіти на всіх рів-
нях 
1.3.8. Розвиток дуальної та інклюзивної освіти у закла-
дах вищої освіти 
1.3.9. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Складні соціально-економічні умови життя осіб з інвалід-
ністю, осіб з вадами зору, воїнів-інвалідів АТО/ ООС, які 
мають значні складнощі у набутті професійної освіти та 
опануванні нових професійних вмінь та навичок 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

Проведено навчання, поєднане з працетерапію в рамках 
фізичної і психологічної реабілітації з одночасною соціа-
льно-професійною перепідготовкою та набуттям нової 
професії, збільшено зайнятість, здійснена перекваліфіка-
ція, підвищений рівень якості соціального і економічного 
життя осіб з інвалідністю, з вадами зору, воїнів-інвалідів  
АТО/ ООС (від 120 осіб за термін проекту 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Працевлаштування, підвищення добробуту сімей  осіб з 
інвалідністю, осіб з вадами зору, воїнів-інвалідів  АТО/ 
ООС. Собівартість навчання за проектом значно менша 
середньої ринкової вартості для здорових людей. Нав-
чання на практичних заняттях індивідуальне. 
Ефективна соціальна адаптація осіб з інвалідністю, осіб 
з вадами зору, воїнів-інвалідів  АТО/ ООС 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Підготовка та проведення професійного навчання осіб з 
інвалідністю, осіб з вадами зору, воїнів-інвалідів  АТО/ 
ООС сучасним видам масажу, а сам:  оздоровчого, рек-
реаційного, лазневого тощо (крім медичного) у вигляді 
серії курсів практичних та теоретичних занять. За ре-
зультатами підсумкового практичного іспиту слухачі 
отримують офіційні (не державні) посвідчення, що дозво-
лять працювати самостійно 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 194,0 168,0 168,0 - 530,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 06 
2. Назва технічного завдання Сучасний заклад освіти 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, ку-
льтурного простору в межах всієї території України 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення 
на всьому просторі регіону  
1.3. Забезпечення доступної і якісної освіти на всіх рів-
нях 
1.3.2. Оптимізація ефективної мережі закладів повної 
загальної освіти навчальних закладів з урахуванням 
результатів демографічного прогнозу та специфіки ро-
зташування населених пунктів 
1.3.5. Забезпечення навчальних закладів сучасною 
комп’ютерною технікою і використання комп’ютерних 
технологій у навчально-виховному процесі 
1.3.6. Забезпечення якісного надання послуг із переве-
зення дітей у сільській місцевості до місця навчання і 
додому 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

В деяких освітніх закладах, які знаходяться в населених 
пунктах Харківської області в продовж тривалого часу не 
проводився ремонт, реконструкція та модернізація при-
міщень, систем теплопостачання, покрівлі, вікон, дверей, 
фасадів, інженерних комунікацій, тощо. 
Деякі територіальні громади мають потребу у будівниц-
тві нових освітніх закладів 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Забезпечено комфортні та якісні умови для організа-
ції сучасного навчального процесу. 

2. Забезпечено економію енергоресурсів. 
3. Знижено бюджетні витрати на утримання закладів 

освіти. 
4. 4. Забезпечено пропаганду ресурсоекономної поведі-

нки серед працівників та учнів освітніх закладів 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Якісні результати від реалізації проекту дозволять за-
безпечити належні умови для отримання якісної освіти. 
Знизити рівень споживання паливно-енергетичних ресу-
рсів закладами освіти, тощо 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

У разі наявного закладу освіти: 
• Проведення комплексного енергоаудиту будівель. 
• Розробка проектної документації згідно з виконаним 

енергетичним обстеженням. 
• Реконструкція, капітальний ремонт закладів освіти. 
• Ремонт та модернізація інженерних мереж (зовнішні 

та внутрішні) систем життєзабезпечення та кліматич-
ного обладнання, покрівель, фасадних стін, утеп-
лення стін, заміна вікон, котлів з використанням енер-
гоефективних та енергозберігаючих 
матеріалів/обладнання, тощо. 
 

У разі визначення необхідності нового будівництва: 
• Розробка проектної документації 
• Проведення робіт з нового будівництва. 
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• Закупівля сучасного обладнання для забезпечення 
учбового процесу. 

• Встановлення системи відеоспостереження та сис-
теми централізованого аудіосповіщення учнів та пер-
соналу школи 

• Закупівля шкільних автобусів. 
• Забезпечення закладів освіти кваліфікованими кад-

рами (проведення заходів з підвищення кваліфікації 
вчителів, тощо) 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 - 30000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

69000,0 63000,0 63000,0 - 195000,0 

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 8000,0 7000,0 7000,0 - 22000,0 
інші джерела (зазначити)      
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1. Номер технічного завдання 07 
2. Назва технічного завдання Дошкільний заклад освіти: «Дитячий садок майбут-

нього» 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому відпо-
відає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, ку-
льтурного простору в межах всієї території України 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону  
1.3. Забезпечення доступної і якісної освіти на всіх рів-
нях 
1.3.1. Задоволення потреби у здобутті дошкільної та по-
зашкільної освіти 
1.3.2. Оптимізація ефективної мережі закладів повної за-
гальної освіти навчальних закладів з урахуванням ре-
зультатів демографічного прогнозу та специфіки розта-
шування населених пунктів 
1.3.3. Створення умов рівного доступу до якісної освіти 
дітей з особливими освітніми потребами 
1.3.4. Реорганізація малокомплектних сільських шкіл у 
навчально-виховні об’єднання «школа-дитячий садок» 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

В деяких освітніх закладах, які знаходяться в населених 
пунктах Харківської області в продовж тривалого часу не 
проводився ремонт, реконструкція та модернізація при-
міщень, систем теплопостачання, покрівлі, вікон, две-
рей, фасадів, інженерних комунікацій, тощо. 
Деякі територіальні громади мають потребу у будівниц-
тві нових дитячих садків. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Забезпечено комфортні та якісні умови для організа-
ції сучасного дошкільного навчального процесу. 

2. Забезпечено економію енергоресурсів. 
3. Знижено бюджетні витрати на утримання закладів 

освіти. 
4. 4. Забезпечено пропаганду ресурсоекономної поведі-

нки серед  працівників та учнів освітніх закладів. 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Якісні результати від реалізації проекту дозволять за-
безпечити належні умови для отримання якісної дошкі-
льної освіти. 
Знизити рівень споживання паливно-енергетичних ресу-
рсів закладами освіти, тощо 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

У разі наявного закладу освіти: 
• Проведення комплексного енергоаудиту будівель. 
• Розробка проектної документації згідно з виконаним 

енергетичним обстеженням. 
• Реконструкція, капітальний ремонт закладів освіти. 
• Ремонт та модернізація інженерних мереж (зовнішні 

та внутрішні) систем життєзабезпечення та кліматич-
ного обладнання, покрівель, фасадних стін, утеп-
лення стін, заміна вікон, котлів з використанням ене-
ргоефективних та енергозберігаючих 
матеріалів/обладнання, тощо. 

 
У разі визначення необхідності нового будівництва: 
• Розробка проектної документації 
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• Проведення робіт з нового будівництва. 
• Закупівля сучасного обладнання для забезпечення 

виховного процесу. 
• Встановлення системи відеоспостереження та сис-

теми централізованого аудіосповіщення вихованців 
та персоналу учбового закладу 

• Забезпечення закладів дошкільної освіти кваліфіко-
ваними кадрами (проведення заходів з підвищення 
кваліфікації вчителів, тощо) 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 - 30000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

45000,0 45000,0 45000,0 - 135000,0 

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 5000,0 5000,0 5000,0 - 15000,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1.4. Забезпечення соціального захисту населення та гендерної рівності 

1. Номер технічного завдання 08 
2. Назва технічного завдання Створення обласного Центру комплексної реабілітації 

для осіб з інвалідністю 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.3. Розвиток інфраструктури для підтримки надання 
державних послуг та підвищення інвестиційної приваб-
ливості територій 
1.3.3. Соціальна інфраструктура 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону  
1.4. Забезпечення соціального захисту населення та ге-
ндерної рівності 
1.4.1. Підвищення рівня соціальної захищеності най-
більш уразливих верств населення 
1.4.4. Модернізація матеріально-технічної бази установ 
та закладів системи соціального захисту населення та 
їх оптимізація 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

На сьогодні на обліку в органах соціального захисту на-
селення перебуває понад 110 тис. осіб з інвалідністю, в 
тому числі 5,7 тис. дітей з інвалідністю. 
На території області діють 3 центри реабілітації (КУ 
«Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 
«ШАНС», м. Чугуїв), КУ «Центр комплексної реабілітації 
для осіб з інвалідністю «Жемчужинки» Лозівської міської 
ради Харківської області, КЗ «Харківський міський центр 
комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Промінь»). 
Можливості існуючих центрів не покривають потребу 
осіб з інвалідністю, зокрема дітей, які мешкають в інших 
територіальних одиницях області, в забезпеченні їх реа-
білітаційними заходами. Отже, наразі є актуальним пи-
тання створення обласного Центру комплексної реабілі-
тації для осіб з інвалідністю. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Створення обласного Центру комплексної реабілітації 
для осіб з інвалідністю, дасть змогу забезпечити реабі-
літаційними заходами осіб з інвалідністю, дітей з інвалі-
дністю, дітей віком від 0 до 4 років з обмеженнями жит-
тєдіяльності чи ризиком появи таких обмежень (до 1200 
осіб на рік). 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Подолання несприятливого соціального становища 
осіб з інвалідністю, розширення їхньої участі в гро-
мадському, політичному, економічному, соціальному 
та культурному житті, за рівних можливостей. 

2. Покриття потреби осіб з інвалідністю, зокрема дітей, 
які мешкають на території Харківської області в за-
безпеченні їх реабілітаційними заходами, соціаліза-
ція в суспільство.  

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Опрацювання питання створення обласного Центру 
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (визна-
чення приміщення, виготовлення проектно-кошторисної 
документації для проведення ремонту (реконструкції) 
приміщення, визначення обсягу обладнання та облаш-
тування, кадрового забезпечення) 
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 45000,0 45000,0 45000,0 - 135000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 5000,0 5000,0 5000,0 - 15000,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1.5. Забезпечення гармонійного фізичного та духовного розвитку всіх верств населення 

1. Номер технічного завдання 09 
2. Назва технічного завдання Розбудова інклюзивного туристичного простору 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, ку-
льтурного простору в межах всієї території України 
1.4.3. Розвиток внутрішньо українського туризму 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.5. Забезпечення гармонійного фізичного та духовного 
розвитку всіх верств населення і реалізація молодіжної 
політики 
1.5.7. Створення та розбудова закладів культури та мис-
тецтва 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

З кожним роком кількість людей, що потребують особли-
вого обслуговування зростає як в Україні, так і у світі в ці-
лому.  
Інвалідність як соціальне явище притаманна кожній дер-
жаві. На сьогодні рівень інвалідизації жителів планети ся-
гає показника в понад мільярд осіб або 15%. В Україні 
чисельність осіб з інвалідністю становить 2788226 осіб 
або 6,1% від загальної чисельності населення нашої дер-
жави, в Харківський області – 166,1 тис, або близько 6% 
від чисельності населення області. В Європі майже 70% 
людей з обмеженими можливостями подорожують. Зде-
більшого це обумовлено доступністю туристичних 
об’єктів  Це значно допомагає людям соціально адапту-
ватися та почувати себе комфортно. В той же час лише 
менше 20% людей з особливими потребами в Україні ма-
ють хоча б теоретичну можливості відвідати туристичні 
пам’ятки власної держави. 
Харківський обласний туристсько-інформаційний центр, 
як об’єкт туристичного інформування, та його мережа на 
даний час не пристосовані для обслуговування осіб з ін-
валідністю, що створює певні обмеження для отримання 
інформаційно-туристичних послуг всіма громадянами, які  
подорожують Харківською областю. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. Адаптовано до потреб осіб з інвалідністю примі-
щення: закладів туристичного інформування: Харків-
ського обласного туристсько-інформаційного центру 
та його мережі. 

2. Обладнання та транспорт, придбані у межах проєкту, 
будуть використовуватись в подальшій туристичній ді-
яльності. 

3. Забезпечено безперешкодність у отриманні громадя-
нами туристичних послуг. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Передбачається збільшення кількості туристів, як на-
слідок, збільшення надходжень до місцевих та дер-
жавного бюджетів. 

2. Проєкт сприяє вирішенню соціальної потреби у ство-
ренні на Харківщині інклюзивного виду туризму – ту-
ризму доступного для всіх. 
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3. Методи реалізації продукту проекту не входять у су-
перечність з екологічно-небезпечнім станом території 
Харківської області. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Облаштування Харківського обласного туристсько-ін-
формаційного центру та туристсько-інформаційних 
пунктів для відвідування людей з обмеженими мож-
ливостями; 

2. Придбання сенсорних інформаційних туристичних кіо-
сків, навушників – перекладачів, VR-окулярів, голосо-
вого підсилювача, радіогіда; 

3. Видання промоційної поліграфічної продукції шри-
фтом Брайля; 
Придбання та обладнання транспорту для екскурсій-
ного обслуговування осіб з інвалідністю та інших ма-
ломобільних груп населення (мікроавтобус на 18-20 
місць). 

10. Обсяг фінансування тех-
нічного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 1100,0 1800,0 
 

- 2900,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 127,9 200,0 
 

- 327,9 
інші джерела (зазначити) 

 
    

11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 10 
2. Назва технічного завдання Охорона та збереження об’єктів архітектурної, історичної 

та культурної спадщини 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню тех-
нологічності регіональної економіки, підтримка інновацій-
них підприємств та стартапів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.5. Забезпечення гармонійного фізичного та духовного 
розвитку всіх верств населення і реалізація молодіжної по-
літики 
1.5.7. Створення та розбудова закладів культури та мисте-
цтва 
1.5.8. Охорона та збереження об’єктів історичної та архіте-
ктурної спадщини 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Існує суспільна напруга, пов’язана з занедбаним станом 
об’єктів архітектурної спадщини, як на території усієї Укра-
їни, так і в межах Харківського регіону. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. Приведення до належного стану архітектурних, істори-
чних та культурних пам’яток регіону шляхом виконання 
реставраційних, протиаварійних та консерваційних за-
ходів.  

2. Включення об'єктів архітектурної спадщини Харківської 
області до національних та світових туристичних марш-
рутів. 

3. Забезпечення формування та просування комплекс-
ного бренду регіону. 

4. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій 
(у тому числі – міжнародних) та розвитку малого та се-
реднього бізнесу, створення відповідних комунальних 
підприємств.  

5. Сприяння входженню України до європейської спіль-
ноти, як держави, що виконує свої міжнародно-правові 
зобов'язання у сфері охорони культурної спадщини.  

6. Інтенсивний поштовх соціально-правовим позитивним 
зрушенням у сфері збереження культурної спадщини 
Харківського регіону. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Передбачається збільшення кількості туристів, як на-
слідок, збільшення надходжень до місцевих та держав-
ного бюджетів. 

2. Позитивний вплив на екологію через реалізацію відпо-
відних пам’яткоохоронних заходів в межах історичного 
середовища 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Розробка проектної документації. 
2. Проведення ремонтних робіт. 
3. Включення відреставрованих об’єктів архітектурної, іс-

торичної та культурної спадщини до мережі туристич-
них маршрутів, тощо 
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10. Обсяг фінансування тех-
нічного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 5000,0 5000,0 5000,0 - 15000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

18000,0 18000,0 18000,0 - 54000,0 

інші джерела (зазначити) 
   

- 
 

місцевий бюджет 2000,0 2000,0 2000,0 - 6000,0 
інші джерела (зазначити)       
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 11 
2. Назва технічного завдання Створення та підтримка діяльності обласного молодіж-

ного центру в Харківській області 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.3. Розвиток інфраструктури для підтримки надання дер-
жавних послуг та підвищення інвестиційної привабливості 
територій 
1.3.3. Соціальна інфраструктура 
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, ку-
льтурного простору в межах всієї території України 
1.4.1. Інтеграція вимушених переселенців у територіальні 
громади, за місцем їх перебування 
1.4.2. Підтримка програм міжрегіональної кооперації та 
обмінів між регіонами України 
Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.1. Розвиток людського капіталу 
2.1.2. Навчання протягом усього життя 
2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і 
громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню тех-
нологічності регіональної економіки, підтримка інновацій-
них підприємств та стартапів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.5. Забезпечення гармонійного фізичного та духовного 
розвитку всіх верств населення і реалізація молодіжної 
політики 
1.5.6. Створення та розбудова сучасних молодіжних прос-
торів 
1.5.9. Розширення культурних послуг із використанням ін-
формаційних технологій з урахуванням потреб населення 
різного віку, статі, стану здоров’я 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Сьогодні на державному рівні прийняті нові програми та 
стратегії щодо розвитку молодіжної політики на усіх рів-
нях, а процес децентралізації виходить на кінцевий етап 
свого формування. В найближчі роки відбудеться повна 
передача різних повноважень, в тому числі і в напрямі мо-
лодіжної політики, до сфери відповідальності новостворе-
них громад. В Харківській області лише в останні роки по-
чали створюватися молодіжні простори різних форм 
власності і наразі вони є лише в 10% створених громад 
але й вони потребують інформаційної, адвокаційної, про-
фесійної, фінансової та матеріально-технічної підтримки 
для покращення та збільшення надаваних ними послуг та 
заходів. 
Наразі в нашому регіоні виявлені такі проблеми в сфері 
молодіжної політики: 
• відсутність координації діяльності молодіжних просто-

рів в громадах регіону; 
• слабке матеріально-технічне забезпечення для реалі-

зації молодіжних програм в деяких створених молодіж-
них просторів та майже їх відсутність в громадах де їх 
немає; 
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• недостатність кваліфікованих кадрів з молодіжної дія-
льності; 

• зниження активної громадянської позиції молоді в 
прийнятті рішень на різних рівнях державотворення та 
слабка участь в житті їх громад, регіону і країни в ці-
лому; 

• слабка національно-патріотична свідомість молодих 
громадян через недостатню і не методичну роботу з 
молодими людьми в цьому напрямі; 

• неякісна реалізація багатьох програм спрямованих на 
поліпшення життя молодих людей і розвиток громад та 
регіону; 

• відтік молоді з маленьких міст до великих мегаполісів 
через відсутність роботи та місць для саморозвитку і 
відпочинку; 

• зниження культури поведінки серед молоді, через що 
підвищується криміногенна ситуації в регіоні; 

• зниження демографічного стану в країні через недо-
статню фінансову спроможність молоді забезпечити 
свою сім’ю та слабкий загальний медичний стан моло-
дих людей (зниження репродуктивного потенціалу та 
збільшення кількості молодих людей, які мають хво-
роби, що передаються статевим шляхом). 

У зв’язку з цим все більшої актуальності набувають пи-
тання щодо покращення стандартів надання медичних, 
освітніх, культурних, спортивних та інших послуг для мо-
лодого населення з одночасним відкриттям та модерніза-
цією об’єктів, що надають такі послуги, як для молоді так і 
для установ чи організацій, що працюють з ними. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. На території Харківської області створено сучасний 
обласний молодіжний центр з рекреаційним потенціа-
лом для оздоровлення та формування свідомої і акти-
вної молоді; 

2. Удосконалено стан матеріально-технічної бази створе-
них молодіжних просторів в громадах області завдяки 
придбанню необхідного обладнання на баланс облас-
ного молодіжного центру; 

3. Збільшено кількість робочих місць та кваліфікованого 
персоналу для надання якісних послуг в молодіжній 
сфері; 

4. Збільшено кількість клубів і гуртків на території області 
та кількість молоді, що долучена до їх діяльності; 

5. Запроваджено механізм отримання грошових коштів та 
додаткових надходжень до обласного молодіжного 
центру з бюджетів усіх рівнів; 

6. Збільшено рівень інформованості молоді з різноманіт-
них питань соціального значення; 

7. Збільшено кількість волонтерських рухів, молодіжних 
громадських організацій та молодіжних рад в регіоні. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Створено сприятливі умови для забезпечення змістов-
ного та якісного дозвілля молоді: розкриття лідерсь-
ких, освітніх, творчих та спортивних здібностей, задо-
волення духовних та естетичних потреб, національно-
патріотичного виховання, тощо; 

2. Підвищено якість діяльності молодіжних громадських 
організацій та молодіжних центрів і хабів регіону; 
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3. Розширення кругозору молоді через обмін досвідом та 
роботу з іншими молодіжними організаціями, які пра-
цюють в різноманітних сферах; 

4. Підвищено інвестиційну та туристичну привабливість 
Харківської області. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Ініціація створення Харківського обласного молодіжного 
центру на території з рекреаційним потенціалом в ме-
жах області: 
1.1. Створення ініціативної групи з представників мо-

лоді (члени молодіжної ради при ХОДА та предста-
вники молодіжних центрів і хабів з регіону) та поса-
довців відповідних департаментів і управлінь 
ХОДА; 

1.2. Розробка концепції функціонування обласного мо-
лодіжного центру, що базується на Положенні про 
молодіжний центр та на аналізі виявлених серед 
представників молоді проблем в громадах, на вирі-
шення яких направлене функціонування молодіж-
них просторів; 

1.3. Висвітлення даної концепції в місцевих ЗМІ та залу-
чення громадськості до її коригування. 

2. Виділення земельної ділянки з приміщенням або без 
для створення обласного молодіжного центру: 
2.1. Проектні та дизайнерські роботи з будівництва чи 

реконструкції будівлі обласного молодіжного цен-
тру; 

2.2. Проведення тендеру та укладання договору на ви-
конання будівельних робіт, отримання дозволу на 
виконання робіт; 

2.3. Проведення поетапного будівництва або реконстру-
кції нежитлової будівлі під обласний молодіжний 
центр; 

2.4. Здійснення благоустрою прилеглої території з виді-
ленням території для розміщення кемпінгу (з усіма 
санітарними умовами) та будівництво малих архіте-
ктурних споруд для заняття фізичними вправами та 
проведення командоутворюючих активностей; 

2.5. Прийом та оформлення відповідних документів. 
3. Закупівля меблів та обладнання необхідного для функ-

ціонування обласного молодіжного простору та прове-
дення різного роду направлення заходів на території 
області. 

4. Придбання автобусу для транспортування обладнання 
та перевезення робітників Центру на локації з прове-
дення обласних заходів з реалізації молодіжної полі-
тики (фестивалі, концерти, спортивні події, мережу-
вання, тощо) 

5. Набір та навчання кадрових ресурсів обласного молоді-
жного центру (створення нових робочих місць): 
5.1. Визначення та затвердження графіку роботи облас-

ного молодіжного центру; 
5.2. Затвердження штатних одиниць закріплених за об-

ласним молодіжним центром; 
5.3. Відбір персоналу для подальшої роботи в облас-

ному молодіжному центрі; 
5.4. Проведення тренінгів та занять з підвищення квалі-

фікації для працівників обласного молодіжного цен-
тру за програмою “Молодіжний працівник”. 



34 

6. Запровадження механізму отримання грошових коштів 
та додаткових надходжень до обласного молодіжного 
центру з бюджетів усіх рівнів: 
6.1. Переєстрація КЗ «Харківський обласний молодіж-

ний центр» за новим адресом; 
6.2. Визначення видів наданих послуг на платній основі. 

7. Проведення інформаційної кампанії: 
7.1. Виготовлення поліграфічного матеріалу з висвіт-

ленням роботи обласного молодіжного центру; 
7.2. Створення офіційних сторінок обласного молодіж-

ного центру у соціальних мережах; 
7.3. Висвітлення інформації у регіональних та держав-

них ЗМІ, а також на офіційних сайтах органів влади; 
7.4. Проведення прес-турів, брифінгів, інтерв’ю, тощо; 
7.5. Популяризація освітньої, творчої та спортивної дія-

льності молодих людей; 
8. Відкриття та забезпечення роботи сучасного обласного 

молодіжного центру: 
8.1. Організація роботи клубної та гурткової діяльності 

на базі обласного молодіжного центру; 
8.2. Проведення молодіжних, освітніх, культурних та 

спортивних конференцій, турнірів, форумів, фести-
валів, тощо обласного та Всеукраїнського рівнів. 

8.3. Реалізації на базі обласного молодіжного центру 
державної Програми «Молодіжний працівник». 

8.4. Організація мережувань та заходів з обміну досві-
дом для представників та активістів молодіжних 
центрів та хабів з Харківської та інших областей Ук-
раїни. 

9. Проведення моніторингу та оцінки результатів проекту 
серед жителів громади. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 5000,0 5000,0 5000,0 - 15000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

5000,0 20000,0 10000,0 - 35000,0 

інші джерела (зазначити) 
   

- 
 

місцевий бюджет 2300,0 2300,0 1400,0 - 6000,0 
інші джерела (зазначити) 1000,0 1000,0 1000,0 - 3000,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 12 
2. Назва технічного завдання Створення та розвиток молодіжних просторів (центрів, хабів, 

тощо) в громадах Харківської області 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню техно-
логічності регіональної економіки, підтримка інноваційних 
підприємств та стартапів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.5. Забезпечення гармонійного фізичного та духовного роз-
витку всіх верств населення і реалізація молодіжної політики 
1.5.6. Створення та розбудова сучасних молодіжних просто-
рів 
1.5.9. Розширення культурних послуг із використанням інфо-
рмаційних технологій з урахуванням потреб населення різ-
ного віку, статі, стану здоров’я 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Сьогодні на державному рівні прийняті нові програми та 
стратегії щодо розвитку молодіжної політики на усіх рівнях, а 
процес децентралізації виходить на кінцевий етап свого фо-
рмування. В найближчі роки відбудеться повна передача різ-
них повноважень, в тому числі і в напрямі молодіжної полі-
тики, до сфери відповідальності новостворених громад. В 
Харківській області лише в останні роки почали створюва-
тися молодіжні простори різних форм власності і наразі вони 
є лише в 10% створених громад але й вони потребують фі-
нансової та матеріально-технічної підтримки для покра-
щення та збільшення надаваних ними послуг. 
Наразі в нашому регіоні виявлені такі проблеми в сфері мо-
лодіжної політики: 
• відсутність молодіжних просторів в більшості громад 

регіону; 
• слабке матеріально-технічне забезпечення для реалі-

зації молодіжних програм в деяких створених молодіж-
них просторів та майже їх відсутність в громадах де їх 
немає; 

• недостатність кваліфікованих кадрів з молодіжної дія-
льності; 

• зниження активної громадянської позиції молоді в 
прийнятті рішень на різних рівнях державотворення та 
слабка участь в житті їх громад, регіону і країни в ці-
лому; 

• слабка національно-патріотична свідомість молодих 
громадян через недостатню і не методичну роботу з 
молодими людьми в цьому напрямі; 

• неякісна реалізація багатьох програм спрямованих на 
поліпшення життя молодих людей і розвиток місцевої 
громади.; 

• відтік молоді з маленьких міст до великих мегаполісів 
через відсутність роботи та місць для саморозвитку та 
відпочинку; 

• зниження культури поведінки серед молоді, через що 
підвищується криміногенна ситуації в регіоні; 

• зниження демографічного стану в країні через недоста-
тню фінансову спроможність молоді забезпечити свою 
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сім’ю та слабкий загальний медичний стан молодих 
людей (зниження репродуктивного потенціалу та збіль-
шення кількості молодих людей, які мають хвороби, що 
передаються статевим шляхом). 

У зв’язку з цим все більшої актуальності набувають питання 
щодо покращення стандартів надання медичних, освітніх, ку-
льтурних, спортивних та інших послуг для молодого насе-
лення з одночасним відкриттям та модернізацією об’єктів, 
що надають такі послуги. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. В кожній громаді створено щонайменше один сучасний 
молодіжний простір; 

2. Удосконалено стан матеріально-технічної бази створе-
них молодіжних просторів; 

3. Збільшено кількість робочих місць та кваліфікованого 
персоналу для надання якісних послуг в молодіжній 
сфері; 

4. Збільшено кількість клубів і гуртків на території громади 
та кількість молоді, що долучена до їх діяльності; 

5. Запроваджено механізм отримання грошових коштів та 
додаткових надходжень до молодіжного простору з бю-
джетів усіх рівнів; 

6. Збільшено рівень інформованості молоді з різноманіт-
них питань соціального значення; 

7. Збільшено кількість волонтерських рухів в регіоні. 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Створено сприятливі умови для забезпечення змістов-
ного та якісного дозвілля молоді: розкриття лідерських, 
освітніх, творчих та спортивних здібностей, задово-
лення духовних та естетичних потреб, національно-па-
тріотичного виховання,тощо; 

2. Підвищено якість діяльності молодіжних громадських 
організацій; 

3. Розширення кругозору молоді через обмін досвідом та 
роботу з іншими молодіжними організаціями, які працю-
ють в різноманітних сферах; 

4. Підвищено інвестиційну та туристичну привабливість 
громад Харківської області. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Ініціація створення молодіжного простору у громаді: 
1.1. Створення ініціативної групи (з представників мо-

лоді та посадовців відповідних управлінь місцевого 
самоврядування); 

1.2. Розробка концепції функціонування молодіжного 
простору, (що базується на аналізі виявлених серед 
молоді проблем в громаді, на вирішення яких на-
правлене функціонування даного простору); 

1.3. Висвітлення даної концепції в місцевих ЗМІ та  залу-
чення громадськості до її коригування. 

2. Виділення приміщення або будівлі для створення моло-
діжного простору: 
2.1. Проектні та дизайнерські роботи з його перевті-

лення в молодіжний простір; 
2.2. Проведення тендеру та укладання договору на ви-

конання будівельних робіт, отримання дозволу на 
виконання робіт; 

2.3. Проведення поетапної реконструкції або ремонту 
нежитлової будівлі; 

2.4. Здійснення благоустрою прилеглої території; 
2.5. 2Прийом та оформлення відповідних документів. 
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3. Закупівля меблів та обладнання необхідного для функ-
ціонування молодіжного простору. 

4. Набір та навчання кадрових ресурсів молодіжного прос-
тору (створення нових робочих місць): 
4.1. Визначення та затвердження графіку роботи моло-

діжного простору; 
4.2. Затвердження штатних одиниць закріплених за мо-

лодіжним простором; 
4.3. Відбір персоналу для подальшої роботи у молодіж-

ному просторі; 
4.4. Проведення тренінгів та занять з підвищення квалі-

фікації для працівників молодіжного простору за 
програмою “Молодіжний працівник”. 

5. Запровадження механізму отримання грошових коштів 
та додаткових надходжень до молодіжного простору з 
бюджетів усіх рівнів: 
5.1. “Реєстрація” молодіжного простору як комунального 

закладу, або як структурного підрозділу одного з ко-
мунальних закладів, або як громадської організації; 

5.2. Визначення видів наданих послуг на платній основі 
(та відкриття окремого рахунку). 

6. 6. Проведення інформаційної кампанії: 
6.1. Виготовлення поліграфічного матеріалу з висвітлен-

ням роботи молодіжного простору; 
6.2. Створення офіційних сторінок молодіжного прос-

тору у соціальних мережах; 
6.3. Висвітлення інформації у місцевих та регіональних 

ЗМІ, а також на офіційних сайтах органів влади; 
6.4. Проведення прес-турів, брифінгів, інтерв’ю, тощо; 
6.5. Популяризація освітньої, творчої та спортивної дія-

льності молодих людей; 
7. Відкриття та забезпечення роботи сучасного молодіж-

ного простору: 
7.1. Організація роботи клубної та гурткової діяльності 

на базі молодіжного простору; 
7.2. Проведення освітніх, культурно-розважальних та 

спортивних заходів, тощо. 
8. Проведення моніторингу та оцінки результатів проекту 

серед жителів громади. 
10. Обсяг фінансування тех-
нічного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 5000,0 5000,0 5000,0 - 15000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

5000,0 8000,0 10000,0 - 23000,0 

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 1600,0 3000,0 4300,0 - 8900,0 
інші джерела (зазначити)  500,0 800,0 1000,0 - 2300,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 13 
2. Назва технічного завдання Сучасний спортивний заклад 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, ку-
льтурного простору в межах всієї території України 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону  
1.5. Забезпечення гармонійного фізичного та духовного 
розвитку всіх верств населення і реалізація молодіжної по-
літики  
1.5.1. Створення і розбудова спортивної інфраструктури 
за місцем проживання і у місцях масового відпочинку гро-
мадян 
1.5.2. Залучення населення до проведення масових фізку-
льтурно-оздоровчих та спортивних заходів, систематичних 
занять фізкультурою і спортом 
1.5.3. Підтримка масового спорту, спорту вищих досяг-
нень, дитячо-юнацького та резервного спорту, у тому числі 
для людей з інвалідністю 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

На території Харківської області існує дефіцит сучасних 
об’єктів для занять фізичною культурою та спортом. Тери-
торіальні громади мають потребу у будівництві нових, ре-
конструкції існуючих закладів, споруд для занять фізкуль-
турою і спортом 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

Забезпечено комфортні та якісні умови для занять фізку-
льтурою і спортом для всіх верств населення 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Якісні результати від реалізації проекту дозволять долу-
чити до занять фізкультурою і спортом більшу кількість на-
селення регіону, здійснювати проведення масових фізку-
льтурно-оздоровчих заходів, змагань. Вести пропаганду 
здорового образу життя, отримати значний соціальний 
ефект. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. У разі наявного закладу для реконструкції та розбу-
дови, наявних спортивних споруд фізкультури та спо-
рту: 

2. Проведення комплексного аудиту будівель, споруд. 
3. Розробка проектної документації згідно з виконаним об-

стеженням. 
4. Реконструкція, капітальний ремонт будівель, споруд. 
5. Ремонт та модернізація інженерних мереж (зовнішні та 

внутрішні) систем життєзабезпечення та кліматичного 
обладнання, покрівель, фасадних стін, утеплення стін, 
заміна вікон, котлів з використанням енергоефективних 
та енергозберігаючих матеріалів/обладнання, тощо. 

6. У разі визначення необхідності нового будівництва 
спортивної інфраструктури: 

7. Розробка проектної документації 
8. Проведення робіт з нового будівництва стадіонів, фіз-

культурно-оздоровчих комплексів, дитячо-юнацьких 
шкіл, тощо. 

9. Закупівля сучасного обладнання для забезпечення на-
лежного заняття спортом. 
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10. Забезпечення закладів фізкультури і спорту кваліфіко-
ваними кадрами (проведення заходів з підвищення ква-
ліфікації тренерів, тощо) 

10. Обсяг фінансування тех-
нічного завдання, тис.грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 - 30000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

46600,0 76400,0 81000,0 - 204000,0 

інші джерела (зазначити) 
   

- 
 

місцевий бюджет 7000,0 8000,0 9000,0 - 24000,0 
інші джерела (зазначити) 

   
- 

 

11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1.6. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки 

1. Номер технічного завдання 14 
2. Назва технічного завдання Реконструкція (будівництво) технічних засобів світлофор-

ного регулювання в населених пунктах Харківської області 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.3. Розвиток інфраструктури для підтримки надання дер-
жавних послуг та підвищення інвестиційної привабливості 
територій.  
1.3.1. Транспортна інфраструктура. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.6. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки 
1.6.3. Забезпечення безпеки на вулицях, дорогах та у гро-
мадських місцях 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Останнім часом значна кількість технічних засобів органі-
зації дорожнього руху а також світлофорного регулювання 
в містах Харківської області прийшла в занепадок, мора-
льно застаріла. Витрачається набагато більше електрое-
нергії в порівнянні із сучасним обладнанням. 
Схеми організації дорожнього руху не переглядалися по-
над 20 років. Відбувається ріст автомобілізації, в наслідок 
чого збільшується інтенсивність транспортних потоків на 
вулицях міст. З’являються нові місця тяжіння мешканців 
міст, в наслідок чого відбувається перерозподіл потоків 
транспорту і пішоходів та виникають передзаторові та за-
торові ситуації або невиправдано довгі черги перед світ-
лофорними об’єктами.  
Також на світлофорних об’єктах області не враховано ви-
моги щодо організації руху пішоходів з вадами зору (недо-
тримання вимог п.6.4.6 ДБН В.2.3-5), руху велосипедистів 
(недотримання вимог ДБН В.2.3-5:2018, ДБН Б.2.2-
12:2019, ДСТУ 8906:2019). 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

Організація облаштованих належним чином світлофорних 
об’єктів призводить до: 
• підвищення ефективності та безпеки дорожнього руху; 
• зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод (як 

за участю транспорту, так і за участю пішоходів і вело-
сипедистів); 

• скорочення затримок руху транспорту і пішоходів; 
• скорочення витрат транспортного часу; 
• скорочення витрат палива, енерговитрат на рух; 
• підвищення рівня сталої мобільності населення. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Зменшення матеріальних витрат, енерговитрат на за-
доволення транспортного попиту; 

2. Підвищення комфорту пересування містом; 
3. Зменшення психофізіологічного навантаження водіїв 

через зменшення заторових та небезпечних ситуацій; 
4. Покращення екологічного стану за рахунок зниження 

викидів шкідливих речовин у відпрацьованих газах від 
автотранспорту в повітря 

  



41 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Розробка проектів по реконструкції (будівництву) техні-
чних засобів світлофорного регулювання. 

2. Реконструкція (будівництво) технічних засобів світло-
форного регулювання. 

3. Встановлення камер відеоспостереження на перехстях 
доріг, для оперативного моніторингу дорожнього руху. 

4. 4. Створення пультів керування системи світлофорів та 
моніторингу трафіку руху 

10. Обсяг фінансування тех-
нічного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 6000,0 6000,0 6000,0 - 18000,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

Введення в дію нових державних будівельних норм (ДБН 
В.2.3-5:2018, ДБН Б.2.2-12:2019, ДСТУ 8906:2019) зобов’язує 
на світлофорних об’єктах враховувати потреби пішоходів з 
вадами зору та велосипедистів. 
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1. Номер технічного завдання 15 
2. Назва технічного завдання Безпечна школа 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.6. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки 
1.6.2. Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та 
цивільного захисту територій і населення 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Необхідність відновлення обладнання для рятування 
життя та збереження здоров’я учасників освітнього про-
цесу і довкілля прилеглих територій закладів освіти у разі 
виникнення пожеж 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Приведення протипожежного стану закладів освіти у 
відповідність з вимогами законодавчих та інших нор-
мативно-правових актів у сфері пожежної безпеки, 

2. забезпечення подачі води до осередків пожеж від по-
жежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водого-
нів 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Покращення стану протипожежної безпеки закладів 
освіти. 

2. Покращення стану навколишнього природного сере-
довища через зменшення рівня загрози пожеж. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Проведення заходів із забезпечення подачі води до 
осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх 
протипожежних водогонів. 

2. Встановлення протипожежної сигналізації. 
3. Встановлення системи відеоспостереження та сис-

теми централізованого аудіосповіщення учнів та пер-
соналу школи 

10. Обсяг фінансування техніч-
ного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 500,0 500,0 500,0 - 1500,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 16 
2. Назва технічного завдання Підвищення рівня обізнаності населення Харківської об-

ласті з питань цивільної безпеки із  використанням 
DIGITAL-ресурсів та комунікаційних технологій 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах. 
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, ку-
льтурного простору в межах всієї території України 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.6. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки 
1.6.2. Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та ци-
вільного захисту територій і населення 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Харківська область характеризується наявністю джерел 
небезпеки різного походження, а також значною пожежо- 
та вибухонебезпекою. Техногенне навантаження Харків-
ської області, наявність об’єктів підвищеної небезпеки, 
зношеність основних виробничих фондів та ін. обумовлю-
ють ризики виникнення надзвичайних ситуацій місцевого 
та регіонального рівнів. Обізнаність населення щодо дій у 
разі виникнення надзвичайної ситуації є запорукою змен-
шення людських втрат, матеріальних збитків, а також не-
сприятливих екологічних наслідків. 
Застосовування цифрових інформаційно-комунікаційних 
технологій дозволяє забезпечити охоплення широких 
верств населення області, включно із уразливими гру-
пами, з питань цивільної безпеки 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Зменшення кількості правопорушень у публічних міс-
цях 

2. Зменшення кількості ДТП 
3. Збільшення надходжень до бюджету від сплати майно-

вих стягнень. 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Підвищення рівня обізнаності населення щодо дій у разі 
виникнення небезпечних ситуацій, зниження вірогідності 
реалізації небезпек у побуті, мінімізація людських втрат та 
економічних збитків населення, формування відповідаль-
ного ставлення до довкілля. 
Соціально-економічна ефективність реалізації проєкту 
обумовлюється зниженням 
вірогідності виникнення надзвичайних ситуацій, невироб-
ничого травматизму, а також  економічних втрат та бю-
джетних видатків на подолання наслідків травматизму та 
інших надзвичайних подій. 
Соціальний та екологічний вплив: 
1) збереження життя, здоров’я населення, підвищення рі-
вня безпеки та якості життєдіяльності у Харківській обла-
сті; 
2) мінімізація екологічних наслідків за рахунок підвищення 
рівня обізнаності населення щодо дій по збереженню до-
вкілля. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Проєкт передбачає використання DIGITAL-ресурсів для 
створення освітньої платформи з питання надання інфор-
маційної допомоги широким верствам населення з питань 
цивільної безпеки,  реагування на надзвичайні ситуації та 
попередження випадків травматизму у побуті. 
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Використання DIGITAL-ресурсів дозволить забезпечити 
ефективне поширення актуальної інформації щодо попе-
редження побутового травматизму, дій у разі виникнення 
надзвичайної ситуації для підвищення рівня обізнаності 
населення Харківської області. 
Реалізація проєкту здійснюватиметься із залученням про-
відних фахівців у сфері цивільної безпеки та передбачає 
послідовне виконання наступних етапів: 
• створення освітньої платформи із використанням інфо-

рмаційних ресурсів;  
• розробка провідними фахівцями із цивільної безпеки 

інформаційного контенту для навчання широких 
верств населення із урахуванням особливих освітніх 
потреб окремих категорій громадян; 

• формування комунікативної стратегії щодо підвищення 
рівня обізнаності з питань цивільної безпеки широких 
верств населення Харківської області; 

• залучення засобів масової інформації та телекомуніка-
ційних ресурсів регіону задля поширення інформації 
про дії щодо збереження життя і здоров’я населення;  

• організація надання консультаційної допомоги насе-
ленню з питань цивільної безпеки із використанням ди-
станційних  DIGITAL-ресурсів. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усьог
о 

державний бюджет 130,0 80,0 60,0 - 270,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 20,0 20,0 20,0 - 60,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

Мета проєкту – сформувати систему підвищення обізна-
ності населення Харківської області з питань цивільної 
безпеки задля збереження людських ресурсів, попере-
дження несприятливих екологічних та економічних наслід-
ків із акцентом на  використанні DIGITAL-ресурсів та кому-
нікаційних технологій 
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1. Номер технічного завдання 17 
2. Назва технічного завдання Моніторинг «Публічна безпека та довіра до правоохорон-

них органів» 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе вря-
дування 
3.5. Розвиток державної статистики на регіональному та 
територіальному рівнях.  
3.5.1. Розбудова системи інформаційно-аналітичного за-
безпечення та розвиток управлінських навичок для прий-
няття рішень, що базуються на об’єктивних даних та про-
сторовому плануванні. 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.6. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки 
1.6.1. Забезпечення громадської безпеки 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Проблема оцінювання ефективності роботи поліції існу-
вала протягом усієї історії правоохоронних органів ра-
дянської та незалежної України. Вона полягає у викорис-
танні лише кількісних показників, що породжує низку 
негативних явищ, таких як «гонитва за показниками», 
коли робота вважається успішною, якщо вони є вищими, 
ніж у попередньому періоді. Це призводить до маніпулю-
вання показниками та їх штучного збільшення або змен-
шення, бо «хороші» показники означають заохочення, а 
«погані» (нижче, ніж у попередньому періоді) – пока-
рання, зокрема фінансове, у вигляді зниження премію-
вання. Зниження злочинності та підвищення безпеки в 
такому випадку виявляються невигідними для правоохо-
ронної системи, бо позбавляють її «показників». Виходом 
з такої ситуації є оцінювання роботи поліції за двома ти-
пами даних – «кількісними» (офіційними показниками) та 
«якісними» (опитуваннями громадської думки). Європей-
ські країни вирішили цю проблему завдяки врахуванню 
громадської думки про роботу поліції. Україна теж зро-
била крок до цієї практики, – врахування громадської ду-
мки для оцінювання роботи поліції закріплено у низці но-
рмативних актів – Законі про Національну поліцію (ч. 3 
ст. 11), Постанові Кабінету Міністрів України від 
07.02.2018 № 58, наказі Національної поліції України від 
07.05.2018 № 449 «Про визначення критеріїв оцінювання 
діяльності органів і підрозділів Національної поліції Укра-
їни». Але така практика досі не набула поширення, а не-
систематичні загальнонаціональні опитування не нада-
ють необхідної інформації на рівні області. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Буде розроблено уніфіковану методику аналізу кількі-
сних та якісних показників ефективності роботи пра-
воохоронних органів на регіональному рівні, яка до-
зволить таргетувати (націлювати) їх роботу на 
локальні проблеми, орієнтуючись на інформацію, 
отриману від місцевих мешканців. 

2. Збільшення економічної ефективності процедури ви-
вчення громадської думки про роботу правоохоронних 
органів. Отримання інформації у соціальних та пове-
дінкових дослідженнях є дуже коштовною та ресурсо-
ємкою процедурою, використання методики інтернет-
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опитування (веб-опитування) дозволить отримати ва-
лідні та репрезентативні дані швидко й без великих 
витрат. Розроблену та відпрацьовану методику мож-
ливо буде поширити на всю територію України. 

3. 3. Втілення засад «Ком’юніті полісінг» і проблемно 
орієнтованої моделі поліцейської діяльності у роботу 
практичних підрозділів Національної поліції на місцях. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Підвищення рівня довіри населення до поліції як ос-
новного критерію оцінювання ефективності діяльності 
органів і підрозділів поліції в конкретній місцевості; 

2. Підвищення рівня публічної безпеки як наслідок тар-
гетування (націлювання або орієнтації) конкретних за-
вдань у роботі поліції та правоохоронних органів уза-
галі на потреби місцевої громади. 

3. Підвищення задоволеності рівнем правоохоронних 
послуг завдяки націлюванню роботи правоохоронних 
органів на локальні особливості та конкретні пріорите-
тні проблеми мешканців м. Харкова та Харківської об-
ласті. 

4. Посилення зворотного зв'язку правоохоронних органів 
з місцевими громадами, за рахунок відслідковування 
(моніторингу) змін у складі проблем, з якими стика-
ються мешканці районів міста та області. 

5. 5. Побудова позитивного професійного іміджу полі-
цейського (правоохоронця). 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Закупівля 20 планшетних пристроїв (ПК) для збору 
даних (Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T510 32Gb або 
аналогічних пристроїв). 

2. Закупівля програмного забезпечення планшетних 
пристроїв (ПК) для збору даних (DigSee SURE). 

3. Соціологічне опитування мешканців Харківської обла-
сті за місцем проживання з використанням 2-х мето-
дів збору даних: 

• індивідуальне інтерв’ю віч-на-віч із використанням 
анонімного структурованого опитувальника, який за-
повнювався інтерв’юером зі слів респондента. Обсяг 
вибіркової сукупності 4500 респондентів. Бажано ви-
користання планшетних пристроїв (ПК) для збору да-
них. 

• індивідуальне анкетування, з використанням техноло-
гії інтернет-опитування (веб-опитування) за анонім-
ним посиланням. Обсяг вибіркової сукупності не 
менше 3000 респондентів. 

10. Обсяг фінансування техніч-
ного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 350,0 150,0 150,0 - 650,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 50,0 50,0 50,0 - 150,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 18 
2. Назва технічного завдання Моніторинг залежної поведінки серед молоді Харківщини 

«Молодь та наркотики» 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе вря-
дування 
3.5. Розвиток державної статистики на регіональному та 
територіальному рівнях.  
3.5.1. Розбудова системи інформаційно-аналітичного за-
безпечення та розвиток управлінських навичок для прий-
няття рішень, що базуються на об’єктивних даних та прос-
торовому плануванні. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.6. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки 
1.6.1. Забезпечення громадської безпеки 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано тех-
нічне завдання 

Розповсюдження споживання наркотичних речовин та зло-
вживання алкоголем залишаються серед найбільш актуа-
льних проблем, що турбують мешканців Харківщини. Най-
більш вразливою групою для формування залежної 
поведінки є молодь. Близько чверті молодих Харків’ян 
пробували наркотики, протягом 2019 року вживали нарко-
тики 12%, протягом життя вживали алкоголь близько 90%, 
кожен п’ятий вживає алкоголь регулярно, дві третини па-
лили тютюн, кожен п’ятий палить тютюн регулярно.  
На території України моніторинг залежної поведінки серед 
молоді 15-16 років здійснюється лише в рамках міжнарод-
ного проекту ESPAD, а серед молоді 17-25 років – в рам-
ках Харківського регіонального проекту «Молодь та нарко-
тики». 
На регіональному рівні моніторинг наркоситуації потребує 
деталізації даних за районом проживання для отримання 
географічно локалізованої інформації про джерела та вог-
нища епідемічного поширення споживання наркотиків, ал-
коголю та інших речовин, що викликають залежність, в мо-
лодіжному середовищі. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. Буде розроблено уніфіковану методику аналізу кількіс-
них та якісних показників деталізованих за районом 
проживання, щодо розповсюдження хімічних та нехімі-
чних форм залежності серед молоді та ефективності 
профілактичних програм, що дозволить націлювати 
превентивні заходи на конкретні проблеми у конкрет-
них районах м. Харкова та Харківської області. 

2. Збільшення економічної ефективності процедури моні-
торингу наркоситуації. Отримання інформації у соціаль-
них та поведінкових дослідженнях є дуже коштовною та 
ресурсоємкою процедурою, використання методики ін-
тернет-опитування (веб-опитування) дозволить отри-
мати валідні та репрезентативні дані швидко й без ве-
ликих витрат. Розроблену та відпрацьовану методику 
можливо буде поширити на всю територію України. 

3. Зниження споживання наркотиків та алкоголю серед 
молоді Харківщини. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Підвищення ефективності антинаркотичних профілак-
тичних програм завдяки їх націлюванню на локальні 
особливості районів м. Харкова та Харківської області.. 
Будь-яка програма соціального впливу потребує вимі-
рювання її ефективності. Оскільки розповсюдження на-
ркотиків серед молоді залишається однією з найбільш 
болючих проблем Українського суспільства, щорічний 
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моніторинг наркоситуації, деталізований за географіч-
ними ознаками, дозволить не тільки слідкувати за її 
змінами, а й вимірювати ефективність впливу профіла-
ктичних заходів на локальному рівні. 

2. 2. Збільшення ефективності боротьби з незаконним обі-
гом наркотичних речовин, а також незаконною торгів-
лею та споживанням алкогольних напоїв. Використання 
локалізованої інформації щодо наркоситуації призведе 
до підвищення ефективності протидії розповсюдженню 
споживання наркотиків, алкоголю та інших форм залеж-
ної поведінки серед молоді Харківщини. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Соціологічне опитування молоді у віці 15-16 та 17-25 років 
з використанням 2-х методів збору даних: 
1. групове інтерв’ювання віч-на-віч із використанням па-

перового анонімного структурованого опитувальника, 
який заповнюється респондентами власноручно або за 
допомогою планшетного пристрою. Обсяг вибіркової 
сукупності 1500 респондентів.  

2. індивідуальне анкетування, з використанням технології 
інтернет-опитування (веб-опитування) за анонімним по-
силанням або персональним запрошенням на адресу 
електронної пошти. Обсяг вибіркової сукупності не 
менше 1500 респондентів. 

Якщо опитування здійснюватиметься за допомогою план-
шетного пристрою потрібна закупівля 20 планшетних при-
строїв (ПК) для збору даних (Samsung Galaxy Tab A 10.1 
SM-T510 32Gb або аналогічних пристроїв), а також закупі-
вля програмного забезпечення планшетних пристроїв (ПК) 
для збору даних (DigSee SURE). 

10. Обсяг фінансування тех-
нічного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 350,0 150,0 150,0 - 650,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 50,0 50,0 50,0 - 150,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

Детальний опис методики та результатів дослідження 
«Молодь та наркотики» 1995-2019 рр., здійсненого Харків-
ським національним університетом внутрішніх справ за 
підтримки ХОДА, Соціологічної асоціації України, Ради ре-
кторів ВНЗ Харківського регіону, Харківського університет-
ського консорціуму, в рамках регіональної Програми за-
безпечення публічної безпеки і порядку та протидії 
злочинності на території Харківської області, доступний за 
посиланням: 
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4546 
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1. Номер технічного за-
вдання 

19 

2. Назва технічного за-
вдання 

Розвиток Єдиної регіональної системи відеоспостереження 
та відеоаналітики 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

1.3. Розвиток інфраструктури для підтримки надання держа-
вних послуг та підвищення інвестиційної привабливості те-
риторій  

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відпові-
дає технічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.6. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки 
1.6.3. Забезпечення безпеки на вулицях, дорогах та у гро-
мадських місцях 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів 
за технічним завданням 

Харківська область (населення всіх вікових груп та катего-
рій, 2600 тис. осіб) 
м. Харків, м. Балаклія, м. Богодухів, м. Валки, м. Вовчанськ, 
м. Дергачі, м. Зміїв, м. Ізюм, м. Красноград, м. Куп’янськ, м. 
Лозова, м. Люботин, м. Первомайськ, м. Чугуїв, Харківський 
район   

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано тех-
нічне завдання 

Відсутність можливості своєчасно виявити злочини й інші 
правопорушення та оперативно реагувати на них внаслідок 
відсутності системи інтелектуального відеоспостереження 
та відеоаналітики в сфері забезпечення правопорядку 

7. Очікувані кількісні ре-
зультати від реалізації про-
ектів на виконання техніч-
ного завдання 

1. Зменшення кількості правопорушень у публічних місцях 
2. Зменшення кількості ДТП 
3. Збільшення надходжень до бюджету від сплати майно-

вих стягнень 
8. Очікувані якісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

Створення сучасної, високотехнологічної SMART системи 
для забезпечення громадської безпеки у всіх населених пун-
ктах Слобожанщини спрямовано на побудову єдиної сис-
теми швидкісного отримання, обробки та моніторингу даних 
з системи інтелектуального відео та звуко спостереження. 
Це дасть  можливість оперативного реагування на резонан-
сні події, масові заворушення, встановлення обставин ско-
єння ДТП, зменшення кількості порушень правил дорож-
нього руху та правопорушень у публічних місцях. 
Основні очікувані результати: 
• створення інвестиційної привабливості регіону;  
• забезпечення систематичного  моніторингу  транспортної 

інфраструктури області;  
• створення  умов безпечного та зручного середовища для 

проживання людей;  
• запобігання злочинам, адміністративним проступкам, 

надзвичайним ситуаціям та техногенним катастрофам. 
9. Основні заходи техніч-
ного завдання 

1. Розробка проекту систем відеоспостереження та відео 
та звуко аналітики;  

2. Закупівля та встановлення технічного обладнання;  
3. Налаштування спеціального програмного забезпечення;  
4. Підключення до інформаційно-розшукових баз МВС та ін-

ших органів виконавчої влади;  
5. Створення захищеної системи передачі даних через 

швидкісну оптоволоконну кабельну систему з залученням 
сторонніх організацій.  

10. Обсяг фінансування те-
хнічного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 22500,0 40500,0 58500,0 - 121500,0 
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державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 2500,0 4500,0 6500,0 - 13500,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за по-
треби) 
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1. Номер технічного за-
вдання 

20 

2. Назва технічного завдання Технічне переоснащення підпорядкованих підрозділів Го-
ловного управління ДСНС України у Харківській області 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

1.3. Розвиток інфраструктури для підтримки надання дер-
жавних послуг та підвищення інвестиційної привабливості 
територій 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.6. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки 
1.6.2. Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та циві-
льного захисту  
територій і населення 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Територія Харківської області 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано тех-
нічне завдання 

Реалізація проекту дасть можливість технічно переоснас-
тити підрозділи Головного управління ДСНС України у Хар-
ківській області шляхом переозброєння й модернізації спе-
ціальної техніки, пожежного устаткування, підвищити 
рівень готовності пожежних та аварійно-рятувальних під-
розділів до оперативного та комплексного реагування на 
надзвичайні ситуації. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. Зменшення кількості травмування та загибелі особо-
вого складу пожежних та аварійно-рятувальних підроз-
ділів. 

2. Зменшення матеріальних збитків від пожеж та інших 
надзвичайних ситуацій, внаслідок підвищення швидко-
сті реагування та часу локалізації. 

8. Очікувані якісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. Підвищення рівня готовності пожежних та аварійно-ря-
тувальних підрозділів до оперативного та комплексного 
реагування на надзвичайні ситуації. 

2. Переозброєння й модернізація пожежних та аварійно-
рятувальних підрозділів спеціальною технікою та поже-
жним устаткуванням 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Технічне переоснащення підпорядкованих підрозділів Го-
ловного управління ДСНС України у Харківській області, а 
саме за рахунок придбання: 
У 2021 році: 
• 5 пожежних автоцистерн; 
• 10 ручних тепловізорів; 
• 20 апаратів захисту органів дихання і зору з терміном 

захисту понад 120 хв.; 
• пожежно-технічне обладнання. 
У 2022 році: 
• 5 пожежних автоцистерн; 
• 10 ручних тепловізорів; 
• 20 апаратів захисту органів дихання і зору з терміном 

захисту понад 120 хв.; 
• пожежно-технічне обладнання. 
У 2023 році: 
• 5 пожежних автоцистерн; 
• 10 ручних тепловізорів; 
• 10 апаратів захисту органів дихання і зору з терміном 

захисту понад 120 хв.; 
• пожежно-технічне обладнання.  
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10. Обсяг фінансування тех-
нічного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 20000,0 20000,0 18000,0 - 58000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 10080,0 10080,0 10620,0 - 30780,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 21 
2. Назва технічного завдання Місцева пожежна охорона 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

1.3. Розвиток інфраструктури для підтримки надання 
державних послуг та підвищення інвестиційної приваб-
ливості територій 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення 
на всьому просторі регіону 
1.6. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки 
1.6.2. Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та 
цивільного захисту територій і населення  

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область, включно з об’єднаними територіа-
льними громадами 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Досвід останніх років вказує на те що незначні пожежі, 
які виникають в населених пунктах що знаходяться на 
віддаленні від державних пожежно-рятувальних підроз-
ділів де відсутні підрозділи місцевої пожежної охорони, 
призводять до катастрофічних наслідків: втрата людсь-
ких життів, великі матеріальні збитки та знищення еко-
логічних систем області. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Створення підрозділів МПО значно підвищить рівень 
захисту населення від пожеж та надзвичайних ситуацій, 
мінімізації наслідків від пожеж, крім цього дозволить ви-
конувати велику кількість необхідних для громади фун-
кцій, з урахуванням кліматичних змін в області (відкачу-
вання води під час підтоплень, прочистка доріг від 
заметів, тощо), а саме: 
• зменшити матеріальні збитки від пожеж та надзви-

чайних ситуацій; 
• зменшити кількість випадків травмування та недопу-

щення гибелі людей на пожежах та під час надзви-
чайних ситуацій.  

• зменшити кількість лісових пожеж.  
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на вико-
нання технічного завдання 

1. Збереження площі екосистем області  
2. Прискорення надання допомоги населенню при 

ДТП, рятування відпочиваючих на водних об’єктах.  
9. Основні заходи технічного 
завдання 

Створення додаткових підрозділів місцевої пожежної 
охорони та центрів «Безпечно». 

10. Обсяг фінансування техніч-
ного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 40000,0 34000,0 30000,0 - 104000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

10000,0 10000,0 10000,0 - 30000,0 

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 55000,0 40000,0 30000,0 - 125000,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 22 
2. Назва технічного завдання Гуманітарне розмінування на територіях та акваторіях, у 

тому числі об’єктах природно-заповідного фонду 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

1.3. Розвиток інфраструктури для підтримки надання дер-
жавних послуг та підвищення інвестиційної привабливості 
територій 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.6. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки 
1.6.2. Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та ци-
вільного захисту територій і населення  

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область, включно з об’єднаними територіаль-
ними громадами 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

1. Використання техніки та обладнання, які вичерпали 
свій термін є не доцільним тому що це впливає на без-
пеку особового складу та місцевого населення, це ве-
ликі витрати пально-мастильних матеріалів, із-за пос-
тійних випадків відмови техніки та обладнання 
відбувається втрата часу, що не дозволяє оперативно 
реагувати на знайдені місцевим населенням вибухо-
небезпечні предмети (проводити вилучення та зни-
щення ВНП).  

2. Насиченість боєприпасами територій лісових масивів 
біля с. Жихар та с. Васищево настільки велика, що під 
час горіння лісової підстилки стаються постріли патро-
нів, що знаходяться у ґрунті.  

3. Від більш небезпечних подій – вибухів снарядів, запо-
бігає виключно відсутність в лісі будь-яких суттєвих по-
жеж. При цьому, лісовий масив знаходиться на неве-
ликій відстані від населених пунктів з відповідними 
об’єктами масового перебування людей (закладами 
освіти, лікарнями, клубами, тощо).  

4. В безпосередній близькості від вказаного лісу знахо-
диться дитячий оздоровчий табір, база відпочинку, ни-
зка об’єктів масового відпочинку громадян на водних 
об’єктах та пролягає дорога «Харків-Зміїв-Балаклія-Го-
роховатка». 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Мінімізація матеріальних збитків від наслідків несанк-
ціонованих підривів ВНП.  

2. Зменшення кількості випадків травмування та недопу-
щення гибелі людей при виявленні ВНП.  

3. Можливість безпечно та ефективно гасити лісові по-
жежі, без ризику виникнення несанкціонованих вибухів 
застарілих ВНП на території близько 280 гектар. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Підвищення рівня захисту населення від несанкціонова-
них підривів ВНП, мінімізація  їх наслідків, прискорення 
надання допомоги відпочиваючим на водних об’єктах. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Придбання: 
У 2021 році:  
• автомобіля для перевезення ВНП;  
• створення програм щодо суцільного очищення від боє-

припасів лісових масивів поблизу с. Жихар та  с. Васи-
щево Харківської області. 

У 2022 році:  
• автомобіля для перевезення особового складу відді-

лення підводного розмінування на 9 осіб; 
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• створення програм щодо суцільного очищення від боє-
припасів лісових масивів поблизу с. Жихар та  с. Васи-
щево Харківської області. 

У 2023 році: 
•  глісер на повітряній подушці з причепом; 
• створення програм щодо суцільного очищення від боє-

припасів лісових масивів поблизу с. Жихар та с. Васи-
щево Харківської області. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 2000,0 2500,0 325,0 - 4825,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 466,0 466,0 466,0 - 1398,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1.7. Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму  

1. Номер технічного завдання 23 
2. Назва технічного завдання Інклюзивний туризм як засіб соціально-психологічної реа-

білітації людей з обмеженими можливостями «Сенсорний 
сад» 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, ку-
льтурного простору в межах всієї території України.  
1.4.3. Розвиток внутрішньо українського туризму. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.7. Розвиток внутрішнього та в’їздного туризму 
1.7.1. Розбудова туристичної інфраструктури 
1.7.2. Підтримка розвитку туристичних дестинацій 
1.7.3. Формування туристичного іміджу Харківщини 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Люди з обмеженими можливостями в нашій державі бо-
яться вийти на вулицю, відчути на собі співчутливі пог-
ляди перехожих, бояться бар’єрів, які переслідуватимуть 
їх на кожному крокі. Тому, щоб зруйнувати бар’єри для 
осіб з особливими можливостями пропонується на терито-
рії об’єктів туризму  зробити «Сенсорний сад», який допо-
може адаптації до навколишнього середовища, зруйнує 
комунікативні бар’єри, які обумовлені дефіцитом спілку-
вання й взаємодії з природою. Дасть додаткові можливо-
сті розширити коло спілкування. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

Створення спеціалізованої туристичної зони як елементу 
додаткового здобуття досвіду та його обміну, як потужний 
засіб активної реабілітації. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Встановлення контактів з соціальними службами;  
2. Мотивація осіб з обмеженими можливостями для по-

дальшого розвитку, додаткова можливість розширити 
коло спілкування; 

3. Сприяння створенню шляхів співпраці; 
4. Зруйнування комунікативних бар’єрів, які обумовлені 

дефіцитом спілкування й взаємодії з природою. 
9. Основні заходи технічного 
завдання 

Наповнення сенсорної доріжки, 
встановлення інформаційних табличок 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 250,0 750,0 250,0 - 1250,0 
інші джерела (зазначити)       
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 24 
2. Назва технічного завдання Агро вікенд «Гарного дня» 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, ку-
льтурного простору в межах всієї території України.  
1.4.3. Розвиток внутрішньо українського туризму. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.7. Розвиток внутрішнього та в’їздного туризму 
1.7.1. Розбудова туристичної інфраструктури 
1.7.2. Підтримка розвитку туристичних дестинацій 
1.7.3. Формування туристичного іміджу Харківщини 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Село з його тишею і близькістю до природи завжди на-
давала спокій душі. Концепція агротуризма проста: ді-
лячи дах з господарями, або окремі садиби міські жителі 
залучаються до традиційного сільського побуту: за ба-
жанням приймають участь в повсякденних селянських 
роботах, обробляють землю, збирають яблука і вино-
град, доять кіз та корів. І при цьому насолоджуються кра-
сотами природи, співом птахів, велосипедними прогуля-
нками, полюванням і рибалкою, а потім утамовують 
голод свіжими натуральними продуктами — плодами 
своїх рук — на чистому повітрі. Це сімейний відпочинок. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Створення спеціалізованої туристичної зони як елементу 
додаткового здобуття досвіду та його обміну. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Готуючись приймати і обслуговувати відпочиваючих, 
члени селянських родин мимоволі поповнили свої 
знання з ведення домашнього господарства, гігієни і 
санітарії, приготування їжі тощо, а спілкування з гос-
тями розширює їх кругозір, дає змогу зав'язати нові 
знайомства, завести друзів в інших населених пунк-
тах.  

2. Збереження мальовничої природи. 
3. Створено робочі місця. 
4. Реставровано і підготовлено 5 агроосель. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Проведення круглих столів з обговорення питання, 
підготовка проектно-кошторисної документації для ре-
алізації проєкту, проведення переговорів та укладення 
контрактів щодо співпраці для розроблення та фінан-
сування проєкту 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 300,0 300,0 400,0 
 

1000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 2700,0 2700,0 3600,0 - 9000,0 
інші джерела (зазначити)      

  

  



58 

1. Номер технічного завдання 25 
2. Назва технічного завдання Створення та інформаційна підтримка регіональної мережі 

внутрішнього пізнавального туризму з урахуванням приро-
дної та культурної спадщини Харківщини 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, еко-
номічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, куль-
турного простору в межах всієї території України.  
1.4.3. Розвиток внутрішньо українського туризму. 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.7. Розвиток внутрішнього та в’їздного туризму 
1.7.1. Розбудова туристичної інфраструктури 
1.7.2. Підтримка розвитку туристичних дестинацій 
1.7.3. Формування туристичного іміджу Харківщини 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

В умовах європейського вибору України інтегроване управ-
ління розвитком територій потребує формування ефектив-
них інституцій та мереж, які орієнтовані на створення дода-
ної вартості та стійкий економічний розвиток на 
локальному та регіональному рівнях. Діючи в ЄС тематичні 
мережі є ефективним інструментом європейської регіона-
льної політики. 
Внутрішній пізнавальний туризм стає невід'ємною части-
ною інтегрованого розвитку території як на регіональному, 
так и на місцевому рівні. Для України критично важливо 
вже на початку нового програмного періоду 2021 -2027 за-
безпечити позитивний імідж окремих регіонів, включивши в 
цей процес територіальні громади, які пройшли стадію об'-
єднання. Пізнавальний туризм з рекреаційними компонен-
тами стає бюджетоутворюючим фактором, який позитивно 
впливає на регіональну економіку. Вибудовування мереж 
внутрішнього туризму в межах Харківського регіону дозво-
ляє підвищити якість людського капіталу його жителів, збі-
льшити кількість робочих місць в сфері надання послуг на 
місцевому рівні, заявити про задіяні території на європей-
ському рівні. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Навчено чотири групи по 15 -20 осіб новітнім техно-
логіям пізнавального туризму. 

2. Розроблено методологію розрахунку рекреаційного 
сліду та рекреаційної ємності регіональної мережі 
внутрішнього пізнавального туризму Харківщини . 

3. На основі стратегії інформаційного супроводу функ-
ціонування  регіональної мережі внутрішнього пізна-
вального туризму проведено низку презентацій на 
європейських майданчиках, а саме: у Європейсь-
кому Комітеті регіонів, на Генеральній Асамблеї 
АЄПР, на Генеральній Асамблеї Європейської асоці-
ації пішого туризму. 

4. Створено 25-30 нових робочих місць. 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Створення комплексного рекреаційно-освітянського проду-
кту, здатного вплинути на підвищення рівня життя мешкан-
ців, поліпшення стану їх здоров’я, привабливості Харків-
щини для внутрішніх і зовнішніх рекреантів й туристів та 
збільшення її конкурентоспроможності в національному і 
міжнародному масштабах. 
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9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Аналіз сучасного екологічного стану довкілля та 
стану якості життя мешканців громад, які передба-
чається включити до формування мережі внутріш-
нього пізнавального туризму. 

2. Організація чотирьох «круглих столів» з активістами 
та мешканцями місцевих громад, які залучені до 
проекту. 

3. Розробка проектних рішень, де буде створено піло-
тну екофанзону регіональної мережі внутрішнього пі-
знавального туризму. 

4. Підготовка інформаційного блоку для QR-кодування 
реперних точок мережі внутрішнього пізнавального 
туризму Харківщини та створення комплекту матері-
алів з візуалізації освітніх і рекреаційних послуг, що 
може надавати ця мережа. 

10. Обсяг фінансування техніч-
ного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 1000,0 - - 
 

1000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 150,0 - - - 150,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 

Проведені наукові дослідження динаміки пізнавального ту-
ризму у Франції та Люксембургу. В листопаді 2019 року ви-
вчено іноземний досвід в Регіоні Південна Карелія (Фінлян-
дія) щодо створення міжмуніципальної мережі   
пізнавального туризму вдовж озера Саймаа. 
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1. Номер технічного за-
вдання 

26 

2. Назва технічного за-
вдання 

Музейні парки науки 

3. Номер і назва за-
вдання з Державної 
стратегії регіонального 
розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, еконо-
мічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, культур-
ного простору в межах всієї території України.  
1.4.3. Розвиток внутрішньо українського туризму. 

4. Номер і назва за-
вдання з відповідної 
стратегії розвитку регі-
ону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на 
всьому просторі регіону 
1.7. Розвиток внутрішнього та в’їздного туризму 
1.7.1. Розбудова туристичної інфраструктури 
1.7.2. Підтримка розвитку туристичних дестинацій 
1.7.3. Формування туристичного іміджу Харківщини 

5. Територія, на яку ма-
тиме вплив реалізація 
проектів за технічним 
завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на ви-
рішення якої спрямо-
вано технічне завдання 

В наявності пам’ятки історії та науки, історико-культурні ланд-
шафти в центрі сучасного мегаполісу та громадах області, не 
актуалізовані в публічному просторі. З іншого боку, Харків має 
недостатню кількість унікальних туристичних об’єктів, інтегро-
ваних до сучасного міського простору інноваційними техноло-
гіями музеєфікації. 
Музейний парк науки на території історично значимого місця – 
це не лише один з етапів ревіталізації занедбаної території, а 
й інноваційний метод вирішення застарілої проблеми ефекти-
вного використання культурної спадщини в сучасному місь-
кому просторі. 
Створення такого музейного парку дозволить перетворити 
об’єкт культурної спадщини на новий туристичний об’єкт мі-
ста, створити сучасну івент-зону та додаткову рекреаційну 
зону для харків’ян та гостей міста, перетворити занедбану те-
риторію на яскравий іміджевий об’єкт Харкова, інтегрувавши 
територію до соціокультурного публічного простору. 

7. Очікувані кількісні ре-
зультати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1. Створено нові аттрактивні об’єкти на туристичній мапі Хар-
кова. 

2. Відкрито Музейні парки науки  – унікальний в Україні про-
ект, заснований на використанні інноваційних технологій 
музеєфікації історико-культурних територій. 

3. Організовано експозиційно-рекреаційну зону площею 4,5 
га.  

4. Розроблено комунікаційну програму по обслуговуванню ві-
двідувачів (не менше 100 000 відвідувачів на рік) та інтег-
рації Музейного парку до навчальних програм. 

8. Очікувані якісні ре-
зультати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання 

1. Реалізація проекту матиме економічну ефективність, оскі-
льки перетворивши історичні комплекси на центри тя-
жіння, тим самим посилить інвестиційну привабливість те-
риторії, на якій знаходяться будівлі з історичною цінністю, 
що потребують ефективного використання. 

2. Соціальний вплив сформований перетворенням зон на пу-
блічний соціокультурний простір з вагомими освітніми, рек-
реаційними та іміджевими функціями. 

3. Екологічний вплив від реалізації проекту сформовано ство-
ренням «зеленої» рекреаційної зони. 

9. Основні заходи техні-
чного завдання 

1. Створення експозиційних локацій на території парку, прис-
вячених темі «наука в Харкові». 
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2. Облаштування  селфі-зон з метою популяризації Харкова 
як науково-освітнього центру. 

3. Створення ландшафтних композицій. 
4. Встановлення  інформаційних стендів. 
5. Проведення освітлення по території парку. 
6. Встановлення лавок і смітників по території парку 
7. Прокладення пішохідних доріжок. 

10. Обсяг фінансування 
технічного завдання, 
тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 1665,0 1248,3 - - 2913,3 
державний фонд регіо-
нального розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 185,0 138,7 - - 323,7 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація 
щодо технічного за-
вдання (за потреби) 
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Ціль 2. Створення чистого оточуючого середовища на 
всьому просторі регіону 
2.1. Поліпшення стану атмосферного повітря та запобігання змінам клімату 

1. Номер технічного завдання 27 
2. Назва технічного завдання Альтернативні енергетичні рішення в дитячих навчаль-

них закладах (ДНЗ) Харківської області 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища на 
всьому просторі регіону 
2.1. Поліпшення стану атмосферного повітря та запобі-
гання змінам клімату 
2.1.1. Зниження питомих викидів діоксину вуглецю при 
генерації енергії шляхом упровадження новітніх техноло-
гій її комбінованого виробництва 
2.1.2. Впровадження «зелених технологій» при виробни-
цтві енергії 
2.1.3. Ліквідація джерел забруднення атмосферного пові-
тря 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Питання, пов’язані з впровадженням енергозберігаючих 
заходів та підвищення енергоефективності протягом 
останніх 10 років активно досліджуються науковцями та 
практиками. Посилення негативного впливу на навколи-
шнє середовище обумовлює необхідність переходу до 
використання відновлювальних джерел енергії. В бюдже-
тній сфері через постійне підвищення цін на енергоресу-
рси впровадження альтернативних джерел енергії, зок-
рема дитячих навчальних закладах, набуває особливого 
значення оскільки знижує фінансове навантаження на мі-
сцевий бюджет у зв’язку із зменшенням витрат на оплату 
енергоресурсів постачальникам, забезпечує безперервну 
роботу таких закладів, а  також підвищує рівень ком-
форту за рахунок оптимізації температурного режиму в 
приміщенні. Енергоефективна санація ДНЗ передбачає 
модернізацію системи опалення та гарячого водопоста-
чання із застосуванням сонячних колекторів на даху 
ДНЗ. Впровадження систем з використанням сонячної 
енергії сприятиме оптимізації споживання енергоресурсів 
та щорічній економії бюджетних коштів; скороченню об-
сягів викидів у навколишнє середовище; розповсюдженні 
позитивного досвіду щодо застосування альтернативних 
джерел енергії в закладах освіти. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. Зменшено викиди СО2; 
2. Заміщено частку природного газу за рахунок альтер-

нативних джерел енергії (сонячних колекторів). 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Економія бюджетних коштів міста, завдяки зниженню 
обсягів енергоспоживання в бюджетній сфері 

2. поширення інформації серед населення щодо енерго-
ефективності 
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3. Зниження обсягів шкідливих викидів та забруднень в 
атмосферу 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створення робочої групи по впровадженню в життя 
проекту; 

2. Підготовка проектної документації; 
3. Початок виконання робіт по встановленню сонячного 

колектора; 
4. Продовження виконання робіт по встановленню соня-

чних панелей та сонячного колектора; 
5. Завершення монтажних робіт, випробування системи; 
6. Проведення підсумкового моніторингу ефективності 

впровадження проекту. 
10. Обсяг фінансування тех-
нічного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 84,375 175,275 90,350 - 350,0 
інші джерела (зазначити) 268,2 524,3 272,5 - 1065,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 28 
2. Назва технічного завдання Сонячний кооператив (міні сонячні електростанції) 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища на 
всьому просторі регіону 
2.1. Поліпшення стану атмосферного повітря та запобі-
гання змінам клімату 
2.1.2. Впровадження «зелених технологій» при виробниц-
тві енергії 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Відсутність наявного прикладу інвестування у сонячні ко-
оперативи на Харківщині 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Створення діючих сонячних кооперативів, зменшення кі-
лькості безробітних, збільшення надходження податків 
до бюджетів громад та збільшення частки генерації елек-
тричної енергії від відновлювальних джерел. Формування 
енергоефективної свідомості у громадян. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Збільшення надходжень до бюджетів громад, термін 
окупності капіталовкладень біля 5 років. 

2. Збільшення частки занятої молоді 
3. Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями 
громад 

2. Пошук майданчиків для реалізації проектів 
3. Розробка ТЕО та пошук інвесторів. 
4. Реалізація пілотного проекту. 
5. Розширення масштабів проекту. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 340,0 340,0 340,0 - 1020,0 
інші джерела (зазначити) 3100,0 3100,0 3100,0 - 9300,0 
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 

Проведені попередні пошукові дослідження сонячного по-
тенціалу регіону та його інфраструктури та використання 
реалізованого проекту-аналогу 
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1. Номер технічного завдання 29 
2. Назва технічного завдання Розвиток відновлюваної енергетики в об’єднаних терито-

ріальних громадах 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, еко-
номічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища на 
всьому просторі регіону 
2.1. Поліпшення стану атмосферного повітря та запобігання 
змінам клімату 
2.1.2. Впровадження «зелених технологій» при виробництві 
енергії 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

У віддалених населених пунктах зазвичай якість електрич-
ної енергії дуже низька, а місцеве населення відчуває збої в 
системі електропостачання внаслідок аварійних ситуацій, 
пов’язаних зі зношеністю обладнання електричних мереж 
(особливо в зимовий період). Низька якість електропоста-
чання впливає на життя сільського населення, виводить з 
ладу електротехнічне та побутове обладнання, ускладнює 
зв’язок між малими населеними пунктами. 
Проблему ускладнює екологічний фактор – викиди СО2 на 
теплових електростанціях від спалювання викопного палива 
(мазут, газ, вугілля). 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Модернізовано інфраструктуру району або ОТГ за раху-
нок впровадження об’єкту відновлюваної енергетики. 

2. Підвищено надійність електропостачання місцевого на-
селення та знижено оплату за використання електричної 
енергії комунального підприємства (установи) на терито-
рії ОТГ. 

3. 3. Створено інформаційну базу даних потенціалу віднов-
люваної енергетики Харківської області для подальшого 
розвитку інфраструктурних проектів в регіоні. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Підвищено надійність електропостачання місцевого на-
селення. 

2. Створено нові робочі місця на момент будівництва 
об’єктів відновлюваної енергетики і постійні робочі місця 
для їх обслуговування (місцеве населення). 

3. Залучення молодих фахівців для реалізації проектів. 
4. Зменшено викиди діоксиду вуглецю від спалювання ви-

копного палива на ТЕС, що розташовані в Харківській об-
ласті 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створення центру розвитку відновлюваної енергетики в 
Харківській області. 

2. Проведення польових досліджень з виявлення в Харків-
ській області на територіях ОТГ місць для ефективного 
використання ресурсів вітрової, сонячної та малої гідрое-
нергетики. 

3. Визначення проблемних районів, що потребують поліп-
шення електропостачання та мають відповідні умови для 
реалізації проектів з впровадження «зелених техноло-
гій». 

4. Обробка отриманої інформації з локалізацією місць для  
виконання потенційних проектів на території обраних 
районів та ОТГ. 
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5. Вибір та узгодження місця на території району або ОТГ 
для реалізації пілотного проекту з будівництва «зеленої» 
електростанції гібридного типу малої потужності. 

6. Впровадження пілотного проекту: створення конструк-
торсько-проектної документації, будівництво та вико-
нання пусконалагоджувальних робіт для об’єктів «зеле-
ної» енергетики. 

7. Моніторинг результатів впровадження проекту із дове-
денням його результатів до інших ОТГ Харківської обла-
сті. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Ус
ьог
о 

державний бюджет 750,0 900,0 1050,0 
 

27
00,
0 

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 80,0 100,0 120,0 - 30
0,0 

інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

Наукові дослідження: 
1. Потенціал нетрадиційних і відновлюваних джерел енер-
гії. (Проект «Підвищення енергоефективності та стимулю-
вання використання відновлюваної енергії в агро-харчо-
вих та інших малих та середніх підприємствах (МСП) 
України»), 2015. 
http://www.reee.org.ua/download/trainings/%D0%A2%D0%9
C23.pdf 
2. Держбюджетна науково-дослідна робота молодих вче-
них по темі: «Розробка наукових основ впровадження ін-
телектуальних енергоефективних систем електропоста-
чання Smart Grid» НДР № 53-73/19, 2019-2021.  
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1. Номер технічного завдання 30 
2. Назва технічного завдання Будівництво наземних сонячних електростанцій (СЕС) 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища на 
всьому  
просторі регіону 
2.1. Поліпшення стану атмосферного повітря та запобі-
гання змінам клімату 
2.1.2. Впровадження «зелених технологій» при виробниц-
тві енергії 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

З удорожчанням електричної енергії перед громадами по-
стає виклик скорочення споживання електричної енергії, 
якість та стабільність постачання електричної енергії в 
умовах обмеженого бюджетного фінансування. 
Як механізм покращення електрозабезпечення населених 
пунктів громади та можливість отримання доходу за «зе-
леним тарифом» на розвиток громади розглядається мо-
жливість будівництва сонячних електричних станцій 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Вироблення додатково на потреби комунального сек-
тору до 1000 кВт*год електроенергії 

2. Отримання до 3,0 млн грн. в рік додаткових фінансо-
вих надходжень до місцевого бюджету від продажу 
електроенергії за «зеленим тарифом». 

3. Зниження споживання невідновлюваних джерел енергії 
4. Заощадження бюджетних коштів. 
5. Забезпечення розвитку альтернативної енергетики. 
6. Популяризація незалежного та екологічного джерела 

енергії серед громад Харківської області. 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Першочергове оплата, на енергоринку, проводиться 
за вироблену «зелену» електроенергію; 

2. Поліпшення соціально-економічного становища в місці 
реалізації проекту; 

3. Покращення якості електроенергії в мережі в районі 
будівництва СЕС; 

4. Поліпшення екологічного стану в регіоні і зменшення 
викидів СО2; 

5. Розвиток світового ринку квот на викиди парникових 
газів і можливість продажу дозволів на емісію. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Реєстрація комунального підприємства на базі якого 
буде створюватися сонячна електростанція (СЕС) 

2. Отримання технічних умов на СЕС 
3. Розробка проектної документації на СЕС 
4. Розробка та узгодження проектної документації, на бу-

дівництво ЛЕП і робіт по точці приєднання до мережі 
5. Імпорт обладнання та будівництво СЕС 
6. Отримання ліцензії НКРЕ на право виробництва елект-

роенергії 
7. Отримання статусу Члена Оптового Ринку Електроене-

ргії України 
8. Затвердження в НКРЕ зеленого тарифу на СЕС 
9. Підписання договору купівлі-продажу електроенергії, 

включення СЕС. 
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 7040,0 7040,0 7040,0 
 

21120,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 960,0 960,0 960,0 - 2880,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 31 
2. Назва технічного завдання Впровадження біоенергетичних комплексів 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища 
на всьому просторі регіону 
2.1. Поліпшення стану атмосферного повітря та запобі-
гання змінам клімату 
2.1.1. Зниження питомих викидів діоксину вуглецю при 
генерації енергії шляхом упровадження новітніх техно-
логій її комбінованого виробництва 
2.1.2. Впровадження «зелених технологій» при вироб-
ництві енергії 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Утилізація органічних відходів тваринництва та рослин-
ництва; негативний екологічний вплив на навколишнє 
середовище під час аеробного зброджування органіч-
них відходів у буртах; великі грошові витрати на енерго-
постачання; великий рівень безробіття у сільській міс-
цевості; перевищений рівень вмісту нітратів у ґрунті та 
рослинницькій продукції; низький рівень гумусу у ґрунті, 
низький рівень розвитку сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Зменшення викидів СО2 понад 400 т/рік при стійло-
вому утриманні  голів ВРХ;  

2. Зменшення грошових втрат на забруднення навко-
лишнього середовища; отримання додаткового ене-
ргетичного палива в еквіваленті 1800 ГДж/рік;  

3. Отримання екологічно чистого добрива з підвище-
ним рівнем корисних речовин (біля 30%) у порівнянні 
з добривом буртового зберігання;  

4. Створення сприятливих умов до додаткового вироб-
ництва біологічного корму та високовартісних рос-
лин;  

5. Додаткові робочі місця; покращення врожайності 
(біля 30%) за рахунок збільшення змісту гумусу в ґру-
нті при внесенні добрив обсягом 350 т/га ; отри-
мання екологічно чистої продукції. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на вико-
нання технічного завдання 

Строк окупності проекту в залежності від виду обробки і 
рівня використання біогазу та добрив складає 1 – 6 ро-
ків. Впровадження біоенергетичного комплексу дозво-
лить: виробляти енергетичні ресурси до 1800 ГДж на 
рік; підвищити врожайність кормових та овочевих куль-
тур до 30%; підвищити приріст худоби на 10%, знизити 
собівартість продукції з худоби до 40%, отримати висо-
кий рівень сертифікації екологічно-чистої продукції, що 
збільшить її ринкову вартість та попит. 
Зменшення викидів СО2 понад 400 т/рік; усунення змі-
сту нітратів та збільшення змісту гумусу в грунті; змен-
шення до 1,5 разів викидів шкідливих речовин у навко-
лишнє середовище при спалюванні біогазу у порівнянні 
з вугіллям, дровами та нафтопродуктами. 

  



70 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Будівництво біоенергетичного комплексу анаеробної 
переробки органічних відходів у високоякісне екологі-
чно-чисте добриво та енергетичну сировину у вигляді 
біогазу.  

10. Обсяг фінансування техніч-
ного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 1800,0 2475,0 - 
 

4275,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 200,0 275,0 - - 475,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 

Проведено наукові дослідження щодо впровадження бі-
оенергетичних комплексів в складі комбінованих систем 
енергопостачання, написано на відповідну тематику по-
над 10 наукових робіт, захищена дисертація на тему 
«Методи підвищення ефективності функціонування 
комбінованих систем енергопостачання споживачів 
АПК»; проведено ряд круглих столів та переговорів з 
фермерами; деклараційний патент на винахід «Прист-
рій для збродження органічних відходів».  
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2.2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів 

1. Номер технічного завдання 32 
2. Назва технічного завдання Модернізація, будівництво систем водовідведення та очис-

тки стічних вод  
Харківської області 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, еко-
номічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища на 
всьому просторі регіону 
2.2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів 
2.2.1. Проведення робіт із реконструкції і модернізації сис-
тем централізованого водопостачання та водовідведення 
2.2.2. Зменшення викиду в природні водні об’єкти неочище-
них і недостатньо очищених стічних вод 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Стічні води у зв’язку зі значною зношеністю мереж та спо-
руд, появою нових хімічних сполук в складі стоків не прохо-
дять належної очистки та як наслідок забруднюють грунти 
та підземні води, що надзвичайно негативно впливає на 
здоров’я населення 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

В результаті реалізації проекту буде проведено реновацію 
очисних споруд та мереж водовідведення, що позитивно 
вплине на здоров’я населення та підвищить привабливість 
регіону в якості місця проживання. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Поліпшення екологічної ситуації в регіоні 
2. Зменшення витрат на очистку стічних вод та як наслідок 

суми в платіжках для населення 
3. Підвищення якості послуг з водовідведення 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

В рамках реалізації проекту буде проведено будівництво, 
реконструкцію та капітальний ремонт очисних споруд та 
мереж водовідведення 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 15000,0 50000,0 50000,0 - 115000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

40000,0 40000,0 50000,0 - 130000,0 

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 6000,0 5000,0 6000,0 - 17000,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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2.3. Забезпечення якісного стану і відновлення деградованих і  
еродованих земель та ґрунтів 

1. Номер технічного завдання 33 
2. Назва технічного завдання Фінансове стимулювання створення та діяльності виро-

щування органічної продукції 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню те-
хнологічності регіональної економіки, підтримка іннова-
ційних підприємств та стартапів. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища 
на всьому просторі регіону 
2.3. Забезпечення якісного стану та відновлення дегра-
дованих й еродованих земель і ґрунтів 
2.3.1. Збереження якісного стану земель 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Проблеми родючих ґрунтів. Особливий вплив людини на 
родючий шар землі зріс в століття науково - технічній ре-
волюції. При цьому не тільки посилюється взаємодія лю-
дини із землею, але і міняються основні риси взаємодії. 
Проблема «ґрунт - людина» ускладняється урбаніза-
цією, все великим використанням земель, зростанням 
потреб продуктів харчування. 
Руйнівний вплив людини на ґрунти приводить до негати-
вних результатів дії на ґрунт: прогресуючим скорочен-
ням біологічно активних площ ґрунту, її ерозією, засо-
ленням і забрудненням 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Збільшення фізичних та юридичних осіб які займаються 
органічним вирощування продукції, 
• збереження та відтворення родючості ґрунтів, стійко-

сті ґрунтів 
• збереження біологічного розмаїття природних водних 

екологічних систем, 
• раціональне використання природних ресурсів, 
• забезпечення їх належного використання та відтво-

рення 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Збільшення надходжень до місцевого бюджету від 
фермерів, ФОП, землевласників та  новостворених  
підприємств по переробці  сировини  

2. Зменшення витрат на утримання об’єктів інфраструк-
тури  та органів управління, створення додаткових 
робочих місць в кожному районі, ОТГ. 

3. Вирощування органічних продукції  матиме вплив на 
здоров’я людей, раціональне використання природ-
них ресурсів, забезпечення їх належного викорис-
тання та відтворення 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Проведення заходів з надання компенсації витрат, поне-
сених у зв’язку із проведенням та підтвердженням відпо-
відності виробництва органічної продукції та видачею 
сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві 
та переробці сільськогосподарської продукції, в тому чи-
слі у перехідний період, у розмірі 100% незалежно від 
видів сільськогосподарської діяльності та видів продук-
тів переробки. 
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 350,0 350,0 350,0 - 1050,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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2.4. Збільшення лісистості області і збереження біорізноманіття 

1. Номер технічного завдання 34 
2. Назва технічного завдання Створення реєстру цінних штучно створених ландшафт-

них об'єктів Харківщини та підготовка наукового обґрунту-
вання щодо їх заповідання 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, еко-
номічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища на 
всьому просторі регіону 
2.4. Збільшення лісистості області і збереження біорізно-
маніття 
2.4.1. Збільшення площі лісів, парків, скверів і зелених на-
саджень 
2.4.2. Охорона та розширення мережі й об’єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення 
2.4.3. Збереження тваринного світу 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Інвестиційна та туристична привабливість регіону тісно 
пов’язана із його рекреаційними ресурсами, важливими 
об’єктами котрих є парки, сквери та сади, значна кількість з 
яких мають велике культурно-історичне, наукове значення 
і потребують збереження. Разом із глибокою історією пар-
кобудівництва регіону лише п’ять об’єктів Харківщини від-
несено до категорії парків-пам’яток садово-паркового мис-
тецтва та охороняються державою. Дана ситуація 
суперечить принципам раціонального природокористу-
вання, що передбачає збереження та адаптацію існуючих 
штучно створених ландшафтних об’єктів до сучасних умов 
та пов’язана із відсутністю системного моніторингу їх 
стану, в наслідок чого відбувається гальмування адапта-
ційних процесів та деградація територій. Саме на вирі-
шення даної проблеми спрямовано проект. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Створено реєстр цінних штучно створених ландшафт-
них об'єктів Харківщини, які можуть бути рекомендо-
вані до внесення їх до переліку щойно виявлених 
об’єктів природно-заповідного фонду та культурної 
спадщини 

2. Розроблено наукове обґрунтування щодо культурно-іс-
торичної та наукової цінності об’єктів природно-заповід-
ного фонду та культурної спадщини 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Виявлення цінних об’єктів культурної спадщини сприя-
тиме збереженню існуючих парків, їх адаптації та роз-
витку, і як наслідок обумовить розвиток туризму та під-
вищення інвестиційної привабливості таких об’єктів. 

2. Соціальний вплив обумовлений визначенням оптима-
льних напрямів адаптації паркових територій до сучас-
них умов та соціокультурних реалій, які базуватимуться 
на аналізі культурно-історичного та ідеологічного зна-
чення як окремих компонентів ландшафтних об’єктів, 
так і територій в цілому. Необхідність такого аналізу 
пов’язана із зміною соціокультурного контексту в сучас-
ному суспільстві, що призводить до зміни трактувань 
знакової та інформаційної структури ландшафтного 
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об’єкту, непрогнозованості його впливу на сучасні куль-
турно-ідеологічні погляди та формування світогляду су-
часного суспільства. 

3. Екологічний ефект від впровадження результатів 
пов’язаний з оптимізацією функціонування штучно 
створених ландшафтних об’єктів, що може бути забез-
печений за рахунок проведення реконструктивних захо-
дів, які повинні базуватися на результатах комплексної 
оцінки їх сучасного стану, а також відповідно до їх куль-
турно-історичної та наукової цінності. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Комплексне дослідження штучно створених ландшафт-
них об’єктів Харківської області. 

2. Виявлення цінних в культурно-історичному, науковому 
та рекреаційному плані ландшафтних об’єктів та підго-
товка наукового обґрунтування щодо їх заповідання 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 500,0 500,0 500,0 - 1500,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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2.5. Створення ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами 

1. Номер технічного завдання 35 
2. Назва технічного завдання Геоінформаційна аналітична система управління збором 

твердих побутових відходів (ГІАСУ ТПВ) 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища 
на всьому просторі регіону 
2.5. Створення ефективної системи поводження з твер-
дими побутовими відходами 
2.5.5. Удосконалення системи управління промисловими 
відходами шляхом запровадження інноваційних техно-
логій їх утилізації та видалення 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Проблема управління збором та вивозом ТПВ, що вирі-
шується:  
• синхронізація процесів заповнення контейнерів ТПВ 

на кожному контейнерному майданчику; 
• мінімізація матеріальних та енергетичних витрат на 

збір та вивіз ТПВ;  
• оптимізація маршрутів руху сміттєзбиральних машин; 

GPS контроль руху сміттєзбиральних машин по мар-
шрутам 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Створення нової інформаційної ресурсозберігаючої та 
екологічно безпечної технології збору твердих побутових 
відходів в містах і населених пунктах Харківської області 
та України 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Істотне скорочення необхідного парку сміттєзбираль-
них машин, значне скорочення сумарної довжини ма-
ршрутів, які виконуються кожною машиною, скоро-
чення фактичних витрат палива на плановому 
періоді в один місяць до 35%. 

2. Зменшення тарифів населення на збір та вивіз твер-
дих побутових відходів в містах і населених пунктах 
Харківської області та України 

3. Практична реалізація стратегії «Чисте місто» 
9. Основні заходи технічного 
завдання 

Розроблення та впровадження ГІАСУ ТПВ, що склада-
ється з 3-х взаємопов'язаних підсистем: геоінформацій-
ної, аналітичної і підсистеми моніторингу руху сміттєзби-
ральних машин. Геоінформаційна підсистема у вигляді 
багаторівневої електронної карти населеного пункту. 
Аналітична підсистема забезпечує рішення задачі опти-
мального  планування маршрутів руху сміттєзбиральних 
машин. Підсистема моніторингу забезпечує контроль ви-
конання планових маршрутів руху сміттєзбиральних ма-
шин зі збору ТПВ за допомогою GPS-навігації. 
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 120,0 110,0 - - 230,0 
інші джерела (зазначити)       
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 36 
2. Назва технічного завдання Створення технологічного комплексу та впровадження 

на підприємствах ЖКГ області нової технології повної 
утилізації мулових осадів та виробництва на їх основі 
альтернативного біопалива 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища 
на всьому просторі регіону 
2.5. Створення ефективної системи поводження з твер-
дими побутовими відходами 
2.5.3. Упровадження нових технологій з переробки й ути-
лізації відходів 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

В Харківській області щодобово накопичується тисячі 
тонн осаду стічних вод, тільки в одному Харкові щодо-
бовий об’єм осаду становить близько 3 тис. м3. Муло-
вий осад складується на спеціально устаткованих по-
лігонах. Ці полігони знаходяться в приміських зонах 
міст області та Харкова, у яких відсутні необхідні ефе-
ктивні технології утилізації. Вони – екологічно небезпе-
чні і є джерелом забруднення атмосфери, ґрунтів та 
ґрунтових вод із-за вмісту органічних речовин, в складі 
яких є екзотоксини й піддаються процесам розкла-
дання і гниття з виділенням забруднюючих газів. При 
експлуатації полігонів у сухий період року вітри здува-
ють з поверхні підсушеного мулу пил, який осідає до-
вкола. Сухий муловий осад у літню пору може горіти і 
забруднювати повітря. Все це призводить до того, що 
полігони потребують спеціальних заходів з охорони 
довкілля. Проєкт направлений на вирішення проблеми 
повної утилізації мулового осаду та виробництва аль-
тернативного біопалива на їх основі, придатного для 
використання в якості котельного палива для виробни-
цтва теплової та електричної енергії. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Проєктом передбачається створення технологічного 
комплексу для виробництва альтернативного біопалива 
при повній утилізації мулових осадів та його запуск в 
експлуатацію в одному із міст Харківської області. Реалі-
зація проекту дозолить створити додаткові робочі місця, 
зменшити екологічне навантаження на довкілля та одер-
жати відносно дешеве котельне паливо для потреб ене-
ргетики. За результатами експлуатації буде прийняте рі-
шення щодо впровадження технології на очисних 
підприємствах в других громадах області. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Вартість виробленої енергії з одержаного альтерна-
тивного біопалива менше вартості енергії, виробле-
ної з традиційних видів палива на 20-30%. Термін 
окупності інвестиційних вкладень до 2,5 років. 

2. Покращення екологічного стану в районах розташу-
вання мулових полігонів, поліпшення стану водного 
середовища у річках області - Сіверського Дінця та 
інших 
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9. Основні заходи технічного 
завдання 

Розробка проєкту. Створення технологічного комплексу. 
Підготовка виробничої дільниці для налагодження виро-
бництва АБП. Монтаж, налаштування устаткування. За-
пуск в експлуатацію технологічного комплексу. Організа-
ція виробництва АБП та його використання при 
виробництві електричної та теплової енергії. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 1800,0 2250,0 1350,0 - 5400,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 200,0 250,0 150,0 - 600,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

Проведені наукові дослідження, створений та випробу-
ваний дослідний зразок установки. Відпрацьована тех-
нологія утилізації мулового осаду з одержанням альтер-
нативного біопалива. Біопаливо, одержане в ході 
випробувань, досліджене  на вогневому стенді та в про-
фільній лабораторії 
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1. Номер технічного завдання 37 
2. Назва технічного завдання Реконструкція, будівництво звалищ твердих побутових 

відходів 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища 
на всьому просторі регіону 
2.5. Створення ефективної системи поводження з твер-
дими побутовими відходами 
2.5.4. Будівництво нових полігонів, які відповідають 
установленим стандартам  
2.5.5. Удосконалення системи управління промисло-
вими відходами шляхом запровадження інноваційних 
технологій їх утилізації та видалення 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

1. Відсутність якісних комунальних послуг та забезпе-
чення належного санітарного і екологічного стану 
населених пунктів.   

2. Наявність стихійних, несанкціонованих звалищ погі-
ршує санітарний та екологічний стан населених пун-
ктів, що негативно впливає на туристичну привабли-
вість території та розвиток баз відпочинку та 
наметових містечок, які розташовані на прибережній 
зоні водосховищ, річок, озер.  

3. Недостатня матеріально-технічна база комунальних 
підприємств та відсутність власних коштів на вирі-
шення зазначених заходів. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Реконструйовано, побудовано звалище твердих побу-
тових відходів. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на вико-
нання технічного завдання 

Створення нових робочих місць, економічну ефектив-
ність через розширення абонентської бази та збіль-
шення користувачів послуг. Значний екологічний ефект 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Розробка проектної документації. 
2. Проведення будівельних робіт. 
3. Придбання спецтехніки. 
4. Організація роботи комунальних підприємств. 

10. Обсяг фінансування техніч-
ного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 27000,0 27000,0 74700,0 - 128700,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 3000,0 3000,0 8300,0 - 14300,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 38 
2. Назва технічного завдання Створення системи поводження з відходами з розділь-

ним збором сміття 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища 
на всьому просторі регіону 
2.5. Створення ефективної системи поводження з твер-
дими побутовими відходами 
2.5.4. Будівництво нових полігонів, які відповідають уста-
новленим стандартам  
2.5.5. Удосконалення системи управління промисловими 
відходами шляхом запровадження інноваційних техно-
логій їх утилізації та видалення 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

1. Відсутність якісних комунальних послуг та забезпе-
чення належного санітарного і екологічного стану на-
селених пунктів.   

2. Наявність стихійних, несанкціонованих звалищ погір-
шує санітарний та екологічний стан населених пунк-
тів, що негативно впливає на туристичну привабли-
вість території та розвиток баз відпочинку та 
наметових містечок, які розташовані на прибережній 
зоні водосховищ, річок, озер.  

3. Недостатня матеріально-технічна база комунальних 
підприємств та відсутність власних коштів на вирі-
шення зазначених заходів. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Організовано належну систему з роздільного збору від-
ходів. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Створення нових робочих місць, економічну ефектив-
ність через розширення абонентської бази та збіль-
шення користувачів послуг. Значний екологічний ефект 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Розробка проектної документації. 
2. Проведення будівельних робіт. 
3. Придбання спецтехніки, обладнання. 
4. Організація роботи комунальних підприємств. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 2000,0 2000,0 2787,0 - 6787,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 220,0 220,0 314,2 - 754,2 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 39 
2. Назва технічного завдання СМІТТЯ СОРТУЙ – планету рятуй 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища 
на всьому просторі регіону 
2.5. Створення ефективної системи поводження з твер-
дими побутовими відходами 
2.5.1. Упровадження в населених пунктах роздільного 
збору відходів 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Погіршення екологічної ситуації через неналежне пово-
дження мешканців населених пунктів з відходами приз-
водить до необхідності популяризації та впровадження 
заходів з роздільного збору відходів. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Запроваджено систему інтегрованого управління відхо-
дами 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на вико-
нання технічного завдання 

1. Отримання прибутку від реалізації відновлених ма-
теріальних ресурсів та енергії. 

2. Формування якісної статистичної бази даних, на ос-
нові яких здійснюється прогнозування об’ємів нако-
пичених відходів та морфологічний склад утворюва-
них відходів (пріоритетне питання, яке 
першочергово цікавить інвесторів для оцінки ресур-
сного потенціалу відходів). 

3. Розвиток сектору, котрий ґрунтується на впрова-
дженні інноваційних підходів, використанні альтер-
нативного палива та враховує екологічний аспект ді-
яльності господарських суб’єктів, позитивно впливає 
та стимулює до активізації діяльності в системі уп-
равління відходами. 

4. Підвищення рівня екологічної культури серед меш-
канців Харківської області. 

5. Популяризація та розвиток культури поводження з 
відходами серед мешканців Харківської області. 

6. Стабілізація і поліпшення екологічної ситуації. 
7. Формування збалансованої системи природокорис-

тування. 
8. Збереження природно-ресурсного потенціалу. 
9. Пом’якшення впливу глобальних змін клімату. 
10. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

підвищення ступеня захисту населення. 
11. Забезпечення належного санітарного стану прибу-

динкових територій 
9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Розробка програмного забезпечення для системи 
інтегрованого управління відходами. 

2. Формування статистичної бази даних, на основі 
яких здійснюється прогнозування об’ємів накопиче-
них відходів та морфологічний склад утворюваних 
відходів. 
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3. Впровадження інноваційних підходів у  діяльності 
господарських суб’єктів у системі управління відхо-
дами. 

4. Створення еко-хабу для популяризації та розвиток 
культури поводження з відходами серед мешканців 
області. 

10. Обсяг фінансування техніч-
ного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 4500,0 9000,0 13500,0 - 27000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 500,0 1000,0 1500,0 - 3000,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеціалі-
зованої просторової економіки з високою доданою вартістю 
 

3.1. Впровадження кластерного підходу до побудови смарт-спеціалізованої структури еко-
номіки, інтегрованої в глобальні ланцюги створення доданої вартості 

1. Номер технічного завдання 40 
2. Назва технічного завдання Створення центру трансферу технологій у біофармаце-

втичній галузі для ініціювання та реалізації на території 
Харківської області інвестиційних проєктів з виробниц-
тва інноваційної експортно-орієнтованої біофармацев-
тичної продукції   

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регі-
онів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою 
вартістю 
3.1. Впровадження кластерного підходу до побудови 
смарт-спеціалізованої структури економіки, інтегрованої 
в глобальні ланцюги створення доданої вартості 
3.1.2. На регіональному рівні стимулювати подальший 
розвиток смарт-спеціалізованих кластерних структур, які 
інтегровані в глобальні ланцюги створення доданої вар-
тості у галузях 
біофармацевтичній (КВЕД 21, КВЕД 72.11, КВЕД 85.42), 
інформаційних технологій (КВЕД 62.01, КВЕД 85.42), 
креативної індустрії (окрім IT) (КВЕД 58.1, КВЕД 59, 
КВЕД 60, КВЕД 63, КВЕД 73, КВЕД 74, КВЕД 85.42), аг-
ропереробній (КВЕД 01, КВЕД 10, КВЕД 85.42) 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

1. Втрата наукового потенціалу, відтік талановитої мо-
лоді, залежність від імпорту сировини, продукції, тех-
нологій, зменшення виробничого потенціалу. 

2. Низький рівень інвестицій, які надходять до Харківсь-
кої області для створення експортоорієнтованих ви-
робництв на основі наукових розробок харківських бі-
офармацевтів, відсутність дієвих систем трансферу 
технологій, які розробляються харківськими науков-
цями, що призводить до залежності регіону від імпо-
рту біофармацевтичної продукції і відтоку таланови-
тих харківських науковців за кордон. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Розширено асортимент біофармацевтичної продук-
ції підприємств регіону.  

2. На основі наукових розробок харківських біофарма-
цевтів, комерціалізовано понад 100 об'єктів інтелек-
туальної власності харківських розробників, ство-
рено понад 1000 нових робочих місць.  

3. Налагоджено симбіоз освіта-наука-бізнес.  
4. Підвищено рівень обізнаності населення та компете-

нтності фахівців. Збільшено чисельність підприємців 
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у віці до 35 років, зменшено рівень безробіття серед 
молоді. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Збільшено кількість робочих місць. Зросли відраху-
вання до бюджету області. 

2. Залучено талановиту молодь, збережено кадровий 
потенціал, розширено асортимент доступних товарів 
для збереження здоров’я населення. Збільшено обіз-
наність населення з питань екологічної безпеки, здо-
рового способу життя. 

3. Впроваджено новітні «зелені» технології та системи 
екологічного менеджменту відповідно до вимог між-
народних стандартів. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створення центру трансферу технологій з залучен-
ням провідних закладів вищої освіти, науково-дослі-
дних установ, профільних виробничих підприємств, 
технологічних та індустріальних парків регіону. 

2. Створення баз даних вітчизняних розробок біофар-
мацевтичного спрямування. 

3. Створення навчально-просвітницького середовища 
для населення регіону, в тому числі проведення кон-
ференцій, виставок, тренінгів та воркшопів. 

4. Створення інвестиційного порталу біофармацевтич-
ної галузі для організації взаємодії потенційних інве-
сторів з авторами інноваційних технологій. 

5. Проведення міжнародних виставок і конференцій 
для демонстрації наукових розробок харківських біо-
фармацевтів  

6. Організація переговорів з потенційними покупцями 
наукових розробок харківських фахівців в секторі біо-
фармації. 

7. Розробка бізнес-планів для комерціалізації наявних 
наукових розробок харківських науковців, які викли-
кали зацікавленість потенційних інвесторів 

8. Визначення на території Харківської області  місць 
для реалізації інвестиційних проектів з виробництв 
інноваційної експортно-орієнтованої біофармацевти-
чної продукції на основі наукових розробок харківсь-
ких фахівців в секторі біофармації. 

9. Створення мережевого бізнес-інкубатора для StartUp 
компаній, створюваних у біофармацевтичній сфері. 

10. Консультаційний супровід реалізації інвестиційних 
проектів на основі наукових розробок харківських фа-
хівців в секторі біофармації. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 - 30000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 - 3000,0 
інші джерела (зазначити)  1000,0 1000,0 1000,0 - 3000,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 41 
2. Назва технічного завдання Створення центру трансферу технологій для ініціювання та 

реалізації на території регіону інвестиційних проєктів з ви-
робництва інноваційної експортно-орієнтованої продукції у 
відповідності до смарт-спеціалізації Харківської області 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеціалі-
зованої просторової економіки з високою доданою вартістю 
3.1. Впровадження кластерного підходу до побудови смарт-
спеціалізованої структури економіки, інтегрованої в глоба-
льні ланцюги створення доданої вартості 
3.1.2. На регіональному рівні стимулювати подальший роз-
виток смарт-спеціалізованих кластерних структур, які інтег-
ровані в глобальні ланцюги створення доданої вартості у 
галузях 
біофармацевтичній (КВЕД 21, КВЕД 72.11, КВЕД 85.42), ін-
формаційних технологій (КВЕД 62.01, КВЕД 85.42), креати-
вної індустрії (окрім IT) (КВЕД 58.1, КВЕД 59, КВЕД 60, 
КВЕД 63, КВЕД 73, КВЕД 74, КВЕД 85.42), агропереробній 
(КВЕД 01, КВЕД 10, КВЕД 85.42) 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Відсутність дієвої системи трансферу технологій, які розро-
бляються харківськими науковцями, призводить до змен-
шення бюджетних надходжень, зростанню залежності від 
імпорту високотехнологічної продукції,  відтоку талановитих 
фахівців за межі регіону і втрати конкурентоспроможності   

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Комерціалізовано понад 100 об'єктів інтелектуальної влас-
ності харківських розробників, залучено не менше ніж 
US$100 млн для реалізації інвестиційних проєктів з вироб-
ництва на території Харківської області інноваційної експо-
ртно-орієнтованої продукції, створено понад 1000 нових ро-
бочих місць 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Розширено асортимент інноваційної продукції підприємств 
регіону, налагоджено симбіоз освіта-наука-бізнес, збере-
жено кадровий потенціал, зменшено рівень безробіття  

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Формування банку даних інноваційних розробок фахів-
ців підприємств, вищих навчальних закладів і наукових 
установ Харківської області, проведення експертної оці-
нки перспектив комерціалізації інноваційних розробок  

2. Розробка попередніх техніко-економічних обґрунтувань 
комерціалізації найперспективніших інноваційних розро-
бок  

3. Визначення на території області  місць для реалізації ін-
вестиційних проектів з виробництв інноваційної експор-
тно-орієнтованої продукції на основі техніко-економічних 
обґрунтувань комерціалізації найперспективніших інно-
ваційних розробок 

4. Формування команд StartUp компаній, готових забезпе-
чити комерціалізацію відібраних інноваційних розробок 

5. Проведення комплексу маркетингових заходів для по-
шуку потенційних інвесторів 

6. Організація переговорів з потенційними інвесторами, 
консалтинговий супровід підписання інвестиційних угод  
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7. Інформаційно-консультаційний супровід реалізації інвес-
тиційних проєктів з виробництва на території Харківської 
області інноваційної експортно-орієнтованої продукції 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 5000,0 5000,0 5000,0 - 15000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

8000,0 8000,0 8000,0 - 24000,0 

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 - 3000,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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3.2. Розвиток сільських територій та територіальних громад шляхом створення робочих 
місць на базі фермерських і селянських господарств і їх кооперації 

1. Номер технічного завдання 42 
2. Назва технічного завдання Організація роботи бізнес-інкубатору зі створення сіль-

ськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Харків-
ській області 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.2. Розвиток сільських територій і територіальних гро-
мад шляхом створення робочих місць з високою дода-
ною вартістю на базі фермерських і селянських госпо-
дарств і їх кооперації 
3.2.1. Підтримка фермерських і селянських господарств 
зі створення виробничих і обслуговуючих кооперативів 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

1. Практична відсутність на території області достат-
ньої кількості сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів (СОК) 

2. Нерівні умови роботи дрібних сільгосп товаровироб-
ників та агрохолдингів; 

3. Недостатня професійна підготовка і брак досвіду у 
активних мешканців, готових до роботи у СОК за міс-
цем проживання; 

4. Немає спеціалізованого бізнес-інкубатору для ство-
рення СОК, які б допомагали вирішувати проблеми 
територіальних громад 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Налагоджено роботу бізнес-інкубатору для СОК. 
2. Проведено тренінги у кожній об’єднаній територіаль-

ній громаді з метою виявлення активних громадян, 
готових до створення СОК. 

3. Проведено 120 тренінгів. 
4. Підготовленоблизько1800 осіб. 
5. Створено 600 нових робочих місць. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Зменшення соціальних виплат.  
2. Зменшення соціальної напруги за рахунок змен-

шення безробіття на селі.  
3. Підвищено добробут жителів.  
4. Підвищено економічну спроможність сільських тери-

торіальних громад за рахунок розвитку виробництва 
з високою доданою вартістю переробленої продукції 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Підготовка навчально-методичних матеріалів. 
2. Створення необхідного програмного забезпечення та 

інтерактивних баз даних.  
3. Організація проведення тренінгів в об’єднаних тери-

торіальних громадах. 
4. Проведення консультацій та надання своєчасної 

практичної допомоги новоствореним СОК. 
5. Проведення установчих зборів Асоціації СОК Харків-

ської області з метою продовження роботи в даному 
напрямку після закінчення фінансування 
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 230,0 140,0 140,0 - 510,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 50,0 30,0 30,0 - 110,0 
інші джерела (зазначити) 220,0 130,0 130,0 - 480,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 43 
2. Назва технічного завдання Інновації та кооперація: розвиток партнерської платфо-

рми «AgroHub» з професійної інтеграції внутрішньо пе-
реміщених осіб та мешканців приймаючих громад 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.2. Розвиток сільських територій і територіальних гро-
мад шляхом створення робочих місць з високою дода-
ною вартістю на базі фермерських і селянських госпо-
дарств і їх кооперації 
3.2.1. Підтримка фермерських і селянських господарств 
зі створення виробничих і обслуговуючих кооперативів 
3.2.2. Створення фермерських і селянських господарств 
із виробництва тваринницької і овочево-ягідної продукції 
з їх переробкою на місці 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Структурні зміни в економіці України призвели до зрос-
тання безробіття, яке в Харківському регіоні має гостро 
виражені територіальні, гендерні та вікові диспропорції.  
Початок конфлікту в Донецькій та Луганській областях 
призвів до появи низки додаткових негативних тенден-
цій. В Харківській області офіційно зареєстровано понад 
120 тисяч внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО),  73 
тисячі з яких – зареєстровані в м. Харків. Майже третина 
працездатних осіб з їх числа офіційно не працюють. 
Сільське господарство традиційно є однією з найбільш 
потужних галузей економіки Харківської області. Харків-
щина посідає провідні позиції серед регіонів України за 
виробництвом аграрної продукції. 
Найбільш поширеним заняттям населення в об'єднаних 
територіальних громадах (далі - ОТГ) є - обробка земе-
льних ділянок та вирощування овочів і фруктів. Для зна-
чної частини місцевого населення цей вид діяльності є 
основним джерелом забезпечення прибутку, а для інших 
– засобом забезпечення своєї сім’ї продуктами харчу-
вання. 
Проте професійна інтеграція ВПО в сільській місцевості 
в Харківській області ускладнена, оскільки вихідці з інду-
стріальних регіонів Донбасу не мають необхідних компе-
тенцій для працевлаштування в сільському господарс-
тві. В той же час підготовка та перепідготовка фахівців 
для сфери сільського господарства хоч і здійснюється 
багатьма установами, проте носить безсистемний харак-
тер і не орієнтована на реальні потреби ринку праці. До 
того ж актуальна аналітична інформація про поточну 
економічну ситуацію в агросфері регіону та перспективи 
виробництва та реалізації сільськогосподарської продук-
ції практично відсутня. Наявні проекти та програми роз-
витку самозайнятості та малого підприємництва в регіоні 
не дають належного ефекту через відсутність супроводу 
та консультаційної підтримки само зайнятих осіб і 
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підприємців-початківців, та недостатній рівень розвитку 
сільськогосподарської кооперації. 
Реформа місцевого самоврядування та створення об’єд-
наних територіальних громад відкривають додаткові мо-
жливості для розвитку сільських територій, проте потен-
ціал децентралізації використовується для професійної 
інтеграції ВПО не в повній мірі. 
З метою професійної інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб в приймаючі громади Харківського регіону та вирі-
шення проблем трудової зайнятості сільських мешкан-
ців, зокрема жінок і представників соціально вразливих 
груп населення, планується реалізація заходів проекту з 
кінцевою ціллю: створення можливостей для працевла-
штування внутрішньо переміщених осіб і мешканців 
приймаючих об’єднаних територіальних громад у Харків-
ській області в галузі плодоовочівництва шляхом ство-
рення кооперативу. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Завдяки проекту буде створено умови для ефективної 
кооперації в ОТГ Харківської області: 
• Щонайменше 300 учасників  пройдуть унікальне нав-

чання soft-skills,  
• Щонайменше 350 осіб візьмуть участь в публічних за-

ходах проекту (презентаційні, інформаційні, навча-
льні, консультаційні заходи та робочі зустрічі).  

• Загальна кількість для участі в проекті від зацікавле-
них ОТГ – щонайменше  10 громад. 

• Розроблено учбовий план та дидактичні матеріали 
для здійснення підготовки за професією «Плодоово-
чівник», напрямом «Крапельне зрошування землі» на 
базі ЦПТО 

• Розроблено учбовий план та навчальні матеріали 
для проведення тренінгів із розвитку soft-skills (марке-
тинг, самозайнятість, тощо) у ОТГ; 

• Створені тематичні тренінгових програм з основ са-
мозайнятості в агросфері та сільгоспкооперації. Та-
ким чином, забезпечено теоретичну складову нав-
чання. 

• Щонайменше 300 осіб відвідали інформаційні заходи 
на етапі залучення. 

• Проведено 15 виїзних інформаційних заходи-семі-
нари у громадах. 

• 150 осіб  (у т.ч. ВПО та інші вразливі категорії грома-
дян): отримали практичні навички під час короткотер-
мінового навчання hard-skills, перенавчання, підви-
щення кваліфікації за напрямком «Плодоовочівник» у 
ЦПТО, у т.ч. модулями з використання інновацій з 
крапельного зрошення землі. 

• Теоретичну підготовку для ведення бізнесу в агрос-
фері та сільгоспкооперації  отримали 100 представ-
ників цільових груп з ОТГ (у т.ч. ВПО та інші вразливі 
категорії громадян) . 

• Розроблено бізнес-проект, що доповнюватиме та ро-
звиватиме ініціативи учасників навчання та сприя-
тиме кооперуванню, збільшенню ланцюгів доданої 
вартості. 

• Створено щонайменше 8 життєздатних кооперативів, 
що мають план перспективного сталого розвитку та 



92 

достатню кількість зацікавлених у його успішному фу-
нкціонуванні осіб/організацій. 

• Проведено 1000 годин, інформаційних семінарів, тре-
нінгів та надано консультацій; 

• 100 осіб з числа безробітних з числа місцевих жите-
лів, у т.ч. ВПО, що брали участь у проекті, внаслідок 
проходження навчання постійно зайняті у сільського-
сподарській сфері. 

• 150 осіб з числа мешканців ОТГ області, що брали 
участь у проекті, мають постійну зайнятість у сільсь-
когосподарській сфері.        

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Розроблена програма для проведення децентралізо-
ваного навчання за програмами, розробленими під 
час реалізації цього проекту. 

2. Зацікавлені сторони з різних секторів залучені до ре-
алізації проекту. Процес залучення корисних для роз-
витку проекту осіб та організацій є постійним. 

3. Представниками організацій - учасників проекту та 
ОТГ області вивчено досвід функціонування сільгосп-
кооперативів та підтримки їх діяльності з боку органів 
місцевої влади, професійної інтеграції ВПО до сільсь-
ких громад. Отриманий досвід використовується у 
ОТГ області, результати моніторяться та аналізу-
ються, діяльність коригується за потреби. 

4. Проведено заплановані дослідження. Сформована 
теоретична база для визначення пріоритетних напря-
мків діяльності кооперативів у ОТГ області, перспек-
тивних сільськогосподарських культур, потенційних 
обсягів виробництва та профілю споживачів продук-
ції. 

5. На базі ЦПТО створено експериментально-навча-
льне господарство. Встановлено системи крапель-
ного зрошування на навчально-експериментальному 
майданчику у ХЦПТО. 

6. Організовано навчальний процес у експеримента-
льно-навчальному господарстві та на базі партнерсь-
ких організацій. 

7. Розроблено концепцію децентралізованої професій-
ної підготовки для мешканців ОТГ (у т.ч. ВПО та вете-
ранів АТО/ООС) та підготовлені тренери для подаль-
шого проведення навчання у інших громадах. 

8. Всю релевантну інформацію (учбові матеріали,конта-
кти, дані про додаткові можливості фінансування) під-
готовлено у цифровому форматі. 

9. Здійснено менторський супровід / консультаційну під-
тримку проектів мешканців ОТГ області, у т.ч.ВПО  

10. Налагоджено співпрацю з переробниками сільгоспп-
родукції, з постачальниками саджанців, насіння, доб-
рив; з виробниками пакування; з кінцевими продав-
цями продукції. 

11. Представлено проект зацікавленим сторонам з інших 
регіонів України для подальшої реплікації. (життєзда-
тність у майбутньому) 

12. Досвід реалізації проекту буде систематизовано для 
можливості подальшого масштабування на інші гро-
мади регіону та/або інші регіони України. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Інформаційно-просвітницькі заходи для популяриза-
ції сільгооспкоооперації. 
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2. Інформаційні семінари для представників ОТГ 
3. Навчання представників ОТГ в ЦПТО (hard-skills) за 

професією “Плодооовочівник”  
4. Тренінги щодо розвитку soft-skills 
5. Менторсько-консультаційна підтримка розробки стра-

тегії та бізнес-плану розвитку кооперативів 
6. Проведення інформаційно-методичних заходів (семі-

нари, тренінги) для вивчення та поширення досвіду 
7. Організація інформування зацікавлених підприємців, 

організація мотиваційних заходів. 
8. Профорієнтаційні заходи для працевлаштування у 

кооперативах. Ярмарки вакансій. 
В рамках проекту будуть впроваджені наступні заходи: 
• розроблено та проведено інформаційну кампанію се-

ред ОТГ області для підвищення обізнаності про про-
ект та залучення до участі у ньому; 

• проведено комплекс досліджень у ОТГ: для визна-
чення перспективної бізнес-моделі, прогнозування 
обсягу реалізації продукції та розробки стратегії дія-
льності кооперативів; 

• дослідження наявних ресурсів для забезпечення жит-
тєдіяльності коооперативів та організації навчального 
процесу з вивчення сучасних технологій; 

• розробка концепції децентралізованої професійної 
підготовки ВПО та інших учасників від ОТГ та запуск 
цієї програми на базі ЦПТО для інших ОТГ у майбут-
ньому за рахунок коштів місцевого бюджету. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 2000,0 2000,0 1500,0 - 5500,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 750,0 850,0 950,0 - 2550,0 
інші джерела (зазначити) 300,0 400,0 500,0 - 1200,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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3.3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 

1. Номер технічного завдання 44 
2. Назва технічного завдання Створення та організація роботи Офісу підтримки підприєм-

ництва (ОПП) 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів 
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтерна-
ціоналізації бізнесу у секторі МСП. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеціалі-
зованої просторової економіки з високою доданою вартістю 
3.3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 
3.3.2. Розширення інфраструктури підтримки малого та се-
реднього бізнесу 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

1. Недієва інфраструктура підтримки суб’єктів підприємни-
цтва, насамперед в районах Харківської області. 

2. Низький рівень послуг та їх спектр, що надаються 
суб’єктами інфраструктури підтримки представникам 
МСП. 

3. Слабка координація взаємодії між елементами інфра-
структури підтримки бізнесу. 

4. Незадовільний рівень працевлаштування демобілізова-
них воїнів АТО/ООС, людей які вимушено переїхали до 
Харківської області з зони АТО. 

5. Значна кількість молоді віком від 25 до 35 років, які ба-
жають виїхати за кордон. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Кількість новостворених фізичних осіб-підприємців за 
рік; 

2. Кількість новостворених юридичних осіб-підприємців за 
рік; 

3. Збільшення обсягу реалізованої продукції середніми під-
приємствами області (у порівнянні з попереднім роком) 
на 10,0%. 

4. Збільшення обсягу реалізованої продукції малими підп-
риємствами області (у порівнянні з попереднім роком) на 
15,0%. 

5. Створення нових робочих місць. 
6. Зростання надходжень до місцевого бюджету. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Акумуляція в єдиному місці різноманітних послуг та про-
грам для підприємців за принципом «Єдиного вікна». 

2. Забезпечення ефективної взаємодії органів місцевої 
влади,місцевого самоврядування всіх рівнів з громадсь-
кими організаціями та безпосередньо підприємцями. 

3. Розширення спектру та кількості наданих послуг МСП. 
4. Підвищення самозайнятості молоді, демобілізованих із 

зони АТО/ООС та ВПО. 
5. Підвищення професійно-кваліфікаційного рівня підприєм-

ців-початківців, а також молоді, демобілізованих із зони 
АТО/ООС та ВПО. 

6. Створення суб'єктам малого та середнього підприєм-
ництва області максимально сприятливих умов для ві-
льного доступу до ресурсно-інформаційних баз. 

7. Підвищення соціальної відповідальності малого та сере-
днього бізнесу. 
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9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Проведення обстеження наявних інституцій інфраструк-
тури області та їх спектру послуг. 

2. Забезпечення організації роботи ОПП, як постійно дію-
чого робочого органу. 

• виділення площі і створення умов для організації ОПП; 
• підбір кваліфікованих кадрів на постійній основі та ук-

ладення цивільно-правових договорів з профільними 
спеціалістами в разі потреби (коучі, аудитори, ІТ-
фахівці та ін.); 

• забезпечення інформаційно-консультаційного центру 
необхідним обладнанням для здійснення своєї поточ-
ної діяльності; 

• надання фінансових ресурсів та ІТ-підтримки для ство-
рення спеціального інформаційного веб-ресурсу, орга-
нізація он-лайн консультацій; 

• забезпечення адміністративної підтримки з боку орга-
нів місцевої влади 

3. Створення платформи для організаторів молодіжних ста-
ртапів. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 2500,0 2750,0 3000,0 - 8250,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 1285,0 1785,0 2285,0 - 5355,0 
інші джерела (зазначити) 15,0 15,0 15,0 - 45,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 45 
2. Назва технічного завдання Professors2IT: створення комунікаційних майданчиків та 

підвищення кваліфікації освітян в регіоні 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню тех-
нологічності регіональної економіки, підтримка інновацій-
них підприємств та стартапів. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спе-
ціалізованої просторової економіки з високою доданою 
вартістю 
3.3. Підтримка розвитку малого та середнього біз-несу 
3.3.4. Удосконалення системи підготовки фахівців ма-
лого та середнього бізнесу 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки 
середніх і малих міст регіону 
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, су-
часного мистецтва та ін.)  

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Недостатня актуалізація знань викладачів ЗВО, закладів 
професійно-технічної та загальної середньої освіти відпо-
відно до вимог сучасного кадрового ринку IT-галузі. Низь-
кий рівень методично-технічного забезпечення ЗВО, за-
кладів професійно-технічної та загальної середньої 
освіти, на базі яких ведеться підготовка фахівців більш 
сприятливих для розвитку економіки регіону інноваційних 
технічних спеціальностей 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Збільшено кількість висококваліфікованих викладачів 
у ЗВО, закладах професійно-технічної та загальної се-
редньої освіти.  

2. Підвищено якість підготовки та кількість молодих ква-
ліфікованих кадрів для насичення ІТ-бізнесу у регіоні.  

3. Зменшено рівень безробіття серед молоді.  
4. Збільшено чисельність підприємців віком до 35 років у 

ІТ-галузі.  
5. Підвищено якість методично-технічного забезпечення 

ЗВО, закладів професійно-технічної та загальної сере-
дньої освіти.  

6. Підвищено розвиток ІТ-індустрії регіону 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Створено інформаційно- комунікативний простір, спря-
мований на підвищення якості освіти в регіоні та підви-
щення кваліфікації та актуалізацію знань викладачів 
ЗВО, закладів професійно-технічної та загальної сере-
дньої освіти.  

2. Сформовано позитивний імідж ІТ-індустрії серед осві-
тян всіх рівнів та молоді. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

3. Створення професійної спільноти викладачів ЗВО, за-
кладів професійно-технічної та загальної середньої 
освіти  із залученням представників галузевого бізнесу 
в регіоні.  

4. Проведення освітніх заходів для викладачів ЗВО, за-
кладів професійно-технічної та загальної середньої 
освіти, семінарів та воркшопів із залученням представ-
ників  ІТ-бізнесу в регіоні.  

5. Залучення викладачів та представників ІТ-бізнесу до 
реалізації ініціатив з підвищення якості освіти в регіоні.  
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6. Проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих 
на залучення більшої кількості абітурієнтів до навчання 
на більш сприятливих для розвитку економіки регіону 
інноваційних технічних спеціальностях.  

7. Проведення заходів, спрямованих на покращення ме-
тодично-технічного забезпечення ЗВО, закладів про-
фесійно-технічної та загальної середньої освіти в регі-
оні 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 150,0 175,0 175,0 - 500,0 
інші джерела (зазначити) 225,0 262,5 262,5 - 750,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 46 
2. Назва технічного завдання Підвищення якості вищої освіти для IT- індустрії 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтер-
націоналізації бізнесу у секторі МСП 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 
3.3.4. Удосконалення системи підготовки фахівців ма-
лого та  
середнього бізнесу 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Низький рівень підготовки фахівців на більш сприятли-
вих для розвитку економіки регіону інноваційних техніч-
них спеціальностях та невідповідність рівня їх кваліфіка-
ції та знань вимогам сучасного кадрового ринку IT-галузі 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. Підвищено якість освіти на  більш сприятливих для 
розвитку економіки регіону інноваційних технічних 
спеціальностях.  

2. Підвищено рівень інтеграції вищої освіти в  регіоні у 
європейський простір.  

3. Підвищено якість підготовки молодих кваліфікованих 
кадрів для насичення галузевого бізнесу у регіоні.  

4. Підвищено розвиток ІТ-індустрії регіону.  
5. Зменшено рівень безробіття серед молоді.  
6. Збільшено чисельність підприємців віком до 35 років 

у ІТ-галузі 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Створено інформаційно-комунікативний простір, 
спрямований на підвищення  якості освіти на  більш 
сприятливих для розвитку економіки регіону іннова-
ційних технічних спеціальностях.  

2. Впроваджено новітні методи та засоби організації на-
вчального процесу у ЗВО з урахуванням європейсь-
кого досвіду.  

3. Сформовано позитивний імідж ІТ-індустрії серед мо-
лоді 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Підвищення якості вищої освіти за рахунок співробіт-
ництва представників  ІТ-бізнесу та ЗВО на етапах 
розробки учбових планів та змісту окремих дисциплін 
професійного циклу.  

2. Залучення фахівців відповідних галузей на етапах ак-
редитації освітніх програм кваліфікаційних рівнів ба-
калавр та магістр.  

3. Застосування інноваційних методів організації освіт-
нього процесу з урахуванням європейського досвіду.  

4. Залучення провідних фахівців у галузі до викладання 
профільних дисциплін.  

5. Проведення навчальних заходів, спрямованих на ак-
туалізацію та підвищення рівня професійних знань 
студентів, що навчаються на більш сприятливих для 
розвитку економіки регіону інноваційних технічних 
спеціальностях 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 
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державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 150,0 175,0 175,0 - 500,0 
інші джерела (зазначити) 225,0 262,5 262,5 - 750,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 47 
2. Назва технічного завдання Організація інформаційного забезпечення підприємниць-

кої діяльності 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтер-
націоналізації бізнесу у секторі МСП. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 
3.3.5. Ресурсно-інформаційна підтримка розвитку малого 
та середнього підприємництва 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Одним чинників економічного зростання регіонів є розви-
ток підприємницької діяльності, що супроводжується збі-
льшенням кількості підприємств, які функціонують у різ-
них галузях економіки. Зростання кількості малих та 
середніх підприємств спричиняє збільшення синергії у 
різних сферах економіки, покращення рівня життя через 
посилення конкуренції та пошуку нових ніш на вже осво-
єних ринках, що спричиняє зниження безробіття та під-
вищення рівня конкурентоспроможності економіки регі-
ону. 
Однак малий та середній бізнес потребує спеціальних 
навичок і знань підприємців, а також розвитку підприєм-
ницької культури. 
Для розвитку власного бізнесу мешканцям регіонів Укра-
їни зазвичай бракує знань та досвіду, особливої уваги у 
цій сфері потребує формування навичок у молоді гро-
мади. 
Дієвим інструментом поширення нових знань є така 
сучасна форма освіти як тренінги. Тренінги, воркшопи, 
креативні заходи в умовах відкритого простору, інші не 
менш цікаві зустрічі різного спрямування проходять не 
лише у мегаполісах, але й набирають популярності у 
невеличких містах та селах.  
В свою чергу, вжиті заходи дозволять стимулювати роз-
виток підприємництва в регіоні через активізацію підпри-
ємницької діяльності громадян. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Проведено не менше 4х тренінгів на рік за різними 
напрямами розвитку бізнесу; 

2. Залучено не менше 20% мешканців Харківської обла-
сті у віці 15-70 років до участі у проєктних заходах; 

3. Сформовано ініціативні групи молодих підприємців 
області; 

4. Створено нові робочі місця через стимулювання; ін-
дивідуального підприємництва та ініціацію нових під-
приємств (проєктів); 

5. Проведено презентацію проєктів для залучення інве-
стицій. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Збільшення дохідної частини місцевих бюджетів 
2. Вирішення окремих соціальних проблем за рахунок 

новостворених підприємств. 
3. Збільшення зайнятості та зменшення рівня безро-

біття в регіоні. 
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4. Активізація підприємницької активності в регіоні. 
9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Відбір експертів; 
2. Розробка програми тренінгів та навчального конте-

нту; 
3. Промоційна кампанія проєкту; 
4. Відбір учасників тренінгів; 
5. Затвердження графіку проведення тренінгів; 
6. Придбання необхідних матеріалів для проведення за-

ходів; 
7. Проведення циклу тренінгів; 
8. Підготовка та презентація проєктів учасниками; 
9. Зворотній зв’язок та звітування. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 150,0 120,0 100,0 - 370,0 
інші джерела (зазначити) 24,0 30,0 36,0  90,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 48 
2. Назва технічного завдання Використання франчайзингу при підготовці фахівців ма-

лого та середнього бізнесу 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтер-
націоналізації бізнесу у секторі МСП. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 
3.3.5. Ресурсно-інформаційна підтримка розвитку малого 
та середнього підприємництва 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Незначний відсоток використання франчайзингу підпри-
ємцями-початківцями. Відсутність у початківців практич-
ного наставника-ментора. Низький відсоток слухачів, 
кому вдалося втілити свій бізнес-план (не перевищує 10 
відсотків). Більше 90% початківців – підприємців банкру-
тують в перші п’ять років від початку діяльності. Існуюча 
система підготовки не може надати практичні рекомен-
дації щодо здійснення конкретної підприємницької 
справи.  

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Налагоджено роботу інтернет-магазину франшиз. 
2. Проведено 60 тренінгів. 
3. Підготовлено 900 підприємців. 
4. Створено понад 600 нових робочих місць 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Підвищено наповнення місцевого бюджету при одно-
часному зменшенні соціальних виплат. 

2. Зменшена соціальна напруга за рахунок зменшення 
безробіття. 

3. Підвищено добробут жителів територіальних громад. 
4. Підвищено економічну ефективність підготовки підп-

риємців за рахунок втілення перевірених практикою 
бізнес-технологій 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Підготовка навчально-методичних матеріалів. 
2. Створення інтернет-магазину франшиз. 
3. Організація та проведення тренінгів. 
4. Проведення консультацій та надання практичної до-

помоги початківцям підприємцям-франчайзі. 
5. Аналіз ефективності удосконалення системи підгото-

вки підприємців-франчайзі 
10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 200,0 100,0 100,0 - 400,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 40,0 20,0 20,0 - 80,0 
інші джерела (зазначити)  160,0 80,0 80,0 - 320,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 49 

2. Назва технічного завдання Підтримка розвитку жіночого підприємництва 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтер-
націоналізації бізнесу у секторі МСП. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 
3.3.2. Розширення інфраструктури підтримки малого та 
середнього бізнесу 
3.3.4. Удосконалення системи підготовки фахівців ма-
лого та середнього бізнесу 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Найменша доля жінок спостерігається у найбільш прибу-
ткових галузях економіки –  оптовій та роздрібній торгівлі 
авто (15%), ІТ (23%). За даними Держстату, жінки в Ук-
раїні зароблять у середньому на 28% менше, ніж чоло-
віки, і при цьому витрачають 23 роки на догляд і дома-
шню роботу. Представниці вразливих груп потерпають 
від множинної дискримінації і не мають доступу до знань 
та кар’єрних можливостей.  

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Створено стабільні нові робочі місця у кількості близько 
100. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Учасниці навчання, у тому числі постраждалі від на-
сильства, мають знання про інструменти захисту 
прав, започаткування і розвиток власної справи, ве-
дення бізнесу на зарубіжних ринках; 

2. Підвищено адаптацію постраждалих від насильства; 
3. Збільшено кількість власниць бізнесу; 
4. Створено нові робочі місця; 
5. Зменшено гендерний розрив в економічній сфері; 
6. Зменшено рівень безробіття серед жінок Харківської 

області 
9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Психологічні консультації постраждалим від насильс-
тва, проведення тренінгів з захисту прав та протидії 
дискримінації. 

2. Проведення Тренінгових програм з започаткування та 
розвитку власної справи, соціального підприємниц-
тва, виходу на зарубіжні ринки. Надання індивідуаль-
них консультацій, проведення дискусійних клубів та 
бізнес-зустрічей, Форуму з розвитку жіночого підприє-
мництва. Створення мережі підприємиць. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 1154,0 1154,0 1154,0 - 3462,0 
інші джерела (зазначити)      
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11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання 
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1. Номер технічного завдання 50 
2. Назва технічного завдання Підтримка малого та середнього бізнесу за рахунок ор-

ганізації Бізнес-акселератору для виробничої сфери 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтер-
націоналізації бізнесу у секторі МСП. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 
3.3.2. Розширення інфраструктури підтримки малого та 
середнього бізнесу 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Проблема молодих підприємців полягає в тому, що їм 
бракує знань для вибудовування системного бізнесу та 
його подальшого масштабування, а саме проблеми: за-
купівлі сировини, конкуренції, набору трудових ресурсів 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Залучення інвестиційних коштів у 2-3 виробничі підпри-
ємства з одного навчального курсу, збільшення кількіс-
них і якісних показників бізнесу, аналіз вузьких місць і 
потенційних точок зростання підприємства, динамічний 
нетворкінг і нові корисні контакти, додаткові інструменти 
розвитку бізнесу, керована модель розвитку і план на 
найближчий квартал-рік 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. За рахунок оптимізації роботи підприємств збільшу-
ється їхній дохід, який матиме безпосередній позити-
вний вплив на економічну ситуацію в регіоні 

2. Створення сприятливих умов для розвитку виробни-
чої сфери шляхом збільшення виробництва товарів 
народного споживання і вирішення питання зайнято-
сті регіону 

3. Впровадження екологічних рішень на виробництвах 
шляхом збільшення рівня обізнаності власників у пи-
таннях переробки сировини, впровадження системи 
замкненого виробництва, очищення труб, фільтрації, 
тощо 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Формування команди експертів 
2. Створення навчальної програми акселератора 
3. Рекламна кампанія на подачу заявок 
4. Подача і збір заявок онлайн 
5. Поділ учасників на групи за сферами виробництва 
6. Запуск 2-місячного навчання з менторами 
7. Створення презентацій результативних змін на виро-

бничих підприємствах учасників разом з менторами 
8. Проведення презентацій для інвесторів 
9. Нагородження учасників сертифікатами 
10. Звіт та виступ перед наступним набором проєкту 
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 954,72 954,72 954,72 - 2864,16 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 106,08 106,08 106,08 - 318,24 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

в Нью-Йорку працює акселератор для медіа-бізнесу, або 
в Дубаї де працює акселератор для IT бізнесу. 
Для Харківської області створення акселератору дасть 
потужний стимул для виробничої сфери розвивати про-
дукцію народного споживання та покращувати економі-
чну ситуацію в регіоні 
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1. Номер технічного завдання 51 
2. Назва технічного завдання Міжнародний освітній форум Tech in focus для широкої 

аудиторії освітян 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню те-
хнологічності регіональної економіки, підтримка іннова-
ційних підприємств та стартапів. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкуренто-спроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.3. Підтримка розвитку малого та середнього біз-несу 
3.3.4. Удосконалення системи підготовки фахівців ма-
лого та середнього бізнесу 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки 
середніх і малих міст регіону 
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, су-
часного мистецтва та ін.) 
3.4.2. Підвищення інвестиційної привабливості 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

1. Недостатній рівень інтеграції європейського досвіду 
у наукові заходи та освітні  процеси регіону.  

2. Недостатній рівень промоції регіону та регіональної 
освіти на міжнародному рівні, недостатній рівень 
ефективності взаємодії між представниками освіти 
різних рівнів та представниками галузевого бізнесу, 
підготовки фахівців на більш сприятливих для розви-
тку економіки регіону інноваційних технічних спеціа-
льностях вимогам сучасного кадрового ринку 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Підвищено якість освіти на  більш сприятливих для 
розвитку економіки регіону інноваційних технічних 
спеціальностях.  

2. Підвищено рівень інтеграції регіональної освіти у євро-
пейський простір.  

3. Збільшено кількість молодих висококваліфікованих 
кадрів для насичення галузевого бізнесу у регіоні. 

4. Підвищено інвестиційну привабливість регіону.  
5. Зменшено рівень безробіття серед молоді.  
6. Збільшено чисельність підприємців віком до 35 років 

у ІТ-галузі. 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Створено інформаційно-комунікативний простір для 
більш ефективної взаємодії між представниками 
освіти різних рівнів та представниками галузевого бі-
знесу.  

2. Сформовано позитивний імідж ІТ-індустрії регіону на 
міжнародному рівні  

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створення  та проведення міжнародного освітнього 
форуму із залученням представників вітчизняного 
ІТ-бізнесу, освітян та іноземних партнерів.  

2. Створення міжнародної інформаційно-комунікацій-
ної платформи для ефективної взаємодії між регіо-
нальними освітніми закладами всіх рівнів, предста-
вниками галузевого та іноземного бізнесу та 
владою.  
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3. Проведення заходів з залучення та підтримки тала-
новитої молоді на регіональному, національному 
та міжнародному рівнях.  

4. Проведення заходів із залучення іноземних парт-
нерів, інвесторів, молодих фахівців та ін. до освіт-
ніх процесів та галузевого бізнесу у регіоні 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 225,0 262,5 262,5 - 750,0 
інші джерела (зазначити) 225,0 262,5 262,5 - 750,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 52 
2. Назва технічного завдання Харківський регіон - найкраща ІТ локація 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регі-
онів 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню те-
хнологічності регіональної економіки, підтримка іннова-
ційних підприємств та стартапів. 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкуренто-спроможної та смарт-спе-
ціалізованої просторової економіки з високою доданою 
вартістю 
3.3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 
3.3.4. Удосконалення системи підготовки фахівців ма-
лого та середнього бізнесу 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки се-
редніх і малих міст регіону 
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, су-
часного мистецтва та ін.) 
3.4.2. Підвищення інвестиційної привабливості 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

1. Недостатня для задоволення  кадрових  потреб ро-
ботодавців кількість фахівців у ІТ-галузі 

2. Низький рівень промоції регіону та регіональної 
освіти на міжнародному рівні. Низький рівень ефекти-
вності взаємодії між  представниками галузевого біз-
несу в рамках заходів з залучення іноземних інвести-
цій 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Збільшено кількість абітурієнтів, що вступають на 
більш сприятливі для розвитку економіки регіону ін-
новаційні технічні спеціальності.  

2. Збільшено кількість молодих фахівців для насичення 
галузевого бізнесу у регіоні.  

3. Підвищено інвестиційну привабливість регіону на віт-
чизняному та міжнародному рівні.  

4. Зменшено рівень безробіття серед молоді.  
5. Збільшено чисельність підприємців віком до 35 років 

у ІТ-галузі 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

6. Створено міжнародну інформаційну платформу для 
забезпечення професійних комунікацій між представ-
никами галузі.  

7. Створено інформаційну платформу для підвищення 
іміджевих показників регіону на всеукраїнському та 
міжнародному рівні 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

8. Створення міжнародної інформаційної платформи 
для забезпечення професійних комунікацій між пред-
ставниками галузі.  

9. Створення інформаційної платформи для підви-
щення іміджевих показників регіону на всеукраїнсь-
кому та міжнародному рівні.  

10. Проведення заходів, спрямованих на залучення 
представників іноземного та Українського ІТ-бізнесу 
до регіону.  

11. Проведення заходів, спрямованих на підвищення ро-
звитку ІТ-індустрії та ІТ-орієнтованих смарт-спеціалі-
зацій регіону із залученням представників галузевого 
бізнесу 
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 450,0 525,0 525,0 - 1500,0 
інші джерела (зазначити) 450,0 525,0 525,0 - 1500,0 
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання  
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1. Номер технічного завдання 53 
2. Назва технічного завдання Мережевий бізнес-інкубатор для розвитку підприємниц-

тва в сфері креативних індустрій 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтер-
націоналізації  
бізнесу у секторі МСП. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкуренто-спроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 
3.3.2. Розширення інфраструктури підтримки малого та 
середнього бізнесу. 
3.3.5. Ресурсно-інформаційна підтримка розвитку малого 
та середнього підприємництва  

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область, Україна 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Мала кількість досвідчених організаторів бізнесу в сфе-
рах креативних індустрій є причиною низького рівня ко-
мерціалізації творчої діяльності мешканців Харківської 
області, що призводить не тільки до зменшення бюджет-
них надходжень, а й до відтоку талановитих фахівців за 
межі регіону.  

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Робота мережевого бізнес-інкубатора забезпечить ство-
рення не менше 200 нових суб’єктів підприємницької дія-
льності і призведе до створення не менше ніж 2000 но-
вих робочих місць і зростання надходжень до бюджету 
на 50 млн грн на рік. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Робота мережевого бізнес-інкубатора забезпечить роз-
ширення спектру продукції і послуг в сфері креативних 
індустрій, які надаються на території Харківської області, 
забезпечить можливість самореалізації талановитих фа-
хівців і зменшать вирогідність їх відтоку за межі регіону. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Придбання обладнання для організації студії для ві-
део-трансляції виступів викладачів   

2. Проведення інтернет-голосування для визначення 20 
найбільш затребуваних напрямів навчання із загаль-
ного переліку з 34 видів креативних індустрій  

3. Відбір викладачів-практиків, які забезпечать підгото-
вку і проведення навчальних програм за визначеними 
20 найбільш затребуваними напрямками навчання і 
забезпечать підготовку зразкових бізнес-планів для 
обраних видів підприємницької діяльності  

4. Розробка програмного забезпечення для організації 
роботи системи дистанційного навчання у аудіовізуа-
льному режимі  

5. Розробка програмного та інформаційного забезпе-
чення роботи бізнес-інкубатора 

6. Проведення навчальних програм з відеотрансляцією 
для віддалених учасників і відеозаписом для ство-
рення курсів дистанційного навчання 

7. Створення на основі проведених відеозаписів курсів 
дистанційного навчання менеджерів в сфері креатив-
них індустрій – для самостійного навчання усіх бажа-
ючих в режимі off-line  
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8. Відбір серед учасників навчання тих, хто на основі 
доопрацьованого індивідуального бізнес-плану стане 
учасником бізнес-інкубатора  і отримає консалтинго-
вий супровід своєї діяльності протягом 6 місяців 

9. Консалтинговий супровід діяльності учасників бізнес-
інкубатора в сфері креативних індустрій. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн*: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет: 1000,0 1000,0 1000,0 
 

3000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

7500,0 6000,0 5000,0  18500,0 

інші джерела (зазначити)      
місцевий бюджет  1000,0 700,0 600,0  2300,0 
інші джерела (зазначити)       
11. Інша інформація щодо  
технічного завдання 
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3.4. Створення інноваційної та креативної економіки середніх і малих міст регіону 

1. Номер технічного завдання 54 
2. Назва технічного завдання Створення R&D центру за напрямком - Технології 

Machine Learning та когнітивні технології 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки се-
редніх і малих міст регіону 
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, су-
часного мистецтва та ін.) 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Проект спрямований на дослідження та розробку техно-
логій Machine Learning та когнітивних технологій, призна-
чених для створення нових комерційних продуктів і 
впровадження в існуючі комерційні продукти. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Створення або удосконалення: 
• Креативних технологій віртуальних мирів; 
• Інтелектуальної біометрії нового покоління; 
• Масштабовані технології розмовного інтелекту; 
• Інтелектуальні технології транспорту майбутнього. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Створення сприятливих умов для розвитку креативних 
індустрій  

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Розробка та впровадження хмарної цифрової плат-
форми, систем і продуктів, що використовують 
Machine Learning та когнітивні технології; 

2. Розробка практичних рекомендацій щодо втілення те-
хнологій Machine Learning та когнітивних технологій. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 980,0 950,0 950,0 - 2880,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 55 
2. Назва технічного завдання Будівництво комунальних газогенераторних енергетич-

них комплексів 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки се-
редніх і малих міст регіону 
3.4.5. Модернізація централізованої системи теплопо-
стачання і виробництва електроенергії шляхом упрова-
дження когенераційних технологій, у тому числі на біо-
масі 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

В Харківській області існує великий потенціал з розвитку 
альтернативної енергетики, який нажаль не в повній мірі 
використовується 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Побудовано газогенераторний енергетичний комплекс 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Отримання додаткових фінансових надходжень до 
місцевих бюджетів від продажу електроенергії за зе-
леним тарифом. 

2. Зниження споживання невідновлюваних джерел ене-
ргії 

3. Заощадження бюджетних коштів. 
4. Забезпечення розвитку альтернативної енергетики 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Вибір місця для будівництва газогенераторного енер-
гетичного комплексу та відведення земельної діля-
нки. 

2. Розробка проектної документації. 
3. Будівельні роботи. 
4. Закупівля та монтаж устаткування. 
5. Пусконалагоджувальні роботи, тощо. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 2500,0 2500,0 3542,0 - 8542,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 300,0 300,0 400,0 - 1000,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

 

  



115 

1. Номер технічного завдання 56 
2. Назва технічного завдання Kids2IT: популяризація та профорієнтація 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.3. Розвиток інфраструктури для підтримки надання 
державних послуг та підвищення  інвестиційної приваб-
ливості територій 
1.3.4. Інфраструктура електронних комунікацій 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою 
вартістю 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки се-
редніх і малих міст регіону 
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, су-
часного мистецтва та ін.) 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Недостатня обізнаність абітурієнтів щодо особливостей 
професій та їх відповідності спеціальностям, за якими 
ведеться підготовка фахівців у ЗВО та закладах профе-
сійно-технічної освіти, що сприяє збільшенню кількості 
студентів, які перервали своє навчання. Велика кількість 
безробітної молоді та недостатня кількість молодих ква-
ліфікованих фахівців у ІТ-індустрії регіону. Відсутність 
інформаційно- комунікативної платформи для молоді, 
на базі якої б велася профорієнтаційна робота із залу-
ченням абітурієнтів до вступу на більш сприятливі для 
розвитку економіки регіону інноваційні технічні спеціаль-
ності 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Збільшено кількість талановитих студентів на більш 
сприятливих для розвитку економіки регіону іннова-
ційних технічних спеціальностях.  

2. Збільшено кількість абітурієнтів, що осмислено зро-
били вибір напрямку подальшої освіти та професії. 

3. Збільшено кількість мотивованих молодих фахівців з 
закінченою вищою освітою.  

4. Зменшено рівень безробіття серед молоді.  
5. Збільшення чисельності підприємців віком до 35 ро-

ків у ІТ-галузі. Підвищено розвиток ІТ-індустрії регі-
ону 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Створено інформаційно-комунікативний простір, 
спрямований на освітлення профорієнтаційних аспе-
ктів актуальних для розвитку регіону галузей серед 
молоді.  

2. Сформовано позитивний імідж ІТ-індустрії серед мо-
лоді 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створення інформаційно-комунікативного простору, 
спрямованого на освітлення профорієнтаційних ас-
пектів актуальних для розвитку регіону галузей се-
ред молоді. 

2. Організація проведення профорієнтаційних заходів 
серед  школярів та їх батьків  із залученням предста-
вників  IT-бізнесу у регіоні.   

3. Проведення заохочувальних та освітніх заходів із за-
стосуванням методик гейміфікації тощо.  
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4. Створення віртуальних комунікаційних майданчиків 
для молоді, спрямованих на промоцію IT-освіти  регі-
ону на всеукраїнському та міжнародному рівні 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 150,0 175,0 175,0 - 500,0 
інші джерела (зазначити) 150,0 175,0 175,0 - 500,0 
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 57 
2. Назва технічного завдання Kharkiv IT Research: дослідження, презентація, промоція 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню те-
хнологічності регіональної економіки, підтримка іннова-
ційних підприємств та стартапів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки се-
редніх і малих міст регіону 
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, су-
часного мистецтва та ін.) 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Недостатній рівень промоції регіону та регіональної 
освіти на міжнародному рівні, дослідження  ринків ІТ-
послуг  та неможливість ефективного прогнозування по-
треб ІТ-індустрії 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Залучено більшу кількість кваліфікованих кадрів для 
насичення ІТ-бізнесу у регіоні.  

2. Підвищено розвиток ІТ-індустрії та ІТ-орієнтованих 
смарт-спеціалізацій регіону.  

3. Підвищено інвестиційну привабливість регіону на віт-
чизняному та міжнародному рівні.  

4. Зменшено рівень безробіття серед молоді.  
5. Збільшено чисельність підприємців віком до 35 років 

у ІТ-галузі. 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

6. Досягнуто позитивного рівня регіону в рамках модер-
нізації його інформаційно-комунікативного простору.  

7. Створено інформаційно-комунікативний простір для 
більш ефективної взаємодії між представниками ІТ-
бізнесу в регіоні. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Проведення заходів з дослідження ринків ІТ-послуг та 
презентації результатів, з метою стимулювання вирі-
шення питань, що дозволяють забезпечити зростання 
ІТ-індустрії та ІТ-орієнтованих смарт-спеціалізацій регі-
ону кількісними показниками чисельності галузевих ком-
паній, підприємців, залучених до ІТ-індустрії, робочих 
місць, інвестицій, стартапів тощо. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 450,0 525,0 525,0 - 1500,0 
інші джерела (зазначити) 675,0 787,5 787,5 - 2250,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 58 
2. Назва технічного завдання Експортний ІТ-альянс: допомога локальному бізнесу у 

промоції послуг та продуктів за кордоном 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню те-
хнологічності регіональної економіки, підтримка іннова-
ційних підприємств та стартапів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки се-
редніх і малих міст регіону 
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, су-
часного мистецтва та ін.) 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Недостатній рівень промоції регіону на міжнародному рі-
вні, ефективності взаємодії між представниками галузе-
вого бізнесу в рамках міжнародної промоції регіону. Ни-
зький рівень залученості іноземних інвесторів та великих 
міжнародних компаній до ІТ-бізнесу в регіоні 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Залучено більшу кількість кваліфікованих кадрів для 
насичення ІТ-бізнесу у регіоні.  

2. Підвищено інвестиційну привабливості регіону на віт-
чизняному та міжнародному рівні.  

3. Підвищено розвиток ІТ-індустрії та ІТ-орієнтованих 
смарт-спеціалізацій регіону.  

4. Зменшено рівень безробіття серед молоді.  
5. Збільшено чисельність підприємців віком до 35 років 

у ІТ-галузі 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

6. Досягнуто позитивного рівня та збільшення промоції 
регіону в рамках модернізації його інформаційно- ко-
мунікативного простору. 

7. Створено міжнародну інформаційну платформу для 
забезпечення професійних комунікацій між представ-
никами галузі 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

8. Створення системи заходів спрямованих на розви-
нення іміджевого та репутаційного аспектів регіону у 
міжнародному IT-просторі.  

9. Залучення іноземних партнерів, інвесторів, молодих 
фахівців та ін. до галузевого бізнесу у регіоні.  

10. Проведення ринкових досліджень задля підвищення 
ефективності роботи індустрії.  

11. Проведення заходів, спрямовані на розвиток та підт-
римку стартапів в регіоні 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 750,0 875,0 875,0 - 2500,0 
інші джерела (зазначити)  750,0 875,0 875,0 - 2500,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання 
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1. Номер технічного завдання 59 
2. Назва технічного завдання Міжнародна ІТ-конференція 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і 
громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки се-
редніх і малих міст регіону 
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, су-
часного мистецтва та ін.) 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Недостатній рівень промоції регіону на міжнародному рі-
вні. Низький рівень ефективності взаємодії між предста-
вниками галузевого бізнесу в рамках міжнародної про-
моції регіону. Низький рівень залученості іноземних 
інвесторів та великих міжнародних компаній до ІТ-
бізнесу в регіоні 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Залучено більшу кількість кваліфікованих кадрів для 
насичення ІТ-бізнесу у регіоні.  

2. Підвищено інвестиційну привабливості регіону на віт-
чизняному та міжнародному рівні.  

3. Зменшено рівень безробіття серед молоді.  
4. Збільшено чисельність підприємців віком до 35 років 

у ІТ-галузі 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Досягнуто позитивного рівня та збільшення промоції 
регіону в рамках модернізації його інформаційно-ко-
мунікативного простору. 

2. Створено міжнародну інформаційну платформу для 
забезпечення професійних комунікацій між представ-
никами галузі 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

3. Створення  та проведення міжнародної конференції, 
спрямованої на розвиток ІТ-індустрії регіону,  підви-
щення іміджевого та репутаційного аспектів у міжна-
родному IT-просторі, із залучення представників галу-
зевого бізнесу в регіоні.  

4. Проведення заходів із залучення іноземних партне-
рів, інвесторів, молодих фахівців та ін. до галузевого 
бізнесу у регіоні 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 750,0 875,0 875,0 - 2500,0 
інші джерела (зазначити) 750,0 875,0 875,0 - 2500,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 60 
2. Назва технічного завдання ІТ для дівчат: професії майбутнього 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню те-
хнологічності регіональної економіки, підтримка іннова-
ційних підприємств та стартапів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеціа-
лізованої просторової економіки з високою доданою вар-
тістю 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки сере-
дніх і малих міст регіону 
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, сучас-
ного мистецтва та ін.) 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Недостатня обізнаність абітурієнтів щодо особливостей 
професій та їх відповідності спеціальностям ЗВО та за-
кладах професійно-технічної освіти.  Значний вплив ген-
дерних стереотипів на прийняття рішень щодо вибору 
подальшої професійної діяльності. Велика кількість без-
робітної молоді та недостатня кількість молодих кваліфі-
кованих фахівців у ІТ-індустрії регіону. Відсутність ін-
формаційно- комунікативної платформи для молоді, на 
базі якої б велася профорієнтаційна робота з молоддю, 
а також руйнування гендерних стереотипів стосовно фа-
хівців у ІТ-галузі 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Збільшено кількість талановитих студентів на більш 
сприятливих для розвитку економіки регіону іннова-
ційних технічних спеціальностях.  

2. Збільшено кількість мотивованих молодих фахівців 
для насичення галузевого бізнесу у регіоні.  

3. Зменшено рівень безробіття серед молоді.  
4. Збільшення чисельності підприємців віком до 35 років 

у ІТ-галузі.  
5. Підвищено розвиток ІТ-індустрії регіону 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Створено інформаційно- комунікативний простір, 
спрямований на освітлення профорієнтаційних аспе-
ктів серед молоді та руйнування гендерних стереоти-
пів стосовно фахівців у ІТ-галузі.  

2. Сформовано позитивний імідж ІТ-індустрії серед мо-
лоді 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створення  інформаційно-комунікативного простору, 
спрямованого на освітлення профорієнтаційних ас-
пектів серед молоді та руйнування гендерних стерео-
типів стосовно фахівців у ІТ-галузі.  

2. Організація проведення профорієнтаційних заходів 
серед  школярів та їх батьків  із залученням предста-
вників IT-бізнесу у регіоні.  

3. Проведення заходів, спрямованих на руйнування ге-
ндерних стереотипів щодо фахівців ІТ-галузі  із залу-
ченням практикуючих фахівців-жінок та менеджерів 
різного рівня  ІТ-компаній регіону.  

4. Проведення заохочувальних та освітніх заходів.  
5. Створення віртуальних комунікаційних майданчиків 
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 112,5 131,25 131,25 - 375,0 
інші джерела (зазначити) 112,5 131,25 131,25 - 375,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 61 
2. Назва технічного завдання Розвиток парафармацевтичного підприємства для виро-

бництва товарів, продуктів та іншої продукції для підви-
щення здоров’я нації та профілактики захворювань та 
станів людини на основі рослинних трав та виробів сіль-
ського господарства 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтер-
націоналізації бізнесу у секторі МСП. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки се-
редніх і малих міст регіону 
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, су-
часного мистецтва та ін.) 
3.4.4. Сприяння створенню підприємств малого та сере-
днього бізнесу з використанням інноваційних технологій 
у ВЕД: переробка сільгосппродукції та виробництво про-
дуктів харчування; переробка деревини; розвиток рекре-
аційної та туристичної діяльності; формування системи 
логістики і різних форм торгівлі. 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Проблема полягає в тому, що сільське населення страж-
дає від безробіття. Це є прямим наслідком впрова-
дження індустріальних технологій в рослинництві та за-
мала глибина переробки продуктів рослинництва та 
тваринництва. З метою розв’язання цієї проблеми ми 
плануємо переорієнтувати населення районного центру 
на виробництво парафармацевтичної та фармацевтич-
ної продукції, функціонального харчування та продукції 
харчування, що надасть додаткову кількість робочих 
місць для ВПО та ветеранів АТО/ ООС та підштовхне 
молодих підприємців, фермерів на виробництво лікарсь-
ких трав, рослин та розвиток супроводжуючих вироб-
ництв, друкарні, швейного виробництва, виробництво 
меду, бджолярство тощо. Також, виробництво стане ба-
зою для студентів медико-фармацевтичних коледжів та 
вищів для проходження виробничих практик. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

До закінчення проекту виробництво повинно мати не 
менш 84 найменувань виробляємої продукції. Технологі-
чних ліній повинно бути не менш 4: 1. лінія з виробниц-
тва безалкогольних бальзамів, 2. лінія з виробництва 
швейцарського меду з рослинними добавками у стіках, 
3. лінія з розливу органічних та рослинних олій, 4. лінія 
для виробництва рослинних чаїв та подушечок для сну. 
Має бути придбано не менш  60 одиниць обладнання 
для виробництва , а також 2-х одиниць автомобільної те-
хніки, а саме: 2 вантажний автомобіль до 1,5 т. Побудо-
вано та реконструйовано приміщення не менш 1200 м2: 
приміщення «чистого» виробництва, розмежування цехів 
для окремого напрямку виробництва, склад для сиро-
вини, склад готової продукції, приміщення для персо-
налу, адміністративне приміщення, ангар для автомобі-
лів, господарські будівлі, дослідницька лабораторія, 
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власна лабораторія контролю якості продукції, тренінгові 
та учбові приміщення. За 36 місяців після початку прое-
кту передбачається вихід на самоокупність. Висока еко-
номічна ефективність характеризується досягненням об-
сягів виробництва більш ніж 50000000 гривень на рік. 
Завдяки проекту буде створено умови для розвитку па-
рафармацевтичної та продовольчої галузі в ОТГ обла-
сті: 
• щонайменше 50 безробітних отримають робочі місця 

на виробництві; 
• щонайменше 500 учасників пройдуть унікальне нав-

чання soft-skills,  
• щонайменше 200 учасників отримають практичні на-

вички за напрямом виробництво харчових добавок, 
технології харчового виробництва та сертифікації 
НАССР. 

• щонайменше1000 осіб візьмуть участь в публічних 
заходах проекту (презентаційні, інформаційні, навча-
льні, консультаційні заходи та робочі зустрічі).  

Досвід реалізації проекту буде систематизовано для мо-
жливості подальшого масштабування на усі громади ре-
гіону. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Соціального впливу буде досягнуто за рахунок інформу-
вання та мотивування молоді та надання додаткових мо-
жливостей безробітним, у т.ч. ВПО та ветеранам 
АТО/ООС. Екологічного впливу буде досягнуто запрова-
дженням процедур екологічно чистого виробництва, ути-
лізації відходів, використання енергозберігаючих техно-
логій та сонячної енергетики. 
Економічну ефективність  забезпечить робота науково-
практичної виробничої бази за рахунок продажу виготов-
леної продукції, продажу технологій виробництва в тому 
числі і закордон та надання освітніх послуг представни-
кам бізнес-середовища на комерційній основі. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Створення підприємства по виробництву продукції, беза-
лкогольних бальзамів, швейцарського меду в стіках, ор-
ганічної та рослинної олії, чаїв та подушечок для сну – 
84 найменування виробленої продукції. Будівництво 
приміщень для виробництва, зберігання сировини, збері-
гання готової продукції,  техніки та приладдя. Придбання 
більш ніж 60 одиниць обладнання для виробництва. Ви-
ділення 1 гектару земель для будівництва виробництва.  
Організація інформування зацікавлених підприємців, ор-
ганізація мотиваційних заходів з виробниками меду, па-
токи, лікарських трав, плодів, цукру та інше. Спонукання 
біля 100 підприємців щодо заняття фермерством інших 
напрямків: вирощування лікарських трав, плодів, коре-
нів. 
Даний проект створить можливості для економічної інте-
грації безробітних, у т.ч. ВПО в ОТГ Харківської області, 
підтримуючи та збільшуючи потенціал ОТГ шляхом ство-
рення нових робочих місць і професійної перепідготовки 
у сфері фармацевтики та фермерства, що забезпечить: 
• ВПО, ветеранів АТО/ООС та місцевих мешканців - за-

йнятістю і гарантованою затребуваністю виробленої 
продукції; 

• підприємців – готовою продукцією, сировиною на про-
даж або переробку для подальшого продажу, 
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замовленнями на виробництво переробних потужнос-
тей, замовленнями на вирощування сировини в тому 
числі ягід, плодів, лікарських трав, плодів, сбору іх, 
виробництво упаковки, перевезення готової продук-
ції, продаж напівфабрикатів, тощо. 

• органи місцевого врядування – податковими надхо-
дженнями на реалізацію місцевих соціально-економі-
чних програм. 

• В рамках проекту будуть впроваджені наступні за-
ходи: 

• розроблено та проведено інформаційну кампанію се-
ред ОТГ області для підвищення обізнаності про про-
ект та залучення до участі у ньому; 

• розроблено та проведено soft-skills тренінги з основ 
самозайнятості, кооперації тощо; 

• розроблено навчальну програму “Технологія вироб-
ництва харчових добавок та парафармацевтичної 
продукції сучасного рівня ” з використанням сучасних 
технологій; 

• проведено комплекс досліджень ринку: для визна-
чення перспективної бізнес-моделі, прогнозування 
обсягу реалізації продукції та розробки стратегії його 
діяльності; 

• проведено дослідження наявних ресурсів для забез-
печення життєдіяльності виробництва харчових доба-
вок, парафармацевтичної, фармацевтичної продукції, 
та організації навчального процесу з вивчення сучас-
них технологій; 

• проведено короткотермінове навчання hard-skills 
щодо використання сучасних технологій в АПК,  фар-
мацевтиці, парафармацевтиці та харчовій промисло-
вості; 

• розробка концепції децентралізованої професійної 
підготовки ВПО та інших учасників від ОТГ та запуск 
цієї програми на базі ЦПТО для інших ОТГ у майбут-
ньому за рахунок коштів місцевого бюджету; 

• забезпечено консультативну підтримку для ство-
рення та розвитку виробництва у ОТГ.  

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 16000,0 3000,0 1000,0 - 20000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 1000,0 1000,0 500,0 - 2500,0 
інші джерела (зазначити) 1000,0 1000,0 500,0 - 2500,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

 

  



125 

1. Номер технічного завдання 62 
2. Назва технічного завдання «Бізнес-інновація для сталої продуктивної само зай-

нятості населення розширеної соціальної, вікової, ге-
ндерної, фізичної, фахової, кваліфікаційної та еконо-
мічної доступності – «Smart grow-plants». 
Впровадження, апробація, популяризація» 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності 
регіонів 
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка ін-
тернаціоналізації бізнесу у секторі МСП. 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню 
технологічності регіональної економіки, підтримка 
інноваційних підприємств та стартапів. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-
спеціалізованої просторової економіки з високою до-
даною вартістю 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки 
середніх і малих міст регіону 
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, 
сучасного мистецтва та ін.) 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

За даними МВФ Україна має чи не найгірший в Європі 
показник ВВП на душу населення, а боротьба з бідні-
стю визнана Указом Президента головною стратегіч-
ною Ціллю до 2030 року. 
На цьому тлі питання зниження рівня бідності та під-
вищення рівня добробуту набуває для України, як 
країни, що ~6 років поспіль бореться з агресією, рівня 
державної життєздатності. 
В умовах складної макроекономічної ситуації надзви-
чайний вплив на рівень бідності та добробуту країни 
здійснює фактор само зайнятості населення. 
Втім, існуючий арсенал загальновідомих поширених 
бізнес-ідей для само зайнятості населення стає все 
більш тривіальним, що породжує перенасичення ри-
нку з усіма витікаючими негативними зворотними нас-
лідками як то падіння рентабельності та закриття біз-
несу, або має високий фінансовий поріг входу, або 
має суттєві вікові, гендерні, фізичні, фахові чи квалі-
фікаційні обмеження. 
Вирішенням проблеми є пошук і впровадження інно-
ваційних бізнес-ідей, що здатні побачити незвичний 
бізнес-потенціал у звичайних побутових речах, які є в 
розпорядженні кожної дорослої людини як то: вільні 
площі власного помешкання, гаража, садиби, прибу-
динкової території багатоквартирного житлового бу-
динку і його технічних приміщень й стало і легко його 
монетизувати.  

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Створена перша «пілотна» 1000 (тисяча) СПД, вклю-
чно з тими, хто мав бажання, але раніше не міг вести 
бізнес через свій соціальний статус, вік, гендер, фізи-
чний стан, фах чи кваліфікацію.     

2. Залучено 62,5млн.грн. інвестиційних коштів на виго-
товлення та поставку першої «пілотної» 1000 (тисячі) 
серійних моделей установок для першої «пілотної» 
тисячі СПД – учасників цього проекту. 
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3. Виготовлена та поставлена перша «пілотна» 1000 
(тисяча) серійних моделей установок для першої «пі-
лотної» тисячі СПД – учасників цього проекту. 

4. Забезпечено сталою і продуктивною само зайнятістю 
першу «пілотну» 1000 (тисячу) СПД - учасників цього 
проекту. 

5. Створено Програму популяризації досвіду «пілот-
ного» проекту, за якою в наступні 2 роки, 2022 та 
2023, планується створити і забезпечити сталою про-
дуктивною само зайнятістю не менше 5000 громадян, 
в т.ч. соціально вразливих категорій. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Залучено 62,5млн.грн. інвестиційних коштів на виго-
товлення та поставку першої «пілотної» 1000 (тисячі) 
серійних моделей установок для першої «пілотної» 
тисячі СПД – учасників цього проекту. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Виготовлення і сертифікація прототипів 2-х серійних 
моделей технічних рішень для розміщення на вулиці 
та в приміщені;  

2. Розроблені технологічні карти виробництва 10 найпо-
пулярніших видів швидкоростучої с/г продукції за до-
помогою «Smart grow-plants»; 

3. Створення і запуск спеціального мобільного додатку 
для дистанційного моніторингу та управляння проце-
сом вирощування рослинної продукції;  

4. Створення і запуск спеціального інтернет-порталу 
для координації виробників та споживачів рослинної 
продукції, а також контролю її якості; 

5. Залучення 62,5 млн.грн. інвестиційних коштів на виго-
товлення та поставку першої «пілотної» 1000 (тисячі) 
серійних моделей установок для першої «пілотної» 
тисячі СПД – учасників цього проекту;  

6. Створення Програми популяризації досвіду «пілот-
ного» проекту, за якою в наступні 2 роки, 2022 та 
2023, планується створити і забезпечити сталою про-
дуктивною само зайнятістю не менше 5000 громадян, 
в т.ч. соціально вразливих категорій. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 
рік 

Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 2500,0 - - - 2500,0 
інші джерела (зазначити) 62500,0 125000,0 187000,0 - 375000,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 63 
2. Назва технічного завдання Поступайте в ХА: популяризація здобуття технічної 

освіти в Харківському регіоні 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регі-
онів 
2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій 
і громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спе-
ціалізованої просторової економіки з високою доданою 
вартістю 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки се-
редніх і малих міст регіону 
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, су-
часного мистецтва та ін.) 
Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клі-
мату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної 
інфраструктури 
4.1. Організація системи залучення і супроводження ін-
вестицій 
4.1.2. Міжнародна промоція інвестиційної привабливо-
сті регіону 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

1. Недостатня обізнаність абітурієнтів щодо особливо-
стей професії та їх відповідності спеціальностям 
ЗВО.  

2. Недостатня промоція регіону, як центру інновацій-
ної технологічної освіти.  

3. Велика кількість безробітної молоді та недостатня 
кількість молодих кваліфікованих фахівців у ІТ-
індустрії регіону.  

4. Відсутність інформаційно-комунікативної платформи 
для молоді, на базі якої б велася профорієнтаційна 
робота 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Збільшено кількість студентів на більш сприятливих 
для розвитку економіки регіону інноваційних техніч-
них спеціальностях.  

2. Зменшено рівень безробіття серед молоді.  
3. Збільшення чисельності підприємців віком до 35 ро-

ків у ІТ-галузі.  
4. Підвищений рівень промоції регіону, як центру інно-

ваційної технологічної освіти  на всеукраїнському рі-
вні.  

5. Підвищено розвиток ІТ-індустрії регіону 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на вико-
нання технічного завдання 

1. Створено інформаційно-комунікативний простір, 
спрямований на освітлення профорієнтаційних ас-
пектів серед молоді та  промоції регіону, як центру 
інноваційної технологічної освіти.  

2. Розроблено доступне та зрозуміле інформаційне 
забезпечення щодо поточних вступних компаній з 
залученням ЗВО та закладів професійно-технічної 
освіти у регіоні 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створення інформаційно-комунікативного простору, 
спрямованого на освітлення профорієнтаційних ас-
пектів серед молоді.  
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2. Організація проведення профорієнтаційних заходів 
серед  школярів та їх батьків  із залученням  пред-
ставників IT-бізнесу у регіоні.  

3. Організація забезпечення інформаційної підтримки 
абітурієнтів на всіх етапах вступної компанії у спів-
праці з ЗВО та іншими освітніми закладами регіону.  

4. Створення віртуальних комунікаційних майданчиків 
для молоді, спрямованих на промоцію технічної 
освіти регіону на всеукраїнському та міжнародному 
рівні 

10. Обсяг фінансування техніч-
ного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 225,0 262,5 262,5 - 750,0 
інші джерела (зазначити) 225,0 262,5 262,5 - 750,0 
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 64 
2. Назва технічного завдання Економне та енергоресурсоефективне теплопоста-

чання та гаряче водопостачання 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спе-
ціалізованої просторової економіки з високою доданою 
вартістю 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки се-
редніх і малих міст регіону 
3.4.5. Модернізація централізованої системи теплопо-
стачання і виробництва електроенергії шляхом упрова-
дження когенераційних технологій, у тому числі на біо-
масі  
3.5. Енергозабезпечення і створення ефективної сис-
теми енергозбереження в регіоні на інноваційній основі 
3.5.1. Упровадження енергозберігаючих інноваційних 
технологій в економіці 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Значні втрати енергоносіїв із-за роботи потужної енер-
гоємної котельні, значна розгалуженість мереж тепло-
постачання та гарячого водопостачання, втрати тепло-
носія, надання неякісної послуги з теплопостачання та 
гарячого водопостачання 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Знижено  рівень споживання ПЕР та зекономлено 
кошти в сфері оплати за спожиті енергоносії при за-
безпеченні надання послуг з теплопостачання та 
гарячого водопостачання;  

2. Забезпечено якісне теплопостачання та гаряче во-
допостачання в населених пунктах; 

3. Зменшено кількість проривів та витрат на майбутні 
ремонти 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на вико-
нання технічного завдання 

Якісні результати від реалізації проекту дозволять зни-
зити рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів 
підприємствами з теплопостачання та гарячого водопо-
стачання, зменшити кількість аварійних ситуацій, поліп-
шити екологічний стан, створити передумови зі зни-
ження тарифу за послуги з теплопостачання та 
гарячого водопостачання, що також матиме соціальний 
ефект. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Проведення комплексного аудиту. 
2. Складання плану модернізацій та заміни. 
3. Розробка проектної документації згідно з виконаним 

аудитом.  
4. Придбання та встановлення котлів на альтернатив-

них видах палива, придбання та встановлення 
менш потужних газових котлів у котельнях, монтаж 
та під’єднання газових, водопровідних та теплових 
мереж, оптимізація мереж теплопостачання, обсте-
ження та утеплення мереж централізованого опа-
лення за сучасними енергозберігаючими технологі-
ями, тощо  
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10. Обсяг фінансування техніч-
ного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 50000,0 50000,0 50000,0 - 50000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

10000,0 30000,0 30000,0 - 70000,0 

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 - 30000,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 65 
2. Назва технічного завдання Культурно-креативна Резиденція  

«Посольство Художників» 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки се-
редніх і малих міст регіону 
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій,  
сучасного мистецтва та ін.) 
3.4.2. Підвищення інвестиційної привабливості 
3.4.3. Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Планується зробити унікальний майданчик -  Резиден-
цію, де шляхом внутрішніх ресурсів, будемо підвищувати 
культурний рівень суспільства в унікальному природ-
ному середовищі за допомогою соціально-культурних 
освітніх програм: лекцій, семінарів, гуртків, тренінгів, ви-
ставок, театральних показів, показів документальних фі-
льмів та інших видів активностей 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Планується розробити довгострокові соціально-куль-
турні програми для всіх охочих, включаючи інклюзив-
них людей і ветеранів АТО. 

2. В рамках даних програм буде підвищено культурний 
рівень суспільства, здійснюватися пошук потенційних 
творчих людей і допомога їм реалізовувати себе. 

3. Результатом роботи будуть праці учасників — виста-
вки, семінари, художні роботи, скульптури, архітек-
тура, дизайн, інтелектуальна власність. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Капіталізація вищеописаної культурної спадщини по-
лягає у створенні сучасної поліфункціональної куль-
турно-креативної резиденції «Посольства Художни-
ків», що буде майданчиком для взаємодії громади, 
бізнесу, влади, осередком розвитку креативних інду-
стрій. 

2. Перед молоддю стоїть виклик навчитись жити та пра-
цювати у новому, швидко прискореному змінному 
світі. Водночас чинна система освіти не надає широ-
кому спектру життєво-необхідних (ключових) навичок, 
які роблять можливими різнобічну діяльність молодої 
людини в побуті, соціумі. При значній інтенсивності 
навчання діти не мають можливості достатньо повно 
дослідити та опанувати матеріальний світ навколо 
себе. Як наслідок — не забезпечується належна ефе-
ктивність навчання, не закладається база для профе-
сійного вибору. 

3. Існують спеціалізовані середовища, де за досить ве-
ликі кошти дитину можна обмежено чогось навчити 
робити руками. За таких умов дитина не має змоги 
бачити різні можливості свого професійного розвитку, 
пробувати, обирати. 
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4. Вперше в Україні з'явиться можливість синтезу при-
роди і культури, як просторової домінанти арт-об'єк-
тів, природи і людей, що дає невичерпний потенціал. 

5. За прикладом світових парків, таких як: Moderna 
Museet в Стокгольмі, Парк Бруно Вебера в Цюриху, 
Йоркширський парк в Англії, сквери High-Line Нью-
Йорка і ін., які знамениті завдяки їхнім флористич-
ному, і естетичному наповненню. 

6. Ми створимо перший в Україні майданчик з акцентом 
на природу, мистецтво під одкритим небом. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Територія, на якій ми плануємо розпочати будувати По-
сольство художників, є унікальною — це біостанція при 
Комунальному закладі «Харківському обласному Палаці 
дитячої та юнацької творчості». 
Це парк, площею 2,97 Га, з прекрасно збереженими при-
родним ландшафтом, соснами, фруктовим садом, бота-
нічними теплицями, мікрозоопарком, стайнями, малень-
кими будівництвами, майстернями. Локація знаходиться 
посеред житлового кварталу, неподалік від центру мега-
полісу. Цей парк потребує реконструкції і модернізації. 
Ми плануємо поєднати природні ресурси біостанції з 
концепцією Посольства Художників та розпочати рено-
вацію території, використовуючи енергоефективні техно-
логії та відновлювальні джерела енергії. 
Це призведе до покращення соціально-культурної атмо-
сфери в суспільстві та підвищить інтерес до природної 
спадщини шляхом взаємодії людей та природи. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 1800,0 10000,0 2000,0 - 13800,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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3.5. Енергозабезпечення і створення ефективної системи енергозбереження в регіоні 

1. Номер технічного завдання 66 
2. Назва технічного завдання Енергоефективний дім 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеці-
алізованої просторової економіки з високою доданою ва-
ртістю 
3.5. Енергозабезпечення і створення ефективної сис-
теми енергозбереження в регіоні на інноваційній основі 
3.5.2. Енергомодернізація житлового фонду 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Фасади деяких житлових будинків не забезпечують на-
лежну теплоізоляцію приміщень. Також, в результаті 
тривалої експлуатації ліфтового господарства та недо-
статнього фінансування є ліфти, що потребують заміни 
або проведення капітального ремонту. Ці та інші чинники 
призводять до неефективного використання енергетич-
них ресурсів. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Створено безпечні та комфортні умови для мешкан-
ців багатоквартирних будинків;  

2. Підвищено рівень енергозбереження;  
3. Поліпшено естетичний вигляд будинків; 
4. Забезпечено пропаганду ресурсоекономної поведінки 

серед населення; 
5. Забезпечено умови для зростання ефективності ко-

ристування енергоресурсів. 
6. Не менше 20 багатоквартирних будинків. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Якісні результати від реалізації проекту дозволять зни-
зити рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів 
мешканцями багатоквартирних будинків, створити пере-
думови зі зниження витрат на оплату послуг з теплопо-
стачання, що також матиме соціальний ефект. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Проведення комплексного енергоаудиту 
2. Розробка проектної документації згідно з виконаним 

енергетичним обстеженням. 
3. Проведення робіт по заміні вікон та дверей на енер-

гозберігаючі, проведення будівельних робіт з  утеп-
лення зовнішніх фасадних стін, герметизації швів та 
стиків приміщень будівель. Оздоблення фасадів де-
коративною штукатуркою. 

4. Ремонт ліфтів та встановлення індивідуальних тепло-
вих пунктів. 

5. Ремонт та модернізація інженерних мереж (зовнішні 
та внутрішні) систем життєзабезпечення та кліматич-
ного обладнання, покрівель, фасадних стін, утеп-
лення стін, заміна вікон, котлів з використанням енер-
гоефективних та енергозберігаючих 
матеріалів/обладнання, тощо 
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 
рік 

Усього 

державний бюджет 45000,0 45000,0 45000,0 - 135000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 5000,0 5000,0 5000,0 - 15000,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату в 
регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфрастру-
ктури  
 

4.1. Організація системи залучення і супроводження інвестицій 

1. Номер технічного завдання 67 
2. Назва технічного завдання Створення та підтримка діяльності агенції регіонального 

розвитку (АРР) 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе вря-
дування 
3.4. Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіона-
льної політики 
3.4.2. Підвищення спроможності агенцій регіонального 
розвитку 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату 
в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфра-
структури 
4.1. Організація системи залучення та супроводження 
міжнародних і вітчизняних інвестицій  
4.1.1. Створення інституцій залучення та супроводу за-
кордонних і вітчизняних інвесторів 
4.1.2. Міжнародна промоція інвестиційної привабливості 
регіону 
4.1.3. Налагодження тісної співпраці з вітчизняними й 
іноземними інвесторами та інституціями по залученню 
інвестицій 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Основна проблема проекту:  
• маючи багату ресурсну базу та можливості й перспек-

тиви розвитку та зростання, Харківська область зіш-
товхується з рядом проблем:  

• недостатній рівень прямих іноземних інвестицій, які 
необхідні для оновлення та модернізації основних 
фондів підприємств;  

• несформована регіональна інноваційна політика, від-
сутність інфраструктури підтримки інноваційного біз-
несу;  

• низький рівень привабливості проживання в сільській 
місцевості для молоді через недостатній розвиток, а 
подекуди депресивний стан сільської місцевості;  

• повільний темп процесу добровільного об’єднання 
територіальних громад та слабо розвинуті системи ін-
формування територіальних громад області.  

Ці проблеми призводять до сповільнення темпів еконо-
мічного зростання та регіонального розвитку.   
 
Налагоджена діяльність Агенції дозволить покращити 
економічну ситуацію та сприяти вирішенню існуючих 
проблемних питань шляхом: 
• розробки чітких механізмів співпраці та розвитку те-

риторіальних громад області;  
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• залучення інвестицій (національних і закордонних) у 
Харківську область;  

• пошуку та залучення зовнішніх ресурсів, включаючи 
міжнародну технічну допомогу задля розвитку як ок-
ремих районів, так і регіону в цілому;  

• консультування та надання методологічної допомоги 
громадам;  

• моніторингу стану виконання у регіоні завдань, визна-
чених Стратегією розвитку Харківської області на 
2021- 2027 роки, плану заходів з її реалізації;  

• формування позитивного іміджу регіону, покращення 
інвестиційного клімату у регіоні. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Очікувані кількісні результати  проекту:  
1. Проведено щонайменше 6 прес-конференцій; прове-

дено 5 фокус-груп з дослідження інвестиційних пот-
реб громад області; підготовлено щонайменше 4 ба-
зових навчальні програми та презентаційні 
матеріали; проведено щонайменше 10 навчань та 5 
круглих столів у визначених зональних регіонах; про-
ведено по 4 виїзні консультації в  зональних центри з 
питань об’єднання територіальних громад; виготов-
лено та розміщено 2 телевізійні сюжети; проведено 
міжнародний інвестиційний форум; налагоджено ро-
боту Агенції регіонального розвитку; підготовлено со-
ціально-економічне дослідження та аналіз інвести-
ційних потреб області; налагоджено механізми 
співпраці між громадами; підвищено рівень обізнано-
сті представників громад щодо інструментів та меха-
нізмів регіонального розвитку; підвищено рівень ін-
формування громадськості щодо процесу 
добровільного об’єднання територіальних громад; 
активізовано діяльність із залучення інвестиційних 
ресурсів, в тому числі за рахунок міжнародної техніч-
ної допомоги; залучено не менше 200 млн. інвестицій 
у інвестиційні проекти; розроблено не менше 10 про-
грам соціально-економічного розвитку місцевих гро-
мад.   

2. Визначено мету, цілі та ключові напрямки діяльності 
АРР відповідно до Стратегії розвитку Харківської об-
ласті на 2021- 2027 роки. 

3. Визначено юридичну форму, засновників та джерела 
фінансування АРР 

4. Розроблено та затверджено статут АРР 
5. Розроблено та затверджено бізнес план та план дія-

льності АРР на 5 років. 
6. Підготовлено мінімум 3 заявки на залучення додатко-

вого фінансування у регіон 
7. Розроблено та впроваджено мінімум 3 послуги у від-

повідності до затвердженого плану. 
8. Сформовано кваліфіковану команду фахівців з регіо-

нального розвитку, економічного розвитку та проект-
ного менеджменту на базі АРР 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Очікувані якісні результати проекту: підвищено інститу-
ційну та організаційну спроможність АРР; створено висо-
кокваліфіковане експертне середовище; створено сучас-
ний інформаційно-освітній простір, підвищено 
кваліфікаційний та експертний рівень працівників Агенції 
для надання якісних послуг; розширено перелік послуг з 
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регіонального розвитку для працівників органів місцевої 
влади, бізнесу, інвесторів, НГО та інших зацікавлених 
сторін; підвищено рівень поінформованості громадсько-
сті щодо діяльності та послуг АРР; поширено кращий до-
свід регіонального розвитку європейських та вітчизняних 
організацій; активізовано діяльність із залучення ресур-
сів, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допо-
моги. 
Харківська область суттєво підвищила свої показники у 
сферах: 
• підвищення інвестиційної конкурентоспроможності 

регіону, залучення інвестицій та реалізація інновацій-
ного потенціалу; 

• підтримка розвитку малого та середнього бізнесу; 
• розвиток сільської місцевості та сільського господарс-

тва; 
• розвиток туризму, забезпечення культурної інтеграції, 
• реалізація екологічних проектів регіонального зна-

чення. 
Створено умови для динамічного, збалансованого роз-
витку області, підвищення рівня життя населення, доде-
ржання гарантованих державою соціальних стандартів 
для кожного громадянина незалежно від його місця про-
живання, забезпечення безпечного середовища шляхом 
покращення екологічної ситуації у регіоні. В результаті 
реалізації проекту будуть повністю налагоджені процеси 
з розробки/перегляду, впровадження, моніторингу та оці-
нювання виконання стратегії розвитку Харківської обла-
сті, окремих програм та проектів; здійснюється залу-
чення коштів державного бюджету України та місцевих 
бюджетів, Європейського Союзу, українських, іноземних 
та міжнародних фінансових установ, та приватних інвес-
торів, а також інших ресурсів для реалізації пріоритетних 
напрямків стратегії розвитку Харківської області. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Формування робочої групи проекту, розподіл обов’яз-
ків, повноважень та відповідальності між її членами. 

2. Визначення потреб та необхідних ресурсів для забез-
печення діяльності Агенції регіонального розвитку 
Харківської області. На цьому етапі передбачається 
закупка необхідного обладнання для забезпечення 
функціонування АРР.    

3. Презентація проекту громадськості шляхом організа-
ції та проведення стартової прес-конференції для мі-
сцевих та регіональних ЗМІ. Підготовка інформацій-
них матеріалів та презентації мети, головних завдань 
та результатів проекту. Інформування громад області 
щодо початку реалізації проекту шляхом електронної 
розсилки. 

4. Проведення аналізу соціально-економічної ситуації 
та проблем розвитку регіону, а також попереднього 
дослідження та аналізу інвестиційних потреб терито-
ріальних громад області. Формування інвестиційних 
пропозицій та налагодженню співпраці між самими 
громадами різних районів. 

5. Організація та проведення фокус-груп з метою пред-
ставлення попереднього аналізу інвестиційних пот-
реб громад та актуалізації інформації. Аналіз 
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проведення фокус-груп та актуалізація інформації 
щодо інвестиційних потреб регіонів. 

6. Розробка щонайменше 4-х базових навчальних про-
грам та презентаційних матеріалів за темами: 

• механізми та інструменти співпраці й розвитку тери-
торіальних громад; 

• посилення інвестиційної привабливості та ресурсних 
можливостей місцевого розвитку, формування пози-
тивного іміджу регіону; 

• пошук та залучення зовнішніх ресурсів (внутрішніх та 
міжнародних); 

• досвід іноземних держав щодо реалізації регіональ-
ної політики; 

Повний перелік актуальних тем буде сформовано на ос-
нові  дослідження та аналізу потреб територіальних гро-
мад області. До розробки навчальних програм та матері-
алів будуть залучені провідні фахівці, експерти та 
науковці області. 
 
7. Організація та проведення 2-х етапів 1-денних на-

вчань (всього 10 навчань) та 5 круглих столів з розро-
бленої тематики для представників громад області з 
актуальних тем регіонального розвитку. Протягом за-
ходів відбудеться презентація АРР як інструменту 
підтримки регіонального розвитку. Учасники заходу 
будуть забезпечені комплектом роздаткових матеріа-
лів (папка, блокнот, ручка, інформаційний буклет про 
діяльність Агенції, матеріали навчання). 

8. Організація та проведення 10 зустрічей в для підпри-
ємців у форматі B2B з метою налагодження зв’язків  
та активізації співробітництва в бізнес-середовищі.  
На кожну зустріч буде запрошено експерта для висві-
тлення та обговорення актуальних питань розвитку 
підприємницької справи: оподаткування, аудит, бух-
галтерія, апробація програмних продуктів для ве-
дення економічної діяльності, запровадження систем 
якості тощо. 

9. Організація та проведення Міжнародного інвестицій-
ного форуму із залученням міжнародних партнерів, 
представників бізнес-структур регіону, місцевих орга-
нів влади, дипломатичних представництв інших країн 
в Україні та інших зацікавлених сторін. Захід організо-
вується Агенцією за підтримки регіональних органів 
влади з метою висвітлення економічного та інвести-
ційного потенціалу Харківської області.  

10. Формування методологічної та інформаційної бази 
матеріалів з питань регіонального розвитку, розвитку 
громад, залучення зовнішніх ресурсів, тощо. 

11. Надання консультаційно-методологічної підтримки 
територіальним громадам області, які перебувають в 
процесі добровільного об’єднання територіальних 
громад. Консультації будуть надаватися експертами 
на постійній основі 

12. Забезпечення висвітлення проекту серед широкої 
громадськості. З метою поширення результатів та 
сталості проекту буде організовано роботу веб-сайту 
Агенції, виготовлено та розміщено телевізійні сю-
жети, а також проведено прес-конференції. Також, 
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буде виготовлено інформаційну табличку проекту, 
баннер та рол-ап баннер Агенції. Представників ЗМІ 
буде залучено до проведення заходів Агенції. 

13. Забезпечення постійного моніторингу та своєчасного 
подання звітності з метою контролю ходу виконання 
проекту. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

3000,0 2000,0 1500,0 - 6500,0 

інші джерела (зазначити) 
   

- 
 

місцевий бюджет 1500,0 1250,0 1200,0 - 3950,0 
інші джерела (зазначити) 350,0 850,0 1500,0 - 2700,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

Реалізація проекту передбачає залучення місцевих ор-
ганів влади, громадськості та підприємців. Такий підхід 
передбачає можливість сконсолідувати зусилля всіх уча-
сників громади задля свого розвитку.  
Проект має інноваційну складову у вигляді Агенції регіо-
нального розвитку, як інструменту сприяння регіональ-
ному розвитку. Напрацьовані в рамках Агенції навчальні 
та інформаційні матеріали будуть складати основу її дія-
льності і по завершенню проекту. Агенція буде здійсню-
вати комплекс заходів із навчальної та консультаційної 
роботи, результатом якої стане зміцнення людського по-
тенціалу кожної громади, а також посилення інвестицій-
ної привабливості та ресурсних можливостей місцевого 
розвитку 
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1. Номер технічного завдання 68 
2. Назва технічного завдання Інтеграція освітньої та наукової діяльності закордонних 

ЗВО в науково-освітні заклади регіону та міжнародна 
промоція 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регі-
онів 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню те-
хнологічності регіональної економіки, підтримка іннова-
ційних підприємств та стартапів 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клі-
мату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної 
інфраструктури 
4.1. Організація системи залучення та супроводження 
міжнародних і вітчизняних інвестицій  
4.1.2. Міжнародна промоція інвестиційної привабливості 
регіону 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Недостатній рівень інтеграції  освітньої та наукової дія-
льності закордонних ЗВО в науково-освітні заклади регі-
ону, на базі яких ведеться підготовка фахівців  більш 
сприятливих для розвитку економіки регіону інновацій-
них технічних спеціальностей 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Підвищено якість освіти на  більш сприятливих для 
розвитку економіки регіону інноваційних технічних 
спеціальностях. 

2. Збільшено кількість студентів, що приїжджають з ін-
ших регіонів для навчання на більш сприятливих для 
розвитку економіки регіону інноваційних технічних 
спеціальностях. 

3. Підвищено рівень інтеграції регіональної освіти у єв-
ропейський простір. 

4. Збільшено кількість молодих кваліфікованих кадрів 
для насичення галузевого бізнесу у регіоні. 

5. Досягнуто позитивного рівня регіону в рамках модер-
нізації його інформаційно-комунікативного простору. 

6. Посилено науково-дослідницькі напрями регіональ-
них ЗВО із залученням представників галузевого біз-
несу в регіоні. 

7. Підвищено позиції регіональних ЗВО у міжнародних 
рейтингах та розвинено іміджевий та репутаційний 
аспекти регіону у міжнародному інформаційному про-
сторі. 

8. Зменшено рівень безробіття серед молоді. 
9. Збільшено чисельність підприємців віком до 35 років 

у ІТ-галузі 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Створено інформаційно-комунікативний простір, 
спрямований на інтеграцію освітньої та наукової дія-
льності закордонних ЗВО в науково-освітні заклади 
регіону з залученням представників вітчизняних та 
іноземних ЗВО, галузевого бізнесу у регіоні та орга-
нів місцевої влади.  

2. Сформовано позитивний імідж ІТ індустрії серед мо-
лоді. 

3. Підвищено розвиток ІТ індустрії регіону. 
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9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Організація заходів з підвищення можливості залу-
чення закордонних ЗВО до співробітництва з ЗВО у 
регіоні. 

2. Залучення іноземних викладачів та фахівців відпові-
дних галузей до викладацької діяльності в рамках 
більш сприятливих для розвитку економіки регіону 
інноваційних технічних спеціальностей 

3. Застосування інноваційних методів організації освіт-
нього процесу з урахуванням європейського досвіду. 

4. Залучення представників галузевого бізнесу в регіоні 
до участі у науково-дослідницьких напрямах регіона-
льних ЗВО 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
   

- 
 

місцевий бюджет 375,0 437,5 437,5 - 1250,0 
інші джерела (зазначити) 375,0 437,5 437,5 - 1250,0 
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 69 
2. Назва технічного завдання Мобільний додаток (багатомовний) «Путівник по Харкову 

та Харківській області» 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату 
в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфра-
структури 
4.1. Організація системи залучення та супроводження 
міжнародних і вітчизняних інвестицій  
4.1.2. Міжнародна промоція інвестиційної привабливості 
регіону 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область.  
Можливе подальше додавання в проект інших областей. 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

На сьогоднішній день в регіоні немає інформаційного ре-
сурсу, який би об'єднував в собі різні категорії інформації, 
необхідні для приїжджих, а саме: 
1. Транспорт (Аеропорт, залізничний вокзал, автовокзал, 

міський транспорт, таксі, прокат авто). 
2. Сервіс (Готелі, ресторани, кафе, бари, розважальні 

центри, 
3. туристичні об'єкти, торгові центри, медичні установи, 

банки, конференц-сервіс). 
4. Описи пам'яток, екскурсійних та архітектурних об'єктів. 
5. Ілюстративний матеріал (Сучасні фотографії міста, па-

м'яток, природи, історичні фотографії). 
6. Навігація (прив'язка всього перерахованого вище до 

карти). 
7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Очікувана кількість користувачів мобільного додатку: 
громадяни України, які перебувають у відрядженні або на 
відпочинку  
• у Харківській області – 500 000 осіб 
• іноземні туристи – 120 000 осіб 
• іноземні студенти  – 12 000 осіб 
Матеріали інформаційно-аналітичного характеру, істори-
чні фото- відеоматеріали і т.ін., які доцільно використову-
вати на дисципліні «Харківщинознавство» педагогам та 
школярам старших класів – 18 000 осіб 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Проект сприятиме: 
• Збільшенню кількості суб'єктів підприємництва, що за-

діяно у туристичній галузі. 
• Розвитку внутрішнього туризму. 
• Підвищенню інформованості молоді про туристичні мо-

жливості регіону, історичні та культурні цінності (Харкі-
вщинознавство).  

• Підвищенню відвідуваності невеликих населених пунк-
тів Харківської області. 

• Розвитку «Зеленого туризму». 
9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Розробка платформи для користувачів iOS та Android. 
2. Впровадження проекту. 
3. Просування додатку (розміщення в App store/Play 

market, реклама на регіональних інформаційних сай-
тах, реклама на міжнародних туристичних сайтах, рек-
лама в міжміському транспорті та ін.) 
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 560,0 160,0 0,0 - 720,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
   

- 
 

місцевий бюджет      
інші джерела (зазначити) 140,0 40,0 0,0 - 180,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

Проведені роботи з підбору та систематизації інформації 
для наповнення проекту, а саме: довідкова інформація, 
фотоматеріали, історичні описи, складені екскурсійні мар-
шрути. 
Частина матеріалів вже перекладена на кілька мов 
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1. Номер технічного завдання 70 
2. Назва технічного завдання #ХарківщинаТуристична відкрита до світу 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому відпо-
відає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, 
культурного простору в межах всієї території України 
1.4.3. Розвиток внутрішньо українського туризму 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клі-
мату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної 
інфраструктури 
4.1. Організація системи залучення та супроводження 
міжнародних і вітчизняних інвестицій  
4.1.2. Міжнародна промоція інвестиційної привабливо-
сті регіону 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область, Україна, іноземні країни 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

У Харківській області є всі умови для зростання темпів 
розвитку  внутрішнього та в’їзного туризму. Це дозво-
ляє вважати туристичну галузь Харківщини як одну із 
найбільш перспективних та здатних залучати прямі ін-
вестиції  в регіон. Але спротив у сприйнятті Харків-
щини, як туристичного регіону в українському і світо-
вому інформаційному просторі, відіграє відсутність 
єдиного емоційного і візуального меседжу. І, як свід-
чить  досвід інших українських регіонів, значну роль у 
просуванні якраз посідає туристична промоція, яка пок-
ликана максимально дієво доносити інформацію до 
широкого загалу.  
Харківська область у цьому напрямі є ще недооціне-
ною та потребує «тюнінгу» через посилення мультиме-
дійної промоції туристичного потенціалу Харківщини та 
покращення її іміджу у внутрішньому, зовнішньому 
(офлайн) та «онлайновому» інформаційному просторі. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Збільшено обсяги внутрішнього та в’їзного туризму. 
2. Забезпечено широке інформування  туристів, гостей 

Харківської області про туристичний потенціал регі-
ону, його культурну спадщину. 

3. Створено умови для зростання зацікавленості Хар-
ківщиною у потенційних гостей та відвідувачів. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Передбачається збільшення кількості туристів, як 
наслідок, збільшення надходжень до місцевих та 
державного бюджетів. 

2. Поряд з високим економічним потенціалом, розви-
ток туризму як складової зального розвитку регіону 
має важливе соціальне значення, зокрема забезпе-
чує відновлення життєвих сил людини, витрачених у 
процесі праці; сприяє духовному й інтелектуаль-
ному розвитку особистості; дає можливість адапту-
ватись у суспільному житті та долучитись до різних 
форм відпочинку, в тому числі, й людям з інвалідні-
стю. 

3. Методи реалізації продукту проєкту не входять у су-
перечність з екологічно-небезпечним станом тери-
торії Харківської області. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створення мультимедійної промоції туристичного 
потенціалу Харківщини (зокрема, промоційних та 
іміджевих відеороликів, 3D-турів, туристичного 
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додатку, інтерактивного обладнання для туристів, 
тощо). 

2. Організація промоційної кампанії з просування тури-
стичних можливостей Харківщини в «офлайновому» 
та «онлайновому» інформаційних  просторах. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 1434,6 540,0 342,0 
 

2316,6 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
   

 
 

місцевий бюджет 159,4 60,0 38,0  257,4 
інші джерела (зазначити) 

     

11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 71 
2. Назва технічного завдання Створення міжнародної платформи для спрощення екс-

портно- імпортних відносин між державами 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтер-
націоналізації бізнесу у секторі МСП.  
2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і 
громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату 
в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфра-
структури 
4.1. Організація системи залучення та супроводження 
міжнародних і вітчизняних інвестицій  
4.1.3. Налагодження тісної співпраці з вітчизняними й 
іноземними інвесторами та інституціями по залученню 
інвестицій 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Основна проблема проекту: маючи багату ресурсну базу 
та можливості й перспективи розвитку та зростання, Ха-
рківська область зіштовхується з рядом проблем: недо-
статній рівень прямих іноземних інвестицій, які необхідні 
для оновлення та модернізації основних фондів підпри-
ємств, тощо 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

• Відкрито міжнародну платформу експортно-імпортних 
представництв.  

• Сформовано центр логістичних послуг для експорте-
рів та імпортерів. 

• Налагоджені зв’язки з міжнародними компаніями. 
• Усунені бар’єри на шляху до входу іноземних компа-

ній на український ринок.  
• Зменшено рівень безробіття за рахунок створення 50 

нових робочих місць. 
• Створені умови для підтримки зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств малого та середнього бізнесу. 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

• Підвищена інвестиційна привабливість регіону 
• Розширена товарна та географічна структура експо-

рту та імпорту країни. 
• Підвищено рівень ділової активності у Харківському 

регіоні. 
9. Основні заходи технічного 
завдання 

• Розробка концепції. 
• Вибір локації. 
• Розробка бізнес-плану. 
• Проведення презентації та переговорів з міжнарод-

ними та місцевими компаніями. 
• Пошук та залучення інвестицій, формування заявок в 

фінансові установи. 
• Залучення логістичних компаній. 
• Відкриття представництв компаній. 
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 800,0 630,0 630,0 - 2060,0 
інші джерела (зазначити) 425,0 345,0 345,0 - 1115,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення інноваційної та інвестиційної діяльності, 
формування регіональної інноваційної системи 

1. Номер технічного завдання 72 
2. Назва технічного завдання Створення мережі індустріальних та інноваційних пар-

ків на території Харківської області 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності ре-
гіонів 
2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій 
і громад, підтримка залучення та розміщення інвести-
цій. 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню 
технологічності регіональної економіки, підтримка інно-
ваційних підприємств та стартапів. 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клі-
мату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної 
інфраструктури 
4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення інно-
ваційної та інвестиційної діяльності, формування регіо-
нальної інноваційної системи 
4.2.1. Створення високоякісної інноваційної інфраструк-
тури, мереж трансферу знань і технологій, які сфокусо-
вані на смарт-спеціалізованих напрямках економіки 
4.2.2. Розвиток мережі індустріальних і технологічних 
парків та кластерів 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Відсутність індустріальних та інноваційних парків на те-
риторії Харківської області призводить до зниження 
ефективності заходів, які проводяться для залучення 
інвестицій, співпраці з внутрішніми та міжнародними ін-
весторами, тощо 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Створення індустріальних парків на території Хар-
ківської області з відповідною інженерною інфра-
структурою; 

2. Залучення міжнародних інвестицій для реалізації 
регіональних проектів; 

3. Підвищення інвестиційної привабливості Харківсь-
кого регіону; 

4. Розробка та впровадження інноваційних технологій 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на вико-
нання технічного завдання 

Якісні результати від реалізації проекту дозволять за-
лучити кошти інвесторів, реалізовувати інвестиційні 
проекти, створювати нові робочі місця, підвищити рі-
вень надходжень до бюджетів всіх рівнів, тощо 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 
побудова інженерно-транспортної інфраструктури інду-
стріальних парків (зовнішні мережі технічного водопо-
стачання; зовнішні мережі водопостачання; зовнішні 
мережі господарсько-побутової каналізації; зовнішні 
мережі напірної каналізації; зовнішні мережі електропо-
стачання, будівництво доріг, тощо ) 
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10. Обсяг фінансування техніч-
ного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 20000,0 20000,0 20000,
0 

 
60000,0 

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

- 50000,0 100000
,0 

- 150000,0 

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 5000,0 15000,0 15000,
0 

- 35000,0 

інші джерела (зазначити) 
 

    
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 73 
2. Назва технічного завдання Розвиток та ефективне функціонування Харківської регі-

ональної мережі трансферу технологій 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату 
в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфра-
структури 
4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення інно-
ваційної та інвестиційної діяльності, формування регіо-
нальної інноваційної системи 
4.2.1. Створення високоякісної інноваційної інфраструк-
тури, мереж трансферу знань і технологій, які сфокусо-
вані на смарт-спеціалізованих напрямках економіки 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Незважаючи на наявність значних  наукових можливос-
тей та досвід створення технологічно складної продукції 
з високою доданою вартістю, Харківська область, як і 
країна в цілому, з року в рік втрачає свої позиції на рин-
ках високотехнологічних товарів і послуг, які забезпечу-
ють конкурентоспроможність регіонів на міжнародних ри-
нках. Досвід передових країн світу доказує, що вплив 
інновацій на соціально-економічний розвиток може приз-
вести до радикальних структурних змін в економіці та су-
спільстві і значно вплинути на весь ланцюжок створення 
вартості – від постачальників до кінцевих користувачів.  
Харківський регіон з історичних обставин має найбіль-
ший в країні інноваційний потенціал, зумовлений наявні-
стю 20 науково-дослідних інститутів НАН України, 40 за-
кладів вищої освіти, унікальних наукових шкіл, значної 
кількості винахідників та  активних підприємців, особ-
ливо в галузі інформаційних технологій. Саме тому у на-
шому регіоні особливо важливо спрямувати зусилля  
громади на подолання  дисбалансу  між науковим потен-
ціалом і можливостями виробництва за рахунок викорис-
тання сучасних механізмів впровадження інновацій, а 
саме  - мереж трансферу знань і технологій, ефективна 
діяльність яких забезпечує функціонування якісної регіо-
нальної інноваційної системи, сфокусованої на смарт-
спеціалізації. 
Пропонується впровадити системно і професіонально 
працюючу регіональну мережу трансферу технологій, 
засновану на кращих міжнародних зразках таких мереж. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Очікується, що ефективна діяльність запропонованої 
регіональної мережі трансферу знань і технологій, як 
дієвого механізму інноваційної екосистеми та смарт 
спеціалізації регіону,  створе умови для активізації 
інноваційної та старт-ап діяльності у тих наукових ус-
тановах та університетах регіону, які реально проду-
кують сучасні конкурентоспроможні розробки та тех-
нології. За попередніми оцінками це не менше 30 
закладів.  

2. Планується, що  постійними учасниками мережі ста-
нуть орієнтовно  50 інноваційних центрів, наукових 
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парків, офісів трансферу технологій та інших інститу-
цій інноваційної інфраструктури регіону. Не  менше 
200 фахівців цих закладів та працівників інновацій-
них підприємств матимуть змогу підвищити свою ква-
ліфікацію з питань впровадження інновацій та старт-
ап проєктів на відповідних тренінгах та семінарах.   

3. Очікується, що щорічно на електронній платформі 
мережі технологічного трансферу буде розміщено 
(за результатами технологічного аудиту) до 50 про-
філів – пропозицій та запитів технологій, що призве-
дено до заключення 10-20 договорів передачі техно-
логій. У заходах проекту (конференціях, семінарах, 
тренінгах, зустрічах “science-to-business”)  приймуть 
участь  не менше 500 зацікавлених науковців,  підп-
риємців, інвесторів.  

Якісні результати проєкту - це активізація розвитку інно-
ваційної системи та впровадження смарт-спеціалізації у 
регіоні, поліпшення  доступу підприємців до  досліджень 
та розробок харківських науковців, які можуть мати низку 
переваг перед закордонними аналогами;  переорієнтація 
дослідницького сектору на вирішення реальних потреб 
місцевого бізнесу,  налагодження  системної комунікації 
між бізнесом та   науково-освітньою спільнотами, стиму-
лювання процесу відновлення та розвитку конкуренто-
спроможного виробництва та збільшення частки високо-
технологічної продукції у структурі обласної економіки, 
що має привести к  зростанню кількості привабливих ви-
сокооплачуваних робочих місць, притоку інвестицій  у 
промисловість і бізнес та скороченню відтоку з регіону 
кваліфікованих фахівців, у тому числі молоді, підви-
щенню інноваційної культури населення.    

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Економічна ефективність реалізації проєкту полягає в 
отриманні фінансової віддачі від затрат, спрямованих на 
наукову та освітню діяльність,  реалізації на міжнарод-
них та місцевих ринках продукції з високою доданою ва-
ртістю, притоку інвестицій у промисловість  та інновацій-
ний бізнес. 
Інноваційні стратегії та сталий розвиток технологічного 
трансферу  становить основу сучасної соціальної полі-
тики, яка створює умови для реалізації людського потен-
ціалу, сприяє залученню молоді у науково-інноваційну 
діяльність, створення високооплачуваних робочих місць 
та старт-апів, зумовлює зниження відтоку населення,  пі-
двищує інноваційну культуру у суспільстві, сприяє покра-
щенню іміджу Харківського регіону на міжнародній арені, 
та відновлює статус громади як інтелектуального лідеру 
країни. 
Впровадження у виробництво передових наукових роз-
робок та технологій в таких галузях як відновлювана 
енергетика, переробка відходів, зниження шкідливих ви-
кидів, виробництво якісних та корисних продуктів харчу-
вання дозволить значно поліпшити екологічний стан в 
регіоні. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Оцінка потенціалу регіональних інституцій у сфері те-
хнологічного трансферу та комерціалізації наукових 
досліджень, створення регіональної «мапи» транс-
феру знань і технологій. 
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2. Розробка тренінгових програм, методичних матеріа-
лів  з технологічного трансферу та комерціалізації на-
уки і проведення навчання для спеціалістів, працюю-
чих у регіональних інноваційних центрах, НДІ та ЗВО. 
Створення регіональної команди менеджерів техно-
логічного трансферу. 

3. Розвиток та систематичне наповнення двомовної 
(укр/англ)  електронної платформи «Харківська ме-
режа трансферу знань і технологій». 

4. Проведення регулярних консультацій, тренінгів, інфо-
днів, семінарів щодо участі фахівців у мережі, запов-
нення профілів пропозицій та запитів, підвищення 
кваліфікації фахівців з питань технологічного транс-
феру, захисту прав ІВ, розробки інноваційних та 
старт-ап проєктів, участі у Європейських науково-
інноваційних програмах та ін. 

5. Проведення на постійній основі зустрічей 
«science2business», семінарів та конференцій з вітчи-
зняними і міжнародними інвесторами. 

6. Налагодження співпраці з міжнародними мережами 
інновацій і трансферу технологій. 

7. Організація роботи регіонального  Центру трансферу 
технологій 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 2170,0 1900,0 1900,0 - 5970,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 230,0 200,0 200,0 - 630,0 
інші джерела (зазначити) 200,0 200,0 200,0 - 600,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

Вивчено міжнародний досвід щодо функціонування регі-
ональних  мереж інновацій та трансферу технологій, ро-
зроблено низку методичних матеріалів. Проведено опи-
тування представників наявних в регіоні інноваційних 
центрів, НДІ та ЗВО щодо співпраці за проєктом. Розро-
блено структуру електронної платформи  регіональної 
мережі трансферу технологій. Проведені переговори з 
авторами перспективних (з точки зору комерціалізації) 
старт-ап ідей та інноваційних пропозицій, виявлено їх за-
цікавленість в участі у  мережі та необхідність її функціо-
нування в нашому регіоні. Створено первинну базу да-
них потенційних учасників мережі. 
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1. Номер технічного завдання 74 
2. Назва технічного завдання Розробка системи передачі технології 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату 
в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфра-
структури 
4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення інно-
ваційної та інвестиційної діяльності, формування регіо-
нальної інноваційної системи 
4.2.1. Створення високоякісної інноваційної інфраструк-
тури, мереж трансферу знань і технологій, які сфокусо-
вані на смарт-спеціалізованих напрямках економіки 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Сучасні системи передачі технології (СПТ) на сьогодні 
практично не існують в Україні, а їх створення вимагає 
серйозних зусиль з урахуванням кращих світових прак-
тик. Розвиток СПТ в Україні (у тому числі на регіональ-
ному рівні) вимагає кількох елементів, які необхідно пос-
тійно розвивати. 
Основними елементами, розвиток яких сприятиме роз-
робці функціонуючої та ефективної СПТ є: захист інтеле-
ктуальної власності, патенти, торгові марки, логотипи, 
дані та ноу-хау; зв'язок між дослідницькою сферою та 
промисловістю/МСП; процедури оцінки потенційних/пер-
спективних технологій; політика, пов'язана з правом вла-
сності на результати досліджень, політика, пов'язана з 
управлінням конфліктами інтересів, розподілом доходів 
від передачі технологій; мережі для спільної роботи; по-
літики та процеси для спінаутів та стартапів, створених в 
результаті передачі технології. 
В свою чергу це буду доцільним для формування майбу-
тніх конкурентних переваг та сприятиме посиленню ге-
нерації інновацій та впровадження нових технологій у 
визначених доменах і виробничо-збутових промислових 
ланцюжках, які є важливими для регіону і мають значний 
потенціал міжнародної конкурентоспроможності. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Зміна структури економіки у напрямку збільшення ви-
робництва продукції з високою доданою вартістю на 
1 в.п. 

2. Реалізовано щонайменше 5 проектів з передачі тех-
нології за участю дослідницьких установ і промисло-
вих підприємств/МСП. 

3. Створено щонайменше 2 офіси передачі технологій. 
4. Проведено щонайменше 4 інформаційно-комунікацій-

них заходи з популяризації інноваційного руху в регі-
оні. 

5. Створення єдиного майданчику підтримки інновацій 
та впровадження нових технологій 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Формування іміджу Харківської області як території з 
розвинутою системою трансферу технологій. 

2. Сприяння розвитку конструктивного діалогу між 
суб’єктами СПТ та координації між центральними 
офісами та їх філіями. 
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3. Заохочення та сприяння активності регіональних 
МСП, молоді, соціально активних громадяни у сфері 
досліджень та розробки системи передачі технологій. 

4. Розвиток інституційних механізмів регулювання дія-
льності СПТ. 

5. Реалізація низки успішних кейсів комерціалізації тех-
нологій. 

6. Входження до мережі регіонів, у яких смарт спеціалі-
зація обрана у відповідності до стандартів методоло-
гії Єврокомісії, 

7. Створення фінансово стабільного центру підтримки 
інноваційної діяльності в регіоні. 

8. Створення та просування проєктів з передачі техно-
логії, здійснені за участю дослідницьких установ і 
промислових підприємств/МСП. 

9. Забезпечення додаткових надходжень до бюджетів 
усіх рівнів. 

10. Покращення параметрів інноваційного середовища 
та підвищення позицій області у національних рейти-
нгах. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Виявлення та оцінка кращої міжнародної практики 
щодо систем передачі технології. 

2. Оцінка ситуації, пов’язаної з СПТ - оцінка потреб. 
3. Розробка та впровадження комплексних СПТ, вклю-

чаючи всі структурні елементи. 
4. Просування та популяризація СПТ. 
5. Сприяння та підтримка системи постійної комунікації  

та між суб’єктами СПТ та координації між централь-
ними офісами та їх філіями. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 150,0 75,0 75,0 - 300,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 150,0 75,0 75,0 - 300,0 
інші джерела (зазначити) 100,0 100,0 100,0 - 300,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 75 
2. Назва технічного завдання Побудова відповідної інфраструктури для підвищення 

конкурентоспроможності економіки регіону та залучення 
зовнішніх та внутрішніх інвестицій 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і 
громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій. 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню тех-
нологічності регіональної економіки, підтримка інновацій-
них підприємств та стартапів. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату 
в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфра-
структури 
4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення іннова-
ційної та інвестиційної діяльності, формування регіональ-
ної інноваційної системи 
4.2.2. Розвиток мережі індустріальних і технологічних пар-
ків та кластерів 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Відсутність належної інфраструктури в деяких населених 
пунктах Харківської області призводить до зниження ефе-
ктивності заходів, які проводяться для залучення інвести-
цій, співпраці з внутрішніми та міжнародними інвесто-
рами, тощо 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Збудовано відповідну інфраструктуру для можливості 
створення, розширення існуючих підприємств.  

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Якісні результати від реалізації проекту дозволять залу-
чити кошти інвесторів, реалізовувати інвестиційні проекти, 
створювати нові робочі місця, підвищити рівень надхо-
джень до бюджетів всіх рівнів. 
Покращити екологічний стан, тощо 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та по-
будова інженерно-транспортної інфраструктури індустріа-
льних парків (зовнішні мережі технічного водопостачання; 
зовнішні мережі водопостачання; зовнішні мережі госпо-
дарсько-побутової каналізації; зовнішні мережі напірної 
каналізації; зовнішні мережі електропостачання, будівниц-
тво доріг, тощо) 
Будівництво, реконструкція, виробничих приміщень. 
Закупівля устаткування, тощо 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 180,0 150,0 - - 330,0 
інші джерела (зазначити) 1620,0 1350,0 - - 2970,0 
11. Інша інформація щодо 
 технічного завдання  
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1. Номер технічного завдання 76 
2. Назва технічного завдання Створення логістичного кластеру інновацій та інвестицій 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів 
2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і 
громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій. 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню техно-
логічності регіональної економіки, підтримка інноваційних 
підприємств та стартапів. 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату в 
регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструк-
тури 
4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення іннова-
ційної та інвестиційної діяльності, формування регіональної 
інноваційної системи 
4.2.1. Створення високоякісної інноваційної інфраструктури, 
мереж трансферу знань і технологій, які сфокусовані на 
смарт-спеціалізованих напрямках економіки 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Основними проблемами у цій сфері є: 
• практична відсутність в Україні високоякісної іннова-

ційної інфраструктури, 
• великі витрати на трансфер технологій,  
• відсутність конкурентного середовища для про-

дажу/покупки інновацій,  
• складність у визначенні оптимальної ринкової ціни,  
• відсутність спільного ринкового майданчика, 
• розробники інноваційної продукції не мають достовір-

ної інформації щодо потреб ринку,  
• покупці інновацій не знають, хто, як і за яку ціну може 

вирішити їхню науково-технологічну проблему. 
7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Створено логістичний кластер інновацій і інвестицій,  що 
є інструментом забезпечення комерціалізації знань, 
прозорого ціноутворення для науково-місткої інновацій-
ної продукції. 

2. Підготовлено 500 фахівців за спеціалізацією «брокер 
трансферу технологій». 

3. Акредитовано в логістичному кластері інновацій і інвес-
тицій 200 центрів трансферу і комерціалізації технологій. 

4. Скорочено ланцюги збуту виробленої інноваційної про-
дукції без низки посередників від науковців до спожива-
чів-промисловців. 

5. Створено стабільні нові робочі місця у кількості близько 
500. 

6. Грошовий обіг логістичного кластеру інновацій і інвести-
цій склав більше 400 000 000 EURO на рік після акреди-
тації в логістичному кластері інновацій і інвестицій бли-
зько 200 центрів трансферу технологій..  

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Проведено інституціональне забезпечення становлення 
інноваційного підприємництва в регіоні.  

2. Створено прозорий ринок інноваційної продукції - зни-
щено підґрунтя для ділової корупції. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Підготовка суспільної думки у науково-інноваційному се-
редовищі щодо необхідності створення логістичного 
кластеру інновацій і інвестицій  
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2. Організація заходів з метою популяризації створення 
логістичного кластеру інновацій і інвестицій серед потен-
ційних учасників кластеру. 

3. Залучення інвесторів, зацікавлених у створенні логістич-
ного кластеру інновацій і інвестицій.  

4. Навчання 500 фахівців за спеціалізацією «брокер транс-
феру технологій» 

5. Акредитація в логістичному кластері інновацій і інвести-
цій 200 центрів трансферу технологій і комерціалізації 
інновацій. 

6. Оформлення необхідної документації. 
7. Початок роботи окремих секцій логістичного кластеру 

інновацій і інвестицій. 
8. Вихід на планові обсяги роботи логістичного кластеру 

інновацій і інвестицій. 
10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 100,0 750,0 2500,0 - 3350,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 20,0 150,0 500,0 - 670,0 
інші джерела (зазначити) 80,0 600,0 2000,0 - 2680,0 
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 

Проведені маркетингові дослідження, вивчення іноземного 
досвіду вирішення аналогічної проблеми відповідних публі-
кацій та доповідей на конференціях. Підписані меморан-
думи щодо співпраці для розроблення та співфінансування 
проекту з Міжнародною академією інновацій та технологій, 
Київ 
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1. Номер технічного завдання 77 
2. Назва технічного завдання, 
назва проєкту 

Проєктно-консалтинговий супровід залучення інвес-
тицій в економіку Харківської області  

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності 
регіонів 
2.1.3. Збільшення ресурсів на ринку праці. 
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка 
інтернаціоналізації бізнесу у секторі МСП. 
2.3. Підвищення інвестиційної привабливості тери-
торій і громад, підтримка залучення та розміщення 
інвестицій. 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зрос-
танню технологічності регіональної економіки, підт-
римка інноваційних підприємств та стартапів. 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого 
клімату в регіоні і створення інноваційної та інвести-
ційної інфраструктури 
4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення 
інноваційної та інвестиційної діяльності, форму-
вання регіональної інноваційної системи 
4.2.1. Створення високоякісної інноваційної інфра-
структури, мереж трансферу знань і технологій, які 
сфокусовані на смарт-спеціалізованих напрямках 
економіки 
4.2.2. Розвиток мережі індустріальних і технологіч-
них парків та кластерів 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проєктів за 
технічним завданням 

Уся територія Харківської області 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Відсутність на території регіону індустріальних пар-
ків та майданчиків, забезпечених інженерними ме-
режами, необхідними для швидкої реалізації проєк-
тів, стримує залучення інвестицій на територію 
Харківської області. 
Незначні обсяги інвестицій, які надходять в еконо-
міку регіону призводять до зниження рівня конкурен-
тоспроможності підприємств і продукції, яку вони ви-
робляють, що призводить до низького рівня 
заробітної плати і, як наслідок, відтоку харківських 
фахівців за кордон.  

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проєктів на 
виконання технічного за-
вдання 

В результаті реалізації проєкту повинно бути розро-
блено концепції індустріальних парків і промислових 
зон для усіх міст обласного значення і кожної об’єд-
наної територіальної громади Харківської області; 
не менше трьох індустріальних парків Харківської 
області повинно бути включено до державного Ре-
єстру індустріальних (промислових) парків; повинно 
бути розроблено технічко-економічне обгрунтування 
не менше 10 інвестиційних проєктів для залучення 
не менше ніж US$500 млн інвестицій в економіку ре-
гіону і створення 5000 нових робочих місць; в ре-
зультаті реалізації проєкту повинно бути реалізо-
вано не менше 4-х розроблених інвестиційних 
проєктів із залученням не менше ніж US$100 млн ін-
вестицій і створенням не менше ніж 1000 нових ро-
бочих місць 
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8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проєктів на ви-
конання технічного завдання 

Завдяки залученню інвестицій будуть впроваджені 
сучасні інноваційні технології і розширено асорти-
мент експортно-орієнтованої продукції, яка виробля-
ється на території Харківської області, що забезпе-
чить зростання заробітної платні і збереження 
кадрового потенціалу регіону 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Формування банку даних земельних ділянок типу 
«грінфілд» і «браунфілд» на території усіх міст обла-
сного значення і кожної ОТГ області, які можуть бути 
використані для розбудови промислових зон і ство-
рення індустріальних та бізнес-парків  

2. Розробка концепцій організації промислових зон та 
створення індустріальних парків. 

3. Включення індустріальних парків області до держав-
ного Реєстру індустріальних (промислових) парків 
України 

4. Формування проєктних команд і визначення перспек-
тивних напрямків розвитку в сферах: агропромисло-
вий комплекс, біофармація, енергомашинобуду-
вання, мехатроніка, виробництво нових матеріалів, 
креативні індустрії 

5. Розробка попередніх техніко-економічних обґрунту-
вань за найбільш перспективними напрямками роз-
витку провідних виробничих кластерів Харківської 
області 

6. Визначення на території області  місць для реалізації 
інвестиційних проєктів з виробництв інноваційної екс-
портно-орієнтованої продукції на основі розроблених 
попередніх ТЕО 

7. Проведення комплексу маркетингових заходів для 
пошуку потенційних інвесторів 

8. Організація переговорів з потенційними інвесторами, 
консалтинговий супровід підписання інвестиційних 
угод  

9. Інформаційно-консультаційний супровід реалізації ін-
вестиційних проєктів з виробництва на території Хар-
ківської області інноваційної експортно-орієнтованої 
продукції 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 6500,0 6000,0 5500,0 
 

18000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 650,0 600,0 550,0 
 

1800,0 
інші джерела (зазначити) 

     

11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 78 
2. Назва технічного завдання, 
назва проєкту 

Фінансова грамотність та інклюзія Харківської області у 
процеси регіонального інноваційно-інвестиційного розви-
тку регіону 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату 
в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфра-
структури 
4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення інно-
ваційної та інвестиційної діяльності, формування регіо-
нальної інноваційної системи 
4.2.1. Створення високоякісної інноваційної інфраструк-
тури, мереж трансферу знань і технологій, які сфокусо-
вані на смарт-спеціалізованих напрямках економіки 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проєктів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Дослідження рівня фінансової грамотності свідчать про 
низький рівень  фінансової обізнаності та фінансової ку-
льтури населення України. Підвищення рівня фінансової 
культури потребує довгострокових, систематичних, скоо-
рдинованих дій всіх зацікавлених сторін, оскільки харак-
терними для населення нашої країни є низький рівень 
фінансової дисципліни та відповідальності за ризики, 
пов’язані з самостійним вибором та споживанням сучас-
них фінансових послуг та використання фінансових ін-
струментів. Зазначене підтверджується результатами 
досліджень Агентства США з міжнародного розвитку 
«Розвиток фінансового сектору» (USAID, FINREP) згідно 
яких 39 % населення нашої країни не мають банківських 
рахунків, а більшість громадян користуються лише базо-
вими фінансовими послугами, серед яких –  оплата ко-
мунальних платежів (72 %), користування банківським 
рахунком та пластиковою карткою (68 %),  споживчі кре-
дити (30 %),  платежі через термінали платіжних систем 
(38 %), переказ грошей через банк (92%),  обмін валюти 
(31 %). При цьому, населення практично не користується 
інвестиційними послугами та сучасними фінансовими ін-
струментами.  
Всі зазначені проблеми зумовлені: низьким рівнем  ви-
кладання основ фінансової грамотності у загальноосвіт-
ніх закладах; недостатньою кількістю освітніх матеріалів 
для широких верств населення;  недосконалістю законо-
давчого та нормативного забезпечення;  відсутністю чіт-
кого розподілу повноважень та відповідальності за прий-
няття фінансових рішень, як на рівні споживача так і на 
рівні учасника фінансового ринку; недостатнім рівнем 
ресурсного (фінансового, кадрового та інформаційного) 
забезпечення необхідними програмами та заходами; ві-
дсутністю єдиної інформаційної політики, що сприятиме 
підвищенню рівня знань і компетенції в галузі фінансів 
та поінформованості населення про можливі правові на-
слідки отримання фінансових послуг. 
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7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проєктів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Розроблено дорожню карту сприяння стійкому розви-
тку фінансової грамотності, фінансової інклюзії та фі-
нансового добробуту населення Харківського регіону 
на 2022, 2023 та 2024 роки на підставі досліджень рі-
вня довіри населення до фінансово-кредитної сис-
теми Харківського регіону, стану сприйняття та підт-
римки соціально-економічної політики розвитку 
регіону, регіональних інвестиційних програм та прое-
ктів. 

2. Створено інформаційно-аналітичний фінансово-інве-
стиційний портал Харківського регіону для розвитку 
ОТГ, ОСББ, НУО, МСБ тощо. 

3. Створено спеціалізований освітній он-лайн сервіс 
Харківського регіону для реалізації навчальних та 
просвітницьких проектів за напрямами підвищення 
фінансової грамотності населення усіх вікових груп 
та соціальних категорій. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проєктів на ви-
конання технічного завдання 

1. Економічний ефект полягає у забезпеченні поштовху 
для формування та впровадження механізмів соціа-
льно-економічної самодостатності місцевих територі-
альних громад та регіонів через сприяння розвитку 
малого та середнього бізнесу завдяки підвищенню 
ефективності  використання  фінансів домогоспо-
дарств та бізнесу (у томі числі через інструменти ін-
вестування). 

2. Проект є соціальним за своєю спрямованістю та пе-
редбачає отримання переважно прямих соціальних 
ефектів, які виражаються у зменшенні рівня соціаль-
ної напруги через підвищення  довіри до фінансово-
кредитної системи регіону та органів місцевої влади 
саме завдяки вихованню грамотних споживачів фі-
нансових послуг. 

3. Екологічний вплив проекту полягає в зміні менталь-
ності мешканців регіону усіх вікових та соціальних ка-
тегорій через інклюзію бенефіціарів проекту у про-
цеси регіонального інноваційно-інвестиційного 
розвитку регіону та розуміння нерозривного зв’язку 
екологічного стану регіону із інвестиціями в даний на-
прямок. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Розроблено дорожню карту сприяння стійкому розви-
тку фінансової грамотності, фінансової інклюзії та фі-
нансового добробуту населення Харківського регіону 
на 2022, 2023 та 2024 роки на підставі досліджень рі-
вня довіри населення до фінансово-кредитної сис-
теми Харківського регіону, стану сприйняття та підт-
римки соціально-економічної політики розвитку 
регіону, регіональних інвестиційних програм та прое-
ктів. 

2. Проведені: школи ефективного управління фінан-
сами для ОТГ, ОСББ, НУО, МСБ тощо; просвітницькі 
заходи щодо сучасної структури та системи учасників 
ринку фінансових послуг; тренінги із користування су-
часними фінансовими продуктами та фінансовими ін-
струментами; тренінги із визначення надійних опера-
торів ринку фінансових послуг та уникнення 
шахрайства. 

3. Створені:  інформаційно-аналітичний фінансово-інве-
стиційний портал Харківського регіону для розвитку 
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ОТГ, ОСББ, НУО, МСБ тощо;  освітній он-лайн сервіс 
Харківського регіону для реалізації навчальних та 
просвітницьких проектів за напрямами підвищення 
фінансової грамотності населення усіх вікових груп 
та соціальних категорій;  фінансова клініка як пос-
тійно-діюча інформаційно-консалтингова зона для 
населення, для ОТГ, ОСББ, НУО, МСБ тощо та база 
підготовки регіональних фінансових консультантів; 
інститут менторства для ОТГ, ОСББ, НУО, МСБ 
тощо, завдяки роботі якого зазначені бенефіціари 
більш активно долучаються до процесів регіональ-
ного інноваційно-інвестиційного розвитку; мобільна 
інтерактивна (пересувна) школа фінансової культури 
для доступу до якісної фінансової освіти і виховання, 
навчання та перепідготовки населення найвіддалені-
ших куточків регіону;  розгалужена регіональна ме-
режа «Університету третього віку» (20 регіональних 
університетів третього віку із координаційним цент-
ром у місті Харків);    клуби фінансової грамотності 
при загально-освітніх навчальних закладах Харківсь-
кого області. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 4100,0 4100,0 4200,0 
 

12400,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 2800,0 2800,0 2800,0 
 

8400,0 
інші джерела (зазначити) 

     

11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 79 
2. Назва технічного завдання Енергоефективний менеджмент розподіленого компле-

ксу теплопостачання згідно вимог ЄС 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регі-
онів 
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню те-
хнологічності регіональної економіки, підтримка іннова-
ційних підприємств та стартапів. 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клі-
мату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної 
інфраструктури 
4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення інно-
ваційної та інвестиційної діяльності, формування регіо-
нальної інноваційної системи 
4.2.1. Створення високоякісної інноваційної інфраструк-
тури, мереж трансферу знань і технологій, які сфокусо-
вані на смарт-спеціалізованих напрямках економіки 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

«Енергетична стратегія України на період до 2035 року 
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспромож-
ність» передбачає, що до 2025 року здебільшого буде 
завершено реформування енергетичного комплексу Ук-
раїни, досягнуто першочергових цільових показників з 
безпеки та енергоефективності, забезпечено його інно-
ваційне оновлення та інтеграцію з енергетичним секто-
ром ЄС. 
Головні проблеми теплопостачання на сьогодні включа-
ють безпеку постачань, постачання за доступними ці-
нами, належне управління, екологічність і сталий розви-
ток. 
Виконання завдань Енергетичної стратегії України (ЕСУ) 
у період після 2025 року вимагатиме дещо інших підхо-
дів до регулювання енергетики, заснованих на базових 
принципах, прийнятих країнами ЄС, до розроблення до-
кументів стратегічного планування та практичної діяль-
ності з реалізації державної політики в енергетичній 
сфері. 
Основний потенціал енергоефективності та енергооща-
дності припадає на ефективне використання енергоре-
сурсів. Одним із найбільш енергоємних споживачів ене-
ргоресурсів є системи централізованого та автономного 
теплопостачання. Ці найважливіші інфраструктурні об'є-
кти населених пунктів, міст і промислових підприємств 
забезпечують тепловою енергією як від теплоелектро-
централей (когенерація), так і котелень, теплових насо-
сів, відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та інших дже-
рел енергії. 
За оцінкою Міжнародного Енергетичного Агентства 
(МЕА), у сучасних енергетичних стратегіях країн-спожи-
вачів значних обсягів енергетичних ресурсів пріоритетна 
роль відводиться проблемі підвищення енергоефектив-
ності. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Впроваджено систему управління розподіленим ком-
плексом теплопостачання (СУ РКТП), яка дозволяє 
більш заощадливо використовувати теплоносії, за-
безпечувати можливість комплексного 
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(побудинкового, поверхового, поблочного) управ-
ління теплопостачанням. Також СУ РКТП дозволяє 
проводити збір, обробку, аналіз інформації про вико-
ристання теплоносіїв, а також керування системою 
теплопостачання у критичних та аварійних ситуаціях. 
Впровадження таких систем відповідає нормативним 
державним документам: «План заходів із впрова-
дження Концепції реалізації державної політики у 
сфері теплопостачання до 2020 року» розпоря-
дження КМУ від 10 травня 2018 р. № 307-р; «Концеп-
ція реалізації державної політики у сфері реформу-
вання системи державного фінансового контролю до 
2020 року» розпорядження КМУ від 10 травня 2018 
р. № 310-р; «Концепція реалізації державної полі-
тики у сфері теплопостачання» розпорядження КМУ 
від 18 серпня 2017 р. № 569-р. «Енергетична страте-
гія України на період до 2035 року «Безпека, енерго-
ефективність, конкурентоспроможність». 

2. Впроваджено апаратно-програмну розробку СУ 
РКТП через житлово-комунальні господарства, 
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 
міські громади, організації державної та комунальної 
власності, фізичних та юридичних осіб. 

3. Запропоновано впровадження науково-технічної роз-
робки за кошти юридичних та фізичних осіб та за різ-
ними програмами з підтримки та розвитку підви-
щення енергоефективності. 

4. СУ РКТП впроваджено у багатоквартирних будинках 
та об’єктах державної власності, що дозволило зао-
щадити приблизно 18% теплової енергії. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. При впровадженні СУ РКТП заощадження теплової 
енергії складе приблизно 18%. 

2. Використання вітчизняних науково-технічних і техно-
логічних досягнень із максимальним залученням міс-
цевої складової сприятимуть інноваційному розвитку 
економіки, науково-освітнього потенціалу, підви-
щенню рівня зайнятості населення, зниженню залеж-
ності від імпорту ресурсів тощо. 

3. Підвищення рівня зайнятості населення. 
4. Заощадливе продокористування 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Розробка структурної схеми системи управління роз-
поділеним комплексом теплопостачання. 

2. Складання основи для підготовки конструкторської 
документації. 

3. Моделювання окремих вузлів і елементів системи 
управління розподіленим комплексом теплопоста-
чання засобами САПР. 

4. Підготовка ТЗ на виготовлення окремих вузлів і еле-
ментів системи. 

5. Розробка конструкторської документації на систему 
управління розподіленим комплексом теплопоста-
чання. 

6. Створення апаратно-програмного блоку системи уп-
равління розподіленим комплексом теплопоста-
чання. Розробка програмного забезпечення апара-
тно-програмного блоку системи управління 
розподіленим комплексом теплопостачання. Програ-
мування мікроконтролера блоку. 
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7. Виготовлення вузлів збору та передавання інформа-
ції безпроводовим способом. 

8. Створення дослідного зразка системи управління ро-
зподіленим комплексом теплопостачання. 

9. Експериментальні дослідження працездатності сис-
теми управління розподіленим комплексом теплопо-
стачання. 

10. Обґрунтування рекомендацій з практичного впрова-
дження та використання створеного зразка системи. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 1170,0 600,0 
  

1770,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 130,0 70,0 - - 200,0 
інші джерела (зазначити) 

 
30,0   30,0 

11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 80 
2. Назва технічного завдання «Майстерня соціальних підприємств» - підтримка підп-

риємницьких ініціатив молоді Харківської області 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регі-
онів 
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інте-
рнаціоналізації бізнесу у секторі МСП. 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клі-
мату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної 
інфраструктури 
4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення інно-
ваційної та інвестиційної діяльності, формування регіо-
нальної інноваційної системи 
4.2.3. Підтримка інноваційних стартапів та обдарованої 
молоді 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Молодь – це та категорія населення, від якої безпосере-
дньо залежить розвиток нашої країни. Молоді люди во-
лодіють необхідним потенціалом, реалізація якого най-
ближчим часом може істотно поліпшити соціально-
економічне становище суспільства і відродити націона-
льні та духовні надбання українського народу.  
Проте, на сьогоднішній день існує ряд проблем, що ма-
ють вплив на важливі аспекти життєдіяльності молодого 
покоління. 
Однією з найважливіших проблем є молодіжне безро-
біття. Понад 40% української молоді прагнуть влаштува-
тися на роботу за кордоном через фінансовий песимізм 
і зневірення у фінансову спроможність у своїй країні, і 
тим самим вкладають свій потенціал у розвиток іншої 
країни. 
Підтримка та розвиток молодіжного підприємництва є 
запорукою підвищення рівня зайнятості серед молоді та 
створення нових малих підприємств і додаткових робо-
чих місць. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Зростання кількості підприємств з високотехнологічними 
робочими місцями та високою доданою вартістю і про-
дуктивністю для молоді. Збільшення частки молодіжних  
підприємств до 7-10% від загальної кількості. 
Конкретні результати: 
1. Запущено - 100 молодіжних проектів; 
1. Виведено на міжнародні краудфандингові майдан-

чики - 20 проектів; 
2. Залучено фінансування, шляхом участі учасників на 

різних інвестиційних майданчиках - 35 проектів; 
3. Створено 250 нових робочих місць для молоді. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Участь у проекті надасть молоді можливість: 
2. Зрозуміти основи підприємницької діяльності; 
3. Засвоїти техніки і стратегії ведення бізнесу; 
4. Навчитися інструментам управління проектами та фі-

нансового аналізу; 
5. Дізнатися про інновації та дизайн-мислення; 
6. Зустрітися із успішними підприємцями; 
7. Розвинути та презентувати власний бізнес-проект. 
 
Проект буде сприяти : 
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• Підвищенню мотивації у молоді мотивів самостійного 
отримання знань; 

• Підвищить рівень зайнятості молоді на ринку праці 
відповідно до набутої освіти та практичних умінь і на-
виків молодих спеціалістів; 

• Збільшить темпи розвитку підприємництва серед мо-
лоді; 

• Підвищить використання інноваційного потенціалу 
молоді; 

• Підвищить якість загальної середньої освіти молоді; 
• Орієнтованість молодих людей щодо отримання до-

даткових знань, умінь та професійних навиків поза 
системою; 

• Забезпечення молодь першим робочим місцем шля-
хом самозайнятості. 

  
Соціальний вплив: 
• зниження соціальної напруги; 
• кількість збережених постійних робочих місць та 

створення робочих місць для молоді; 
• зменшення міграційних настроїв серед молоді; 
• підвищення активності молоді і рівня їх життя. 
 
Екологічний вплив 
• У проекті, необхідною умовою буде включення еко-

логічної складової до кожної ідеї молодіжного бізнесу 
та підтримка проектів з екологічного напрямку діяль-
ності. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Створено Центру розвитку молодіжного підприємництва 
(Y-HUB). Проведення PR-компанії, яка надає інформа-
цію про проект представникам цільової аудиторії, залу-
чення учасників - 500 осіб. Підготовка та проведення 50 
тренінгів. 
Проведення семінару з основ підприємництва для відіб-
раних учасників (10 груп по 25 осіб). Презентація ідей 
учасників та підбір 50 ідей для інкубації.  
 
Унікальна освітня программа з навчальнимі блоками: 
• бізнес-дисципліни; 
• розвиток навичок комунікації та презентації; 
• маркетинг; 
• фінанси; 
• інтернет підприємництво; 
• створення проектів та бізнес-ідей 
 
Бізнес-тренери – підприємці регіону з досвідом розвитку 
власної справи. 
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 1500,0 2000,0 2500,0 - 6000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 550,0 750,0 950,0 - 2250,0 
інші джерела (зазначити) 250,0 350,0 500,0 - 1100,0 
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 

Молодіжне підприємництво – це елемент підвищення рі-
вня зайнятості серед молоді та створення нових малих 
підприємств і додаткових робочих місць. Саме тому не-
обхідно збільшувати кількість та впроваджувати більш 
прагматичні програми розвитку та підтримки молодіж-
ного підприємництва. 
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1. Номер технічного завдання 81 
2. Назва технічного завдання Центр аутсорсингу та дуальної освіти харківського студе-

нтства (молоді) 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.1. Розвиток людського капіталу. 
2.1.2. Навчання протягом усього життя. 
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтер-
націоналізації бізнесу у секторі МСП. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату 
в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфра-
структури 
4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення іннова-
ційної та інвестиційної діяльності, формування регіональ-
ної інноваційної системи 
4.2.1. Створення високоякісної інноваційної інфраструк-
тури, мереж трансферу знань і технологій, які сфокусо-
вані на смарт-спеціалізованих напрямках економіки 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано тех-
нічне завдання 

Конкурентоспроможна економіка як Харківського регіону, 
так і України в цілому, потребує достатньої кількості ви-
сококваліфікованих фахівців, які мають відповідну про-
фесійну придатність.  
В Україні розроблена та реалізується Концепція підгото-
вки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, схва-
лена  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 
вересня 2018 р. № 660-р. Але зазначена Концепція спря-
мована на впровадження дуальної форми освіти здебіль-
шого в сфері фахової передвищої освіти та  навчання ро-
бітничим професіям шляхом напрацювання прямих 
зв’язків між закладами вищої освіти та  роботодавцями. 
Ефективна реалізація такої моделі співпраці можлива ви-
ключно на базі великих суб’єктів господарювання і ви-
ключно за окремими спеціальностями. 
При цьому залишається поза зоною залучення до реалі-
зації концепції дуальної освіти значна кількість студент-
ської молоді інших спеціальностей та закладів вищої 
освіти та мікро, малий та  середній бізнес, який також по-
требує конкурентних кваліфікованих працівників різних 
галузей. 
Проблемою, також, залишається спроможність мікро, ма-
лого та середнього бізнес до забезпечення молодих фа-
хівців повноцінними робочими місцями за спеціальністю 
через незначні  обсяги потреб (або нерегулярність пот-
реб) кожного окремого суб’єкта мікро, малого чи серед-
нього бізнесу у фахівцях певних категорій. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. Створено Центр аутсорсингу та дуальної освіти  хар-
ківського студентства (молоді). 

2. Визначені та підлягають постійному моніторингу пот-
реби малого і середнього бізнесу Харківського регіону 
у трудових ресурсах та укладення системи партнер-
ських договорів щодо реалізації програм дуальної 
освіти. 

3. Створена логістична база (портал) для постійного ви-
явлення та моніторингу запитів малого і середнього 
бізнесу Харківського регіону у  трудових ресурсах, 
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спроможності харківських закладів вищої освіти та за-
цікавленості студентства (молоді) щодо залучення до 
виконання проектів  реального сектору економіки. 

4. Розроблена та впроваджена  система гарантій забез-
печення цілей і завдань  учасників проекту (закладів 
вищої освіти, роботодавців та студентів). 

5. Працевлаштовано до 200 осіб на рік із числа харків-
ського студентства (молоді) щороку за спеціальністю 
на принципах аутсорсингу та за програмами  дуаль-
ної освіти. 

6. Розроблені та запропоновані мікро, малому та серед-
ньому бізнесу Харківського регіону, об’єднаним тери-
торіальним громадам програми залучення персоналу 
відповідно до їх потреб на основі аутсорсингу в ме-
жах дуальної освіти із забезпеченням  менторського 
супроводу з боку закладів вищої освіти. 

7. Залучено професорсько-викладацький склад Харків-
ського регіону до реалізації проектів (консалтингу) в 
реальному секторі економіки через впровадження си-
стеми менторства в межах програм дуальної освіти. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Підвищення рівня конкурентоспроможності, поси-
лення інноваційної та інвестиційної спроможності ре-
гіону, підвищення інвестиційної активності населення 
в м. Харків та районах Харківського регіону, поси-
лення довіри до органів місцевої влади щодо форму-
вання й розподілу фінансових ресурсів на регіональ-
ному рівні через впровадження ефективного 
забезпечення  малого і середнього бізнесу Харківсь-
кого регіону  трудовими ресурсами за принципами 
аутсорсингу через залучення  харківського студентс-
тва (молоді) до виконання проектів реального сектору 
економіки в межах реалізації програм  дуальної сис-
теми освіти. 

2. Підвищення рівня працевлаштованості та фінансо-
вого благополуччя молодих спеціалістів, забезпе-
чення  мікро, малого та середнього бізнесу  достат-
ньою кількістю висококваліфікованих фахівців. 
Зменшення рівня безробіття (особливо серед молоді) 
у Харківському регіоні. 

3. Екологічний вплив має опосередкований характер че-
рез підвищення рівня працевлаштованості та фінан-
сового благополуччя молодих спеціалістів, забезпе-
чення  мікро, малого та середнього бізнесу 
достатньою кількістю висококваліфікованих фахівців, 
які мають відповідну професійну придатність,  зміну 
ставлення до використання природних ресурсів в бік 
забезпечення екологічної безпеки та мінімізації фі-
нансових витрат на ліквідацію наслідків екологічних 
катаклізмів. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створення та матеріальне оснащення Центру аутсор-
сингу та дуальної освіти  харківського студентства 
(молоді). 

2. Створення порталу для постійного виявлення та моні-
торингу запитів малого і середнього бізнесу Харківсь-
кого регіону у  трудових ресурсах, спроможності хар-
ківських закладів вищої освіти та зацікавленості 
студентства (молоді) щодо залучення до виконання 
проектів  реального сектору економіки. 
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3. Напрацювання правових та логістичних моделей ко-
ординації потреб та можливостей роботодавців, за-
кладів вищої освіти та студентства (молоді) для ефе-
ктивного забезпечення потреб мікро, малого та 
середнього бізнесу у трудових ресурсах за умови га-
рантування забезпечення цілей і завдань усіх  учас-
ників проекту (закладів вищої освіти, роботодавців та 
студентів). 

4. Укладання мережі  партнерських договорів (закладів 
вищої освіти, роботодавців, Державної служби зайня-
тості та центру) про впровадження системи ефектив-
ного забезпечення малого і середнього бізнесу Хар-
ківського регіону трудовими ресурсами за 
принципами аутсорсингу через залучення  харківсь-
кого студентства (молоді) до виконання проектів реа-
льного сектору економіки в межах реалізації програм  
дуальної системи освіти. 

5. Оприлюднення (в узгоджений спосіб) результатів мо-
ніторингу потреб мікро, малого і середнього бізнесу 
Харківського регіону у  трудових ресурсах, пропозицій 
закладів вищої освіти щодо програм дуальної освіти 
та запиту на працевлаштування студентів (молоді). 

6. Працевлаштування до 200 осіб із числа харківського 
студентства (молоді) щороку за спеціальністю на 
принципах аутсорсингу та за програмами  дуальної 
освіти. 

7. Розробка, впровадження та удосконалення програм 
дуальної освіти на базі співпраці роботодавців Хар-
ківського регіону та закладів вищої освіти у різних 
сферах економіки. 

8. Поширення досвіду успішних практик впровадження 
ефективного забезпечення малого і середнього біз-
несу Харківського регіону трудовими ресурсами за 
принципами аутсорсингу через залучення  харківсь-
кого студентства (молоді) до виконання проектів реа-
льного сектору економіки в межах реалізації програм  
дуальної системи освіти. 

10. Обсяг фінансування тех-
нічного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 900,0 900,0 900,0 - 2700,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 700,0 700,0 700,0 - 2100,0 
інші джерела (зазначити)  500,0 500,0 500,0 - 1500,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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4.3. Розвиток транспортної інфраструктури та сполучення  

1. Номер технічного завдання 82 
2. Назва технічного завдання Розвиток мережі автомобільних доріг Харківської області 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах  
1.3. Розвиток інфраструктури для підтримки надання 
державних послуг та підвищення інвестиційної приваб-
ливості територій.  
1.3.1. Транспортна інфраструктура 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату 
в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфра-
структури 
4.3. Розвиток транспортної інфраструктури та сполу-
чення 
4.3.2. Реконструкція регіональної системи автодоріг 
4.3.4. Розвиток мережі транспортного регіонального спо-
лучення 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

1. Стан дорожнього покриття доріг прямо впливає на 
безпеку руху, а також на забезпечення інвестиційно 
привабливого клімату в регіоні. 

2. Збереження та підтримання в належному стані існу-
ючої мережі автомобільних доріг загального користу-
вання та штучних споруд з поступовим підвищенням 
їх технічного рівня та пропускної здатності; 

3. Забезпечення ефективного функціонування і безпеки 
дорожнього руху; 

4. Забезпечення транспортної доступності за критерієм 
центр – периферія; 

5. Реконструкція та розбудова мережі автомобільних 
доріг із урахуванням соціально-економічного і адміні-
стративно-територіального розвитку області та за на-
прямками, що співпадають з міжнародними транспо-
ртними коридорами; 

6. Запровадження механізму державно - приватного 
партнерства  для реалізації інфраструктурних проек-
тів, у тому числі для розвитку прикордонних терито-
рій; 

7. Упровадження новітніх систем організації будівниц-
тва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного ут-
римання автомобільних доріг та штучних споруд  на 
засадах вільної конкуренції приватних і державних пі-
дрядників.  

8. Поліпшення екологічної ситуації на автомобільних 
дорогах та штучних спорудах; 

9. Удосконалення сервісної інфраструктури. 
7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Зростання темпів розвитку області та держави  (до 
0,2 % ВВП області); 

2. Зниження рівня витрат з перевезення вантажів та па-
сажирів (на 1-3 % ); 

3. Зниження собівартості та перевезень  продукції (до 
5%); 

4. Зростання мобільності, зайнятості та рівня доходів 
населення; 



173 

5. Транспортна доступність населених пунктів та соціа-
льних об’єктів (збільшення кількості автобусних та 
шкільних маршрутів); 

6. Покращення екологічного стану навколишнього сере-
довища. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Зростання внутрішнього валового продукту. 
2. Зниження соціальної напруги та зростання добро-

буту населення 
3. Зниження  негативного екологічного впливу 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Розвиток мережі автомобільних доріг державного 
значення шляхом реконструкції та ремонтів; 

2. Розвиток мережі автомобільних доріг місцевого зна-
чення шляхом реконструкції та ремонтів; 

3. Ремонт та утримання штучних споруд; 
4. Розвиток транспортної інфраструктури 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 500000,0 600000,
0 

700000,
0 

- 1800000,0 

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

   -  

інші джерела (зазначити) 
 

  
 

 
місцевий бюджет 600000,0 600000,

0 
500000,
0 

- 1700000,0 

інші джерела (зазначити)  
 

    
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

Харківська область займає перше місце в Україні за  
протяжністю автомобільних доріг загального користу-
вання - 9672,8 км. 
На мережі доріг знаходиться - 799 штучних споруди. 
Державні дороги 
Мережа автомобільних доріг загального користування 
державного значення Харківської області становить 
2343,9 км 
На мережі доріг знаходиться 242 штучні споруди. 
Через Харківську область проходить 2 транспортні кори-
дори: 
Е40 Львів – Рівне - Житомир – Київ – Харків – Луганськ 
(Напрямок Захід – Схід) 
Е 105 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта  (Напря-
мок Північ – Південь)    
Також у Харківській області 5 пунктів пропуску автомобі-
льного сполучення через державний контроль України, в 
тому числі: 
• 2 міжнародних пропуски; 
• 3 міждержавні пропуски. 
Місцеві дороги 
Мережа автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення Харківської області становить 7328,9 
км 
На мережі доріг знаходиться 557 штучних споруди, з 
яких 13 – шляхопроводи.  
 
Автошляхами місцевого значення проходить 790 автобу-
сних та 316 шкільних маршрутів. 
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Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні 
 

5.1. Проведення ефективної адміністративно-територіальної реформи зі створенням фі-
нансово самодостатніх територіальних громад 

1. Номер технічного завдання 83 
2. Назва технічного завдання Забезпечення сучасною містобудівною документацією 

території Харківської області 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні 
5.1. Проведення ефективної адміністративно-територіа-
льної реформи зі створенням фінансово самодостатніх 
територіальних громад 
5.1.1. Розроблення та оновлення містобудівної докумен-
тації регіонального та місцевого рівнів  

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Відсутність сучасної містобудівної документації призво-
дить до неефективного використання природних ресур-
сів, що в свою чергу підвищує екологічну небезпеку, при-
зводить до нераціональної територіальної організації 
землекористування та стримує розвиток територій та за-
лучення інвестиційного потенціалу, що погіршує соціа-
льно-економічний розвиток регіону 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Розробка містобудівної документації з застосуванням 
геоінформаційних технологій дозволить створити – Про-
сторову основу Стратегії розвитку Харківської області, 
буде сприяти сталому та збалансованому економічному 
та соціальному розвитку, збереженню та керуванню при-
родними ресурсами та культурною спадщиною, збалан-
сованій конкурентоспроможності регіону, а також розро-
блення містобудівної документації та дотримання її 
рішень дозволить органам місцевого самоврядування та 
органам виконавчої влади визначати території для роз-
селення, місць застосування праці, відпочинку й оздоро-
влення, інженерно-транспортної інфраструктури, інших 
об’єктів. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Наявність містобудівної документації підвищує по-
чуття стабільності серед мешканців – надає їм інфо-
рмацію, що може бути і що не може бути побудовано 
по сусідству, серед землевласників – мають конкре-
тні дані для оцінки їх нерухомості, для інвесторів – 
отримують чіткі та прозорі правила використання те-
риторії. 

2. Створення та підтримка сприятливого життєвого се-
редовища, надання населенню органами місцевого 
самоврядування високоякісних і доступних адмініст-
ративних, соціальних та інших послуг. 
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3. Містобудівна документація є інструментом держав-
ного регулювання планування територій, яка перед-
бачає збереження , створення та відновлення рекре-
аційних, природоохоронних, оздоровчих територій та 
об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих 
зелених насаджень. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Виготовлення картографічної основи в цифровій фо-
рмі як набори профільних геопросторових даних у 
державній геодезичній системі координат УСК-2000 і 
єдиній системі класифікації та кодування об’єктів бу-
дівництва; 

2. Внесення змін до Схеми планування території Хар-
ківської області; 

3. Розробка Схем планування територій районів (в разі 
їх укрупнення); 

4. Розробка Схем планування території, на якій реалізу-
ються повноваження сільських, селищних, міських 
рад; 

5. Розробка та внесення змін до генеральних планів на-
селених пунктів. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 8000,0 10000,0 12000,0 - 30000,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 84 
2. Назва технічного завдання Впровадження геоінформаційної системи моніторингу 

планування території Харківської області 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні 
5.1. Проведення ефективної адміністративно-територіа-
льної реформи зі створенням фінансово самодостатніх 
територіальних громад 
5.1.1. Розроблення та оновлення містобудівної докумен-
тації регіонального та місцевого рівнів  

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Відсутність сучасної містобудівної документації призво-
дить до неефективного використання природних ресур-
сів, що в свою чергу підвищує екологічну небезпеку, при-
зводить до нераціональної територіальної організації 
землекористування та стримує розвиток територій та за-
лучення інвестиційного потенціалу, що погіршує соціа-
льно-економічний розвиток регіону 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

Формування якісних геопросторових ресурсів, впрова-
дження програмних продуктів які утворюють системи різ-
ної конфігурації, різної функціональної спрямованості, у 
залежності від набору застосованих компонентів та тех-
нічних засобів, для автоматизації процесів реагування на 
аварійні ситуації, підвищення керованості процесів соціа-
льно-економічного розвитку регіону, забезпечення про-
зорості прийнятих рішень щодо планування територій. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Створення геоінформаційної системи сприяє інфор-
маційному забезпеченню інвестиційної діяльності, 
прискоренню та спрощенню планувального, будіве-
льного процесів на території області, міста, району 
чи ОТГ, що в свою чергу покращує інвестиційний клі-
мат. 

2. Забезпечення прав та законних інтересів фізичних і 
юридичних осіб, у тому числі правовласників земель-
них ділянок та об’єктів будівництва, сприяє легкому 
доступу до онлайн інформації. Геоінформаційна сис-
тема є інструментом реагування щодо збереження та 
відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздо-
ровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, пар-
ків, скверів, окремих зелених насаджень. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

Розробка та запровадження системи моніторингу плану-
вання території Харківської області 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

місцевий бюджет 500,0 500,0 700,0 - 1700,0 
інші джерела (зазначити)       
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання  

 

1. Номер технічного завдання 85 
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2. Назва технічного завдання Удосконалення та розвиток містобудівного кадастру Хар-
ківської області 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності 
регіонів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління 
та самоврядування в регіоні 
5.1. Проведення ефективної адміністративно-терито-
ріальної реформи зі створенням фінансово самодо-
статніх територіальних громад 
5.1.2. Упровадження автоматизованої системи баз 
даних містобудівного кадастру 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Відсутність єдиної інформаційної бази даних про те-
риторії, як середовища в різних сферах, їх розірва-
ність, неузгодженість, відсутність єдиної взаємодії си-
стеми містобудівних кадастрів різних рівнів з іншими 
державним електронними інформаційними ресурсами 
стримує прийняття оперативних управлінських рішень 
органами державної влади та органами місцевого са-
моврядування щодо розвитку відповідних територій. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

Створення містобудівного кадастру підвищить якість 
й ефективність інформаційної підтримки прийняття 
управлінських рішень органами державної влади і ор-
ганами місцевого самоврядування щодо сталого роз-
витку території області. Забезпечить органи управ-
ління, проектні установи, зацікавлені організації і 
особи актуальною та об’єктивною інформацією про 
дійсний стан і статус об’єктів нерухомості, землекори-
стування, інфраструктури, соціального захисту, зміни 
їх характеристик, функціонального використання, ре-
зультатів економічної оцінки, метричні дані. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Функціонування повноцінного містобудівного када-
стру допоможе потенційним інвесторам краще розу-
міти бізнес можливості територій та конкретних земе-
льних ділянок, що призведе до збільшення 
укладених угод та подальших інвестицій у розвиток 
відповідних територій. 

2. Використання основних платформ відкритих геоінфо-
рмаційних даних створює сприятливе середовище 
для надання населенню органами місцевого само-
врядування високоякісних і доступних адміністратив-
них, соціальних та інших послуг. 

3. Система містобудівного кадастру забезпечує прий-
няття управлінських рішень щодо формування безпе-
чного середовища життєдіяльності населення, захи-
сту території від наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру, зниження рівня 
забруднення навколишнього природного середо-
вища, охорону та раціональне використання природ-
них ресурсів і територій з особливим статусом в інте-
ресах сталого розвитку території. 
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9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Удосконалення системи містобудівного кадастру; 
2. організація робіт з планового введення даних до баз 

даних містобудівного кадастру та формування й ви-
дачу на запит кадастрових документів та довідок; 

3. приведення наявної інформаційної бази даних до від-
повідного формату та до єдиної системи класифікації 
та кодування об’єктів будівництва; 

4. удосконалення геопорталу містобудівного кадастру 
Харківської області; 

5. забезпечення органів місцевого самоврядування, ор-
ганів виконавчої влади, зацікавлених підприємств, ус-
танов, організацій і громадян містобудівною інформа-
цією. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 500,0 - - 
 

500,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 500,0 500,0 500,0 - 1500,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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5.2. Упровадження системи електронного врядування в роботу регіональних і місцевих 
органів влади 

1. Номер технічного завдання 86 
2. Назва технічного завдання Електронна сільська громада 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності ре-
гіонів 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління 
та самоврядування в регіоні 
5.2. Упровадження системи електронного врядування в 
роботу регіональних і місцевих органів влади   
5.2.5. Інтегрування сучасних інформаційно-комунікацій-
них технологій в територіальних громадах 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

На сьогодні всі проекти електронного врядування, або 
інші, пов’язані з розвитком ІТ-сфери і ІТ-технологій у 
публічному секторі, спрямовані переважно на міських 
жителів, де вже є, хоча б частково, необхідна інформа-
ційна-комунікаційна інфраструктура і де вже наявна до-
статньо розвинена «інформаційна культура». Все це 
збільшує і так великий ступінь інформаційної нерівності 
між міськими та сільськими мешканцями. На подолання 
цієї нерівності і спрямований проект, що пропонується, 
який слід розглядати як пілотний на прикладі трьох 
сільських ОТГ з подальшим розповсюдженням досвіду 
на всі сільські ОТГ Харківської області.  
Реалізація даного проекту дасть можливість сільським 
мешканцям отримувати адміністративні та інші пос-
луги, а сільським радам підвищити ефективність своєї 
діяльності за допомоги таких технологій, як CRM, G2C, 
G2B, G2G, C2B.   

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Проведено соціологічне дослідження з визначення 
основних комунікативних проблем сільських жите-
лів щодо взаємодії з органами влади, отримання 
необхідної інформації, що стосується їхнього життє-
забезпечення; 

2. У трьох сільських ОТГ створено портали доступу 
жителів до адміністративних й інших послуг; 

3. У трьох сільських ОТГ впроваджено системи ві-
деоконференцій для спілкування працівників орга-
нів місцевого самоврядування між собою і з ор-
ганами державної влади, а також для віртуального 
прийому і надання консультацій громадянам пред-
ставниками районних і обласних органів влади, 
освітніх, медичних та інших організацій; 

4. Навчено керівний склад трьох сільських ОТГ та 9 ві-
дповідних фахівців з використання управлінських 
інформаційно-комунікаційних технологій у цільових 
ОТГ; 

5. Навчено 300 мешканців цільових сільських ОТГ 
щодо використання відповідних інформаційно-кому-
нікаційних технологій для отримання публічних пос-
луг, консультацій, інформації від органів влади 
тощо; 
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6. Підготовлено 6 тренерів для подальшого навчання 
мешканців сільських ОТГ; 

7. Розроблено методичні рекомендації з впрова-
дження управлінських інформаційно-комунікаційних 
технологій  у сільських ОТГ. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Економічна та/або бюджетна ефективність реаліза-
ції проекту: підвищення інтенсивності праці посадо-
вих осіб місцевого самоврядування та фахівців ор-
ганів місцевого самоврядування; зменшення 
ризиків і негативних наслідків, у тому числі, матеріа-
льних і фінансових, від прийняття неякісних управ-
лінських рішень; 

2. Соціальний вплив: розвиток сільських територіаль-
них громад;  підвищення якості життя сільських ме-
шканців; збільшення довіри до органів влади; підви-
щення рівня участі членів сільських територіальних 
громад в управлінні та розвитку своїх громад; 

3. Екологічний вплив: впровадження інформаційно-ко-
мунікаційних технологій, зокрема, електронного до-
кументообігу, зменшує використання традиційних 
«паперових» технологій, відтак власно і паперу, що 
зберігає дерева, з яких папір виготовляють. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Проведення соціологічного дослідження з визна-
чення основних комунікативних проблем сільських 
жителів щодо взаємодії з органами влади, отри-
мання необхідної інформації, що стосується їхнього 
життєзабезпечення; 

2. Створення порталів доступу жителів до адміністра-
тивних й інших послуг; 

3. Впровадження систем відеоконференцій для спілку-
вання працівників органів місцевого самовряду-
вання між собою і з органами державної влади, а 
також для віртуального прийому і надання консуль-
тацій громадянам представниками районних і обла-
сних органів влади, освітніх, медичних та інших ор-
ганізацій; 

4. Проведення навчання місцевих жителів і працівни-
ків органів місцевого самоврядування з оволодіння 
сучасними інформаційно-комунікативними техноло-
гіями. 

5. Підготовка тренерів для подальшого навчання меш-
канців сільських ОТГ; 

6. Розробка методичних рекомендацій з впрова-
дження управлінських інформаційно-комунікаційних 
технологій у сільських ОТГ. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет      
інші джерела (зазначити)  1000,0 1000,0 500,0 - 2500,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 87 
2. Назва технічного завдання Розробка і впровадження міської геоінформаційної си-

стеми (МГІС) 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе 
врядування 
3.5. Розвиток державної статистики на регіональному 
та територіальному рівнях.  
3.5.1. Розбудова системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення та розвиток управлінських навичок для 
прийняття рішень, що базуються на об’єктивних даних 
та просторовому плануванні. 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління 
та самоврядування в регіоні 
5.2. Упровадження системи електронного врядування 
в роботу регіональних і місцевих органів влади  
5.2.3. Розробка та впровадження геоінформаційних си-
стем 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Ефективність міського управління залежить перш за 
все від наявності об’єктивної системи обліку і моніто-
рингу міських ресурсів, до яких відносяться: інфра-
структура життєзабезпечення міста (у тому числі тран-
спортні комунікації, енергетичні та інженерні мережі), 
об’єкти соціально-економічного та культурно-історич-
ного значення, рекреаційні зони, земельні ділянки та 
інші об’єкти нерухомості.  
Все більш актуальним стає завдання забезпечення ді-
євого поточного контролю органів міської влади та гро-
мадськості за своєчасністю реагування та якістю ро-
боти міських господарчих служб при виникненні 
ситуацій (аварійних або таких, що можуть призвести 
до аварії), що спричиняють незручності, чи створюють 
певні загрози життю, або майну населення і вимагають 
оперативного втручання.  
МГІС створюється як комплекс уніфікованих інформа-
ційних підсистем які використовують єдину  цифрову 
картографічну основу (ЄЦКО) і просторову інформа-
ційну модель, які містять необхідну інформацію про 
об’єкти і ресурси міста.   
Функціонал МГІС забезпечує інформаційно-аналітичну 
підтримку вирішення наступних завдань: 
• інвентаризації та паспортизації  міських ресурсів 

(земельних ділянок, об’єктів нерухомості,  інженер-
них комунікації й інше); 

• автоматизованого ведення цифрових моделей те-
риторії міста (у тому числі цифрових планів зону-
вання території); 

• автоматизованого ведення містобудівного, земель-
ного, майнового й інших міських кадастрів і ре-
єстрів; 

• інформаційного забезпечення органів міського уп-
равління, у тому числі й результатами аналізу й 
прогнозу показників соціально – економічного роз-
витку міста; 

• обслуговування інформаційних запитів від бізнес-
структур та населення міста; 
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• забезпечення публічності і прозорості прийняття 
управлінських рішень, контролю їх виконання та зві-
тності на основі організації відповідних сервісів вза-
ємодії з суспільством (сервіси опитувань, відгуків 
щодо оцінки діяльності господарчих міських служб, 
сервіси моніторингу і вивчення суспільних думок,  
сервіси для прийому скарг і пропозицій та інш.). 

Виконання зазначених функцій забезпечується відпові-
дними підсистемами:  
• підсистемами ведення земельного, містобудівного 

та майнового кадастрів міста; 
• підсистемою інформаційної взаємодії з населен-

ням; 
• підсистемами інженерних комунікацій (водопоста-

чання та водовідведення, газопостачання, електро-
постачання, теплові мережі); 

• підсистемою підтримки управлінських рішень. 
7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Автоматизовано процес ведення чергового цифро-
вого топографічного плану міста, та сформовано 
просторову базу міських об’єктів. 

2. Забезпечено інформаційну підтримку управлінсь-
ких функцій керівних органів міста через можли-
вість оперативного формування аналітичних оцінок 
та прогнозів  на основі об’єктивної і актуальної ін-
формації про поточний стан  наявних ресурсів.  

3. Підвищено рівень обґрунтованості та ефективності 
управлінських рішень на основі інтегральних мето-
дів їх оцінювання з врахуванням економічних, еко-
логічних та соціальних чинників. 

4. Сформовано необхідні міські реєстри та кадастри 
для інформаційного обслуговування запитів насе-
лення.  

5. Забезпечені прозорість і публічна доступність ін-
формації про стан комунальних об’єктів та інших 
ресурсів міста і умови їх використання, про форму-
вання програм розвитку міської інфраструктури і 
планів забудови, завдяки чому підвищена інвести-
ційна привабливість міста. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. За рахунок централізованої інвентаризації ресурсів 
міста та об’єктів інфраструктури, очікуються суттєві 
додаткові надходження до міського бюджету (від 
оренди земельних ділянок, об’єктів комунального 
майна, та інш.). 

2. Залучення громадян шляхом застосування сервісів 
зворотнього зв’язку до участі у обговоренні  та оці-
нюванні планів розвитку міської інфраструктури,  
нагляду за станом їх  виконання,  можливостей оці-
нювання  діяльності тих чи інших міських служб, 
формує збільшення довіри населення до влади, 
мотивує спільноту до громадської активності. Уч-
асть населення  у цих процесах сприятиме більш 
активному розвитку інфраструктури міста. 

3. До системи показників міста входять, в тому числі, 
показники екологічного стану та охорони навколи-
шнього середовища, моніторинг яких позитивно 
вплине на екологічний стан міста у цілому.  
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9. Основні заходи технічного 
завдання 

4. Обстеження функціонування діючої структури уп-
равління містом, уточнення вимог щодо функцій си-
стеми, умов і режимів її функціонування, взаємодії 
з іншими автоматизованими системами.  Розробка 
технічного завдання на створення системи.  

5. Розробка Технічного проекту МГІС, у тому числі: 
• розробка багатошарової просторової моделі тери-

торії і побудови на її основі комплексної соціально-
економічної моделі міста; 

• розробка методів та алгоритмів комплексного ана-
лізу, прогнозування  та планування показників соці-
ально-економічного стану міської території.  

6. Розробка просторової бази даних та дослідного 
зразка програмного забезпечення МГІС. 

7. Впровадження МГІС у контур управління міста і 
проведення дослідної експлуатації на реальних да-
них. 

8. Доопрацювання програмного забезпечення МГІС за 
результатами дослідної експлуатації і проведення 
випробувань. 

9. Розробка кінцевого продукту програмного забезпе-
чення, програмної і експлуатаційної документації на 
МГІС. Передача системи у експлуатацію. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 1800,0 1350,0 - - 3150,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 200,0 150,0 - - 350,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 88 
2. Назва технічного завдання Розробка і впровадження  геоінформаційної системи мо-

ніторингу ресурсів Харківської області та інформаційно-
аналітичної підтримки управлінських рішень (ГІС МР ) 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе вря-
дування 
3.5. Розвиток державної статистики на регіональному та 
територіальному рівнях.  
3.5.1. Розбудова системи інформаційно-аналітичного за-
безпечення та розвиток управлінських навичок для 
прийняття рішень, що базуються на об’єктивних даних 
та просторовому плануванні. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні 
5.2. Упровадження системи електронного врядування в 
роботу регіональних і місцевих органів влади  
5.2.3. Розробка та впровадження геоінформаційних сис-
тем 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Ефективність управління у сфері регіонального розвитку 
залежить перш за все від наявності об’єктивної системи 
обліку і моніторингу регіональних ресурсів, до яких відно-
сяться: природні та виробничі ресурси, об’єкти нерухомо-
сті, транспортна, енергетична, соціальна та інші інфра-
структури. Створення таких систем  базується на 
застосуванні геоінформаційних технологій які надають 
можливості використання просторових даних для зобра-
ження об’єктів на електронних мапах. 
Запропонована у проєкті геоінформаційна аналітична сис-
тема моніторингу і управління ресурсами Харківської обла-
сті призначена для комплексного інформаційно-аналітич-
ного забезпечення діяльності керівництва та посадових осіб 
органів державної влади і місцевого самоврядування. Підт-
римка прийняття управлінських рішень щодо соціально-еко-
номічного розвитку області відповідає змісту Методичних 
рекомендацій затверджених Наказом Міністерства регіона-
льного розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства України від 30.03.2016  № 75. Зокрема, при фор-
муванні управлінських рішень враховуються наступні 
аспекти: 
• географічне розташування і ресурсні характеристики 

області та  суміжних територій; 
• демографічна ситуація і показники ринку праці обла-

сті; 
• фінансово-бюджетна ситуація в області; 
• інфраструктурні характеристики  території; 
• динамічні показники соціально-економічного розвитку 

за останні п'ять років, у тому числі: стану викорис-
тання природного, ресурсного, виробничого, науково-
технічного потенціалу, розвитку малого і середнього 
підприємництва, зайнятості населення, задоволення 
населення товарами і послугами, доступу суб'єктів 
підприємництва до кредитів та інвестицій, екологічної 
ситуації на території області, тощо. 
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Впровадження цієї системи на регіональному рівні за-
безпечить якісно новий рівень управління соціально-
економічним розвитком регіонів на основі: 
• надання актуальної, повної та достовірної інформації 

щодо поточного стану та використання підпорядкова-
них ресурсів (моніторингова функція); 

• формування аналітичних довідок та прогнозів на ос-
нові об’єктивної інформації про наявні ресурси і їх ви-
користання; 

• застосування просторової моделі розвитку регіону 
для контролю поточних показників  регіонального ро-
звитку; 

• прогнозування наслідків від реалізації можливих 
управлінських рішень з метою мінімізації управлінсь-
ких помилок; 

• відкритості просторової бази даних для сторонніх ро-
зробників програмного забезпечення. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Здійснено комп’ютеризацію управлінських функцій 
керівних органів, забезпечена можливість форму-
вання аналітичних оцінок та прогнозів на основі 
об’єктивної інформації про наявні ресурси і результа-
тів їх використання. Підвищено рівень обґрунтовано-
сті, ефективності управлінських рішень. 

2. Підвищено якість планування соціально-економіч-
ного розвитку регіону за рахунок застосування 
SMART-технології формування цілей, інструментів 
комплексного аналізу і прогнозування показників со-
ціально-економічного стану регіону; 

3. Підвищена ефективність управлінських рішень за ра-
хунок використання інструментів просторового ана-
лізу, ситуаційного  моделювання та застосування мо-
делей соціально-економічного розвитку регіону для 
оцінювання наслідків від запропонованих рішень. 

4. Забезпечення прозорості і публічної доступності ін-
формації про стан наявних ресурсів і умови їх вико-
ристання, а також про прийняття управлінських рі-
шень і хід їх виконання призвели до підвищення 
рівня інноваційно - інвестиційної привабливості регі-
ону. 

5. Запровадження сервісів взаємодії влади з суспільст-
вом (канали опитування і моніторингу суспільних ду-
мок, обговорення поточних проблем, суспільної оці-
нки діяльності окремих служб,  канали для прийому 
скарг і пропозицій та інш.) призвели до підвищення 
довіри населення до владних структур і формування 
його соціально-економічної самодостатності. 

6. Відкритість сервісної архітектури системи забезпечує 
можливість впровадження новітніх інноваційних тех-
нологій, методик та практик, ініціює створення нових 
актуальних сервісів і додатків для вдосконалення за-
дач регіонального управління. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. За рахунок реалізації завдань проекту, комплексної 
інвентаризації ресурсів області та об’єктів інфрастру-
ктури, налагодження постійного моніторингу за їх ви-
користанням та підвищення ефективності управлін-
ських рішень очікується суттєве збільшення 
надходжень до бюджету. 
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2. У разі тиражування системи на інші області вартість 
наступного проєкту суттєво знизиться. 

3. Залучення громадян шляхом застосування сервісів 
зворотнього зв’язку до участі у обговоренні  та оціню-
ванні планів регіонального розвитку, нагляду за ста-
ном їх  виконання,  можливостей оцінювання  діяль-
ності тих чи інших владних структур, формує 
збільшення довіри населення до влади, мотивує спі-
льноту до громадської активності. Участь населення  
у цих процесах сприятиме більш активному розвитку 
соціальної інфраструктури регіону. 

4. До системи показників регіону входять, в тому числі, 
показники екологічного стану та охорони навколиш-
нього середовища, моніторинг яких позитивно 
вплине на екологічний стан регіону. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Обстеження функціонування діючої структури управ-
ління областю, уточнення складу і змісту функцій і 
моделей управління у частині планування і контролю 
соціально-економічного розвитку області, обсте-
ження діючої системи документообігу, структури до-
кументів і звітної документації, зокрема класифікації 
ресурсів, системи критеріїв та показників ефективно-
сті управління, тощо.    

2. Розробка Технічного завдання на створення ГІС МР.  
3. Розробка Технічного проекту ГІС МР, у тому числі:  
4. розробка цифрової багатошарової просторової мо-

делі території і побудови на її основі комплексної со-
ціально-економічної моделі області; 

5.  розробка методів та алгоритмів комплексного ана-
лізу, прогнозування  та планування показників соціа-
льно-економічного стану регіону; 

6. розробка методів та алгоритмів ситуаційного моде-
лювання управлінських рішень та просторового ана-
лізу.  

7. Розробка просторової бази даних та дослідного зра-
зка програмного забезпечення ГІС МР. 

8. Впровадження ГІС МР у контур управління Харківсь-
кої області і проведення дослідної експлуатації на 
реальних даних. 

9. Доопрацювання програмного забезпечення ГІС МР 
за результатами дослідної експлуатації і проведення 
випробувань. 

10. Розробка кінцевого продукту програмного забезпе-
чення, програмної і експлуатаційної документації ГІС 
МР. Передача системи у експлуатацію. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 3600,0 7200,0 8100,0 - 18900,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 400,0 800,0 900,0 - 2100,0 
інші джерела (зазначити)       
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 89 
2. Назва технічного завдання, 
назва проєкту  

Створення геоінформаційної системи Харківської області з 
функціями містобудівного кадастру, моніторингу регіональ-
них ресурсів та інформаційно-аналітичного супроводу 
управлінських рішень 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

Підвищення інвестиційної привабливості територій і гро-
мад, підтримка залучення та розміщення інвестицій 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні 
5.2. Упровадження системи електронного врядування в ро-
боту регіональних і місцевих органів влади 
5.2.3. Розробка та впровадження геоінформаційних систем 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

• Відсутність геоінформаційної системи Харківської обла-
сті з актуалізованим відображенням земельних ділянок, 
матеріалів містобудівного кадастру та економічних пока-
зників діяльності суб’єктів господарювання ускладнює 
прийняття управлінських рішень на рівні департаментів 
облдержадміністрації і органів місцевого самовряду-
вання і, в результаті, знижує ефективність управління 
ресурсами регіону. 

• Відсутність в окремих населених пунктах громад генера-
льних планів та містобудівної документації, відповідних 
затверджених планів територій чи планів зонування – 
стримує реалізацію інвестиційних проєктів на цих тери-
торіях,  а відсутність у відкритому доступі матеріалів міс-
тобудівного кадастру погіршує загальну інвестиційну 
привабливість регіону.   

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Створення геоінформаційної системи Харківської області з 
функціями містобудівного кадастру, моніторингу регіональ-
них ресурсів та інформаційно-аналітичного супроводу 
управлінських рішень забезпечить збільшення бюджетних 
надходжень за рахунок підвищення збирання податків не 
менше ніж на 20 млн грн щорічно (за рахунок упорядку-
вання і оперативного контролю плати за землю, оренду ко-
мунальної власності,  та інших платежів), призведе до зрос-
тання надходжень інвестицій в економіку області не менше 
ніж на US$10 млн щорічно за рахунок чого щорічно буде 
створюватись не менше 100 робочих місць (з розрахунку 
витрат на створення одного робочого місця US$100 тис ).  

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Створення геоінформаційної системи Харківської області з 
функціями містобудівного кадастру, моніторингу регіональ-
них ресурсів та інформаційно-аналітичного супроводу 
управлінських рішень забезпечить економію витрат на 
створення автономних ГІС в громадах області, забезпечить 
прискорення надання послуг мешканцям області з оформ-
лення землевпорядної документації,   надасть доступ до 
широкого спектру геоінформаційних сервісів і послуг у тому 
числі з розробки містобудівної документації, забезпечить 
проведення інвентаризації усіх наявних об’єктів нерухомо-
сті та природних копалин області. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створення регіонального геоінформаційного процесін-
гового центру, який надаватиме усім ОТГ можливості 
накопичення та обробки своїх геоданих дистанційно – 
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що забезпечить можливість землевпорядникам, архітек-
торам, економістам та менеджменту громад працювати 
на своїх автоматизованих робочих місцях, підключених 
до процесінгового центру за технологією «клієнт-сер-
вер». 

2. Формування картографічної основи області, проведення 
інвентаризації наявних картографічних матеріалів в ор-
ганах місцевого самоврядування, доповнення картогра-
фічної інформації показниками економічної діяльності. 

3. Формування бази даних вільних земельних ділянок типу 
«грінфілд» і «браунфілд» для демонстрації потенційним 
інвесторам  

4. Створення містобудівного кадастру Харківської області 
із забезпеченням функцій надання мешканцям області 
послуг з прискореного оформлення землевпорядної до-
кументації 

5. Відпрацювання алгоритмів візуалізації показників соціа-
льно-економічного розвитку окремих територій та ін-
формаційно-аналітичного супроводу управлінських рі-
шень 

6. Розроблення містобудівної документації для населених 
пунктів, в яких планується реалізація інвестиційних 
проєктів обласного та загальноукраїнського значення 

7. Проведення навчання працівників органів місцевого са-
моврядування і впровадження роботи системи за техно-
логією «клієнт-сервер» на всій території області.  

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 6000,0 4000,0 2000,0 - 12000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 600,0 400,0 200,0 - 1200,0 
інші джерела (зазначити) 

     

11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 90 
2. Назва технічного завдання, 
назва проєкту  

Розбудова мережі сервісних центрів надання адміністрати-
вних послуг (ЦНАП) 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе вряду-
вання 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні 
5.1. Проведення ефективної адміністративно-територіаль-
ної реформи зі створенням фінансово самодостатніх тери-
торіальних громад 
5.2. Упровадження системи електронного врядування в ро-
боту регіональних і місцевих органів влади 
5.2.1. Удосконалення системи надання публічних послуг за 
рахунок їх переведення в електронний вигляд 
5.2.2. Забезпечення взаємодії між центрами надання адмі-
ністративних послуг 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Актуальною проблемою діяльності ЦНАП залишається не-
належне облаштування приміщень (мала площа примі-
щень, розташування в незручній для мешканців частині мі-
ста, тощо), що призводить до зменшення якості надання 
адміністративних послуг 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Реалізація проекту надасть можливість збільшити кількість 
ЦНАП з належними умовами надання адміністративних по-
слуг. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Організовано роботу центрів надання адміністративних по-
слуг 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

У разі наявної будівлі, споруди: 
• Проведення комплексного аудиту будівель, споруд. 
• Розробка проектної документації згідно з виконаним об-

стеженням. 
• Реконструкція, капітальний ремонт будівель, споруд. 
• Ремонт та модернізація інженерних мереж (зовнішні та 

внутрішні) систем життєзабезпечення та кліматичного 
обладнання, покрівель, фасадних стін, утеплення стін, 
заміна вікон, котлів з використанням енергоефективних 
та енергозберігаючих матеріалів/обладнання. 

 
У разі визначення необхідності нового будівництва: 
• Розробка проектної документації 
• Проведення робіт з нового будівництва ЦНАП. 
 
Закупівля сучасного обладнання для забезпечення належ-
ного функціонування ЦНАП. 
 
Забезпечення ЦНАП кваліфікованими кадрами (прове-
дення заходів з навчання, підвищення кваліфікації, тощо)  
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 15000,0 15000,0 15000,0 - 45000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
     

місцевий бюджет 5000,0 5000,0 5000,0 - 15000,0 
інші джерела (зазначити) 

     

11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

 

 

  



191 

5.3. Підтримка розвитку інституцій громадянського суспільства 

1. Номер технічного завдання 91 
2. Назва технічного завдання Створення кадрового резерву молоді «Школа губерна-

тора» 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе вря-
дування 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління 
та самоврядування в регіоні 
5.3. Підтримка розвитку інституцій громадянського сус-
пільства 
5.3.1. Посилення інституційної спроможності організа-
ції громадянського суспільства  
5.3.2. Розвиток демократичних інструментів у системі 
державного управління  
5.3.3. Підтримка місцевих громадських ініціатив 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Сьогодні спостерігається великий відтік молоді із сільсь-
кої місцевості. Головним завданням є створення умов та 
надання можливості молодим людям для реалізації вла-
сного потенціалу на своїй території. Для цього молодь 
повинна сама сформулювати коло проблем, які заважа-
ють сьогодні розвивати Харківську область, та, шляхом 
спільних зусиль, визначити перспективні напрями їх вирі-
шення 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

Формування команди громадсько-свідомих активних мо-
лодих людей, які розробили власні проєкти територіаль-
ного розвитку та зможуть реалізовувати їх на своїй тери-
торії з метою підвищення підприємницької активності, 
розвитку інфраструктури, створення фермерських коопе-
ративів, впровадження ІТ-технологій та інші напрями, які 
можуть бути реалізовані з метою забезпечення соціа-
льно-економічного розвитку 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Після проходження теоретичного та практичного нав-
чання команди від ОТГ працюватимуть над розроб-
кою власних проєктів, реалізація яких дасть економі-
чний ефект. Планується формування 25 команд. 

2. Створення сприятливих умов для повернення молоді 
до ОТГ, створення робочих місць, розвиток інфра-
структури, соціально-економічний розвиток громади, 
розвиток громадянського суспільства. 

Проєкт передбачає можливість розробки та реалізації 
екологічних проєктів 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Формування команди учасників (інформаційна ро-
бота, заповнення анкет, відбір учасників), 

2. Проведення навчання – теоретичного та практичного 
курсу (розробка програми навчання, встановлення 
очікуваних результатів навчання за кожним елемен-
том програми, відбір лекторів, організація та прове-
дення семінарів та тренінгів) 

3. Формування проєктних команд (розподіл учасників 
школи за командами, створення проєктних команд із 
розподілом ролей, формування ідей проєктів, розро-
бка проєктів) 
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4. Краш-тест та реалізація проєктів (проєкти проходять 
краш-тести, доопрацьовуються та відбувається їх ре-
алізація командою проєкту за підтримки консультан-
тів від Харківської обласної державної адміністрації) 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 
рік 

2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 
     

державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 15,0 15,0 - - 30,0 
інші джерела (зазначити) 10,0 10,0 - - 20,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

Проєкт був розроблений  та пройшов краш-тест менторів 
Study Session  Youth Social Rights Network at the 
European Youth Center in Budapest, Hungary 
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5.4. Організація системи підготовки та перепідготовки держслужбовців і місцевого само-
врядування 

1. Номер технічного завдання 92 
2. Назва технічного завдання PRO_Community: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. РОЗВИТОК 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів 
2.1. Розвиток людського капіталу. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні 
5.4. Організація системи підготовки та перепідготовки 
держслужбовців і місцевого самоврядування 
5.4.1. Підвищення кваліфікації працівників органів місце-
вого самоврядування та виконавчої влади 
5.4.2. Підвищення ефективності системи підготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців регіональних і місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Патерналізм, «об’єктність» місцевого управління та пла-
нування, спрямування бюджетних коштів здебільшого на 
фінансування поточних витрат, а не на досягнення дов-
гострокових  якісних змін, не  забезпечують відповідного 
розвитку на всіх рівнях, зокрема: 
• новостворені об’єднані територіальні громади та ви-

конавчі комітети  здебільшого неефективно керують 
ресурсами та послугами в громадах;  

• у представників  органів місцевого самоврядування 
існує брак знань та навичок  з розробки обґрунтова-
них моделей стратегій розвитку громад, планів соціа-
льно-економічного розвитку, проведення громадських 
обговорень, стимулювання залученості мешканців 
громад до участі та підтримки місцевих ініціатив,  
сприяння розвитку міжмуніципального співробітниц-
тва та інш.); 

• фіксується низька спроможність надання якісних ба-
зових послуг на місцевому рівні  (зокрема муніципа-
льних послуг з водопостачання, водовідведення, по-
годження з ТПВ, надання адміністративних, 
соціальних, освітніх, культурних  послуг та послуг пе-
рвинної ланки охорони здоров’я з урахуванням кад-
рових ресурсів, фінансового забезпечення та розви-
тку інфраструктури відповідної адміністративно-
територіальної одиниці, відсутні стандарти надання 
послуг, включаючи стандарти доступу для людей з 
обмеженими можливостями);  

• наявна низька спроможність впровадження електрон-
них інструментів управління для поліпшення надання 
послуг та прозорості урядування; 

• мешканці громад та бізнес здебільшого не обізнані та 
не залучені до реформ та розвитку місцевого само-
врядування 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 

1. Платформа дистанційної он-лайн освіти для посадо-
вих осіб ОМС (Moodle) – 1 
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виконання технічного за-
вдання 

2. Платформа відкритих он-лайн курсів для мешканців 
громад (edX) – 1 (другий рік реалізації проекту) 

3. Он-лайн курси для посадових осіб місцевого само-
врядування – 15 

4. Відкриті масові он-лайн курси - 15 
5. Очні інформаційно-комунікативні заходи (семінари, 

тренінги, воркшопи та інш) – не менш 50 
6. Форуми та ярмарки місцевого самоврядування – 3 
7. Навчальні поїздки (обмін досвідом між ОТГ з інших 

регіонів) – до 20 
8. Кількість посадових осіб, що успішно пройшли нав-

чання – до 3000 
9. Відеоматеріали для місцевих ЗМІ – 10 
10. Громадські обговорення – не менш 20 
11. Загальна кількість осіб, що підвищили свою кваліфі-

кацію - 5000 
8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Посадові особи ОМС мають знання та навички з роз-
робки  та моніторингу виконання стратегій розвитку 
громад, планів соціально-економічного розвитку, 
планів покращення якості публічних послуг,  

2. Впроваджено ефективне  бюджетне короткострокове 
та довгострокове планування відповідно до законо-
давства України; 

3. Розвинуто обмін досвідом та  міжмуніципальне спів-
робітництво; 

4. Підвищено спроможність надання якісних базових 
послуг на місцевому рівні  (зокрема муніципальних 
послуг з водопостачання, водовідведення, пого-
дження з ТПВ, надання адміністративних, соціаль-
них, освітніх, культурних  послуг та послуг первинної 
ланки охорони здоров’я з урахуванням кадрових ре-
сурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфра-
структури відповідної адміністративно-територіаль-
ної одиниці, впроваджено стандарти надання послуг, 
включаючи стандарти доступу для людей з обмеже-
ними можливостями),  

5. Впроваджено електронні інструменти управління для 
поліпшення надання послуг та прозорості уряду-
вання (документообіг, електронні послуги). 

6. Мешканці громад обізнані та залучені до реформ міс-
цевого самоврядування та процесів управління міс-
цевим розвитком 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Проведення комплексних досліджень з визначення 
пріоритетних напрямків розвитку економічної, інфра-
структурної та соціальної складової в 20 ОТГ Харків-
ської області.  

2. Розробка та створення контенту для платформи дис-
танційної он-лайн освіти для посадових осіб ОМС  

3. Навчання посадових осіб ОМС на платформі  
4. Проведення очних інформаційно-комунікативних за-

ходів (семінари, тренінги, воркшопи та інш)  
5. Стратегічне партисипативне планування у громадах  
6. Комплексне проміжне оціночне дослідження якості 

надання послуг в громадах  
7. Розробка планів, стандартів підвищення якості на-

дання послуг в громадах – 2 рік реалізації проекту 
8. Розробка та створення контенту для платформи відк-

ритих он-лайн курсів– з 3 кварталу реалізації проекту 
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9. Розробка та поширення промоційних матеріалів  про 
децентралізацію, проведення телевізійних та радіо-
ток-шоу про місцеве управління та децентралізацію – 
з 3 кварталу реалізації проекту 

10. Комплексне дослідження результатів впровадження 
проекту – друге півріччя третього року реалізації про-
екту 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 2483,0 2876,0 2615,0 
 

7974,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 248,0 287,0 250,0 - 785,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 93 
2. Назва технічного завдання Assessment Center розвитку персоналу органів держав-

ної влади та місцевого самоврядування Харківської об-
ласті 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе вря-
дування 
3.4. Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіона-
льної політики. 
3.4.3. Створення системи підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування для роботи в нових умовах. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні 
5.4. Організація системи підготовки та перепідготовки 
держслужбовців і місцевого самоврядування 
5.4.1. Підвищення кваліфікації працівників органів місце-
вого самоврядування та виконавчої влади 
5.4.2. Підвищення ефективності системи підготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців регіональних та місце-
вих органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Основною проблемою, на розв’язання якої спрямовано 
проєкт, це низький рівень професійної компетенції де-
яких працівників органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування Харківської області. Така ситуа-
ція виникає з декількох обставин, по-перше, відбір 
претендентів на зайняття посад державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування відбува-
ється без врахування сучасних технологій і діагностич-
них практик, які дозволяють на попередніх етапах вста-
новити професійні межі того або іншого претендента; по-
друге, за відсутності чітких індивідуальних траєкторій 
професійного розвитку та їх постійної підтримки втрача-
ється мотивація до розвитку власних компетентностей; 
по-третє, служби управління персоналом органів держа-
вної влади та органів місцевого самоврядування не зав-
жди можуть незаангажовано підійти до оцінки того або 
іншого претендента на зайняття вакантної посади.  
Започаткування роботи Assessment Center розвитку пер-
соналу органів державної влади та місцевого самовря-
дування Харківської області дозволить вже на етапі від-
бору підійти до вибору найбільш професійного та 
вмотивованого працівника, сприяти методичній підтри-
мці служб управління персоналом органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування Харківської 
області. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Створено Assessment Center розвитку персоналу ор-
ганів державної влади та місцевого самоврядування 
Харківської області. 

2. Запроваджено в практику діагностики психологічних 
та професійних компетентностей претендентів на за-
йняття посад державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування, a також підготовку 
до їх зайняття методику Die Standards zur 
Assessment-Center-Methode 2016 (Німеччина). 
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3. Відкрито on-line портал діагностики професійних ком-
петентностей державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування Харківської області. 

4. Започатковано on-line консультації служб управління 
персоналом органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування з питань розвитку професій-
них компетентностей державних службовців та поса-
дових осіб місцевого самоврядування. 

5. Розроблено серію методичних рекомендацій з пи-
тань підвищення мотивації праці державних службо-
вців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

6. Підготовлено типові професіонограми для різних ка-
тегорій посад державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування з метою планування 
та реалізації індивідуальних траєкторій професійного 
розвитку. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Завдяки запровадженню в практику публічного уп-
равління Харківської області сучасних технологій ро-
боти із персоналом і підвищення мотивації праці дер-
жавних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування можна досягти підвищення ефекти-
вності щоденної праці, зменшити плинність кадрів 
через запровадження індивідуальних траєкторій про-
фесійного розвитку, досягти економії бюджетних ко-
штів через мінімізацію помилкових рішень у сфері 
роботи із персоналом. 

2. Підвищення професійних компетеностей державних 
службовців та посадових осіб місцевого самовряду-
вання сприятиме розвитку територіальних громад 
Харківської області, дозволить підвищити довіру на-
селення до органів публічної влади та більш активно 
залучати громадськість до прийняття життєво важли-
вих рішень. 

3. У даному випадку екологічний вплив можливий через 
розвиток особистої культури державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування шля-
хом врахування екологічного критерію при прийнятті 
управлінських рішень як одного із вагомих факторів 
суспільного розвитку не тільки Харківської області, а 
України у цілому. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Адаптація методику Die Standards zur Assessment-
Center-Methode 2016 (Німеччина) до процесу діагнос-
тики психологічних та професійних компетентностей 
претендентів на зайняття посад державних службов-
ців та посадових осіб місцевого самоврядування, a 
також підготовку до їх зайняття; 

2. Створення on-line порталу діагностики професійних 
компетентностей державних службовців та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування Харківської обла-
сті; 

3. Започаткування on-line консультацій служб управ-
ління персоналом органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування з питань розвитку про-
фесійних компетентностей державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування; 

4. Розробка серії методичних рекомендацій з питань 
підвищення мотивації праці державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування; 
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5. розробка професіонограми для різних категорій по-
сад державних службовців та посадових осіб місце-
вого самоврядування з метою планування та реалі-
зації індивідуальних траєкторій професійного 
розвитку. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 50,0 100,0 100,0 - 250,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити)      
місцевий бюджет 100,0 100,0 100,0 - 300,0 
інші джерела (зазначити) 350,0 1300,0 1300,0 - 2950,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 94 
2. Назва технічного завдання «Формування та розвиток нової генерації публічних 

службовців (Харківська ініціатива)» 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе 
врядування 
3.4. Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіона-
льної політики. 
3.4.3. Створення системи підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування для роботи в нових умовах. 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління 
та самоврядування в регіоні 
5.4. Організація системи підготовки та перепідготовки 
держслужбовців і місцевого самоврядування 
5.4.1. Підвищення кваліфікації працівників органів міс-
цевого самоврядування та виконавчої влади 
5.4.2. Підвищення ефективності системи підготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців регіональних та міс-
цевих органів виконавчої влади, органів місцевого са-
моврядування 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

1. Реформа децентралізації виявила, що у сфері пуб-
лічної служби бракує активних, креативних, хариз-
матичних, з лідерськими задатками і людськими че-
снотами політико-управлінських кадрів на всіх 
рівнях ієрархії системи публічної влади. 

2. Епоха становлення та розвитку постіндустріального 
(інформаційного) суспільства формує принципово 
іншу систему знань і цінностей, на основі яких має 
формуватися і розвиватися нова генерація полі-
тико-управлінської еліти держави ХХІ ст. через сис-
темне впровадження в освітній процес професійної 
підготовки публічних службовців принципу «безпе-
рервного навчання впродовж життя». 

3. Цільова група проєкту охоплює саме той віковий пе-
ріод, коли молода людина із підліткового віку (стар-
шокласник) вступає в юнацький (студент), а потім в 
дорослий вік (молодий спеціаліст) – це період ста-
новлення та розвитку людини як сучасної особис-
тості і фахівця своєї справи. Саме в цьому віці мо-
лодь здатна опановувати основними цінностями і 
професійними інноваційними знаннями та техноло-
гіями характерними для нової генерації політико-
управлінської еліти держави ХХІ ст. 

4. Шляхом проведення професійної селекції на відпо-
відному етапі вікового періоду і виявлення обдаро-
ваної, освіченої і професійно підготовленої до публі-
чної служби молоді формується когорта нової 
генерації політико-управлінських кадрів, здатних за-
безпечити професійний супровід реформаторських 
змін в Харківському регіоні на шляху підвищення 
його конкурентоспроможності в усіх сферах суспіль-
ної життєдіяльності та розбудови України, як дер-
жави ХХІ ст. в цілому.  
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7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. До участі у проекті щорічно залучається близько 
500 осіб професійно зорієнтованих на публічну слу-
жбу: 

• старшокласників – близько 100 осіб; 
• студентів бакалаврату – близько 200 осіб; 
• студентів (слухачів) магістратури – від 100 до 150 

осіб 
2. Підготовлено когорту нової генерації практико орієн-

тованих,  активних, ініціативних, креативно мисля-
чих, харизматичних, наділених лідерськими якос-
тями і людськими чеснотами публічних службовців 
для роботи на керівних посадах в регіональних та 
місцевих органах виконавчої влади, органах місце-
вого самоврядування  та інститутах громадянського 
суспільства в Харківській області загальною чисель-
ністю до 100 осіб, кількість яких в подальшому щорі-
чно зростатиме від 100 до 150 осіб 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на вико-
нання технічного завдання 

1. Розроблено та впроваджено в освітній процес підго-
товки та підвищення кваліфікації фахівців регіона-
льних та місцевих органів виконавчої влади і орга-
нів місцевого самоврядування  самоорганізовну 
систему посиленого безперервного професійного 
навчання нової генерації публічних службовців 
впродовж життя за додатковими науково-освітніми 
програмами і проєктними пропозиціями, починаючи 
з профорієнтаційної роботи серед старшокласників, 
практико орієнтованої професійної підготовки студе-
нтів бакалаврату та магістратури, і закінчуючи під-
вищенням їх кваліфікації вже в процесі професійної 
діяльності 

2. Розроблено та впроваджено в практику публічної 
служби мотиваційну наскрізну рейтингову систему 
побудови професійної кар’єри публічного службо-
вця для всіх вікових категорій цільової групи прое-
кту з подальшим науково-освітнім супроводом її по-
будови впродовж всього професійного життя 

3. Пілотний характер проєкту передбачає, що на ос-
нові набутого досвіду його реалізації в Харківській 
області він буде поетапно впроваджуватися в інших 
регіонах України як Харківська ініціатива 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Суб’єктом організації процесу реалізації проєкту є 
самоорганізовна професійна громадська спілка «Гі-
льдія нової генерації публічних службовців України» 
(далі – Гільдія), безпосередніми учасниками якої є 
практикуючі в публічній сфері активні, ініціативні, 
креативні, харизматичні, з лідерськими якостями і 
гуманістичними цінностями випускники магістратур 
ЗВО міста Харкова, які професійно реалізують себе 
на публічній службі 

2. Для формування системи безперервного навчання 
впродовж життя при Гільдії із числа науковців, ви-
кладачів і практиків формується Міжнародна група 
професійних експертів (далі – Професійні експерти) 
з питань державного будівництва, публічної полі-
тики, управління та адміністрування, яка працює в 
напрямку формування та реалізації профорієнтацій-
них, науково-освітніх і прикладних програм та проєк-
тних пропозицій для цільової групи проєкту 
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(старшокласники, студенти, молоді спеціалісти пуб-
лічної служби) 

3. В структурі Гільдії утворюється практико орієнтова-
ний науково-освітній заклад «Вища школа нової ге-
нерації публічних службовців» (далі – Вища школа), 
цільовою аудиторією якої є успішні і активні слухачі 
(студенти) магістратури зорієнтовані на публічну 
службу та практикуючі публічні службовці – учасники 
Гільдії. З цільовою аудиторією Вищої школи працю-
ють Професійні експерти за підтримки Гільдії в ці-
лому 

4. В структурі Вищої школи утворюється профорієнта-
ційний освітній майданчик «Школа кадрового резе-
рву нової генерації публічних службовців» (далі – 
Школа кадрового резерву), цільовою аудиторією 
якої є успішні і активні студенти бакалаврату зорієн-
товані на публічну службу, а також старшокласники 
ЗОШ. З цільовою аудиторією Школи кадрового резе-
рву працюють слухачі Вищої школи за підтримки 
Професійних експертів, а з старшокласниками – сту-
денти Школа кадрового резерву за підтримки Про-
фесійних експертів  і слухачів Вищої школи 

5. Вища школа і Школа кадрового резерву відповідно 
до цільової аудиторії та Плану безперервної профе-
сійної підготовки публічних службовців впродовж 
життя проводять комплекс комунікативних науково-
освітніх заходів (лекції, круглі столи, тренінги, виїзні 
заняття, конференції, форуми, конгреси тощо) 

6. Право бути повноправним учасником Гільдії набуває 
той, хто послідовно пройшов і успішно закінчив прак-
тико орієнтовану професійну підготовку в Школі кад-
рового резерву і Вищій школі, а далі учасники Гільдії 
організовують підвищення кваліфікації у Вищій 
школі за тими освітніми програмами, яких вони пот-
ребують 

7. Проект реалізується безпосередньо його цільовою 
групою на принципах самоорганізації і саморозвитку 
за підтримки партнерів-учасників Гільдії (ЗВО, орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування, 
бізнесових структур, громадських організацій, експе-
ртів, мас-медіа тощо) 

10. Обсяг фінансування техніч-
ного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 200,0 200,0 250,0 - 650,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити)      
місцевий бюджет 50,0 50,0 100,0 - 200,0 
інші джерела (зазначити) 50,0 50,0 50,0 - 150,0 
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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5.5. Модернізація інформаційно-комунікативного регіонального простору 

1. Номер технічного завдання 95 
2. Назва технічного завдання «Зелений туризм» 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні 
5.5. Модернізація інформаційно-комунікативного регіона-
льного простору 
5.5.3. Формування позитивного іміджу регіону та брендів 
територій 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Територія Харківської області має значний природно-ре-
креаційний та історико-культурний потенціал для розви-
тку сільського зеленого туризму, який задіяний не в пов-
ній мірі. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Створення комфортного та безпечного середовища 
для життя та активного відпочинку; 

2. Створення (реєстрація) туристичного кластеру в гро-
маді; 

3. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури в 
громаді; 

4. Залучення туристів; 
5. Поповнення місцевого бюджету; 
6. Створення не менше 20 нових робочих місць. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Впровадження проекту передбачає значні витрати, які в 
подальшому виправдовують себе, хоча не окупляться в 
короткі терміни. Дасть можливість зменшити соціальну 
напругу для громади та переселенців. Реалізація даного 
проекту забезпечить створення комфортних умов та ма-
ксимальне задоволення туристичних потреб, шляхом за-
провадження нових туристичних послуг, створить нові 
робочі місця. Проект не матиме негативного впливу на 
довкілля 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Модернізація існуючих приміщень під міні-готелі с по-
дальшим використанням під зелений туризм. 

2. Формування екскурсійних  маршрутів. 
3. Реєстрація туристичного кластера у вигляді громад-

ської організації, яка могла би виступати учасником 
державних та регіональних програм розвитку тури-
зму, суб’єктом грантової діяльності. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 - 3000,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

- 4000,0 5000,0 - 9000,0 

місцевий бюджет 230,0 230,0 70,0 - 530,0 
інші джерела (зазначити)       
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 96 
2. Назва технічного завдання Моніторинг ефективності реалізації управлінських рі-

шень органами публічної влади Харківської області 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе 
врядування  
3.5. Розвиток державної статистики на регіональному 
та територіальному рівнях.  
3.5.1. Розбудова системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення та розвиток управлінських навичок для 
прийняття рішень, що базуються на об’єктивних да-
них та просторовому плануванні. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління 
та самоврядування в регіоні 
5.5. Модернізація інформаційно-комунікативного регі-
онального простору 
5.5.1. Інформаційно-соціологічне забезпечення 
управлінських регіональних рішень 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Рівень інформаційно-аналітичного забезпечення під-
готовки та реалізації управлінських рішень потребує 
суттєвого покращення. Прийняття управлінських рі-
шень без попереднього їх узгодження із усіма заціка-
вленими сторонами, призводить до так званого «слі-
пого нівелювання», яке може проявлятись як у 
наявній, так і латентній формах. Головним фактором 
виступає результат від реалізації управлінських рі-
шень, який можна оцінити лише через систему ком-
плексного соціологічного аналізу. Неузгоджені, заан-
гажовані та неефективні управлінські рішення 
підривають рівень довіри населення до органів публі-
чної влади, формують середовище відособлення від 
вирішення суспільно-значущих проблем життєдіяль-
ності відповідних територій. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

1. Запровадження системи постійно діючого монітори-
нгу реалізації управлінських рішень шляхом прове-
дення соціологічних досліджень серед населення Ха-
рківської області; 

2. Відкриття on-line порталу зворотного зв’язку із заціка-
вленими особами під час підготовки управлінських 
рішень; 

3. Проведення низки соціологічних досліджень щодо 
аналізу впливу від реалізації управлінських рішень 
на якість життя населення Харківської області, з’ясу-
вання рівня довіри населення до органів публічної 
влади та окремих політичних та адміністративних ді-
ячів. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Розробка серії методичних рекомендацій з питань 
підвищення ефективності підготовки та реалізації 
управлінських рішень органами публічної влади Хар-
ківської області; 

2. Розробка методики комплексної оцінки ефективності 
підготовки та реалізації управлінських рішень ор-
ганами публічної влади Харківської області; 
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3. Проведення циклу тренінгів з питань запровадження 
в управлінську практику сучасних технологій прий-
няття управлінських рішень та інформаційно-аналіти-
чне їх супроводження протягом усього циклу реаліза-
ції. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Запровадження системи постійно діючого монітори-
нгу реалізації управлінських рішень шляхом прове-
дення соціологічних досліджень серед населення Ха-
рківської області; 

2. Розробка методики комплексної оцінки ефективності 
підготовки та реалізації управлінських рішень ор-
ганами публічної влади Харківської області; 

3. Організація роботи on-line порталу зворотного зв’язку 
із зацікавленими особами під час підготовки управ-
лінських рішень; 

4. Розробка серії методичних рекомендацій з питань 
підвищення ефективності підготовки та реалізації 
управлінських рішень органами публічної влади Хар-
ківської області; 

5. Проведення циклу тренінгів з питань запровадження 
в управлінську практику сучасних технологій прий-
няття управлінських рішень та інформаційно-аналіти-
чне їх супроводження; 

6. Проведення соціологічних досліджень щодо аналізу 
впливу від реалізації управлінських рішень на якість 
життя населення Харківської області, з’ясування рі-
вня довіри населення до органів публічної влади та 
окремих політичних та адміністративних діячів. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 270,0 450,0 450,0 - 1170,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 30,0 50,0 50,0 - 130,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 97 
2. Назва технічного завдання Соціологічний моніторинг громадської думки жителів Ха-

рківської області 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе вря-
дування  
3.5. Розвиток державної статистики на регіональному та 
територіальному рівнях.  
3.5.1. Розбудова системи інформаційно-аналітичного за-
безпечення та розвиток управлінських навичок для 
прийняття рішень, що базуються на об’єктивних даних 
та просторовому плануванні. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні 
5.5. Модернізація інформаційно-комунікативного регіона-
льного простору 
5.5.1. Інформаційно-соціологічне забезпечення управлін-
ських регіональних рішень 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Відсутність сталого зворотного зв’язку жителів області з 
інституціями місцевої та регіональної влади, що заважає 
формуванню ефективного людиноцентричного вряду-
вання. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

Виміряти кількісні показники стану громадської думки, 
необхідні для вирішення проблеми дослідження, зок-
рема показники соціальної напруги, довіри та взаємодії 
громадян з органами регіональної державної влади та 
місцевого самоврядування, оцінки діяльності органів 
влади та їх керівництва. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Формування ефективного людиноцентричного вряду-
вання, підвищення ефективності діяльності органів регі-
ональної державної влади й місцевого самоврядування 
у реалізації Стратегії розвитку Харківської області. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Розробити систему індикаторів вимірювання стану 
громадської думки; 

2. Провести серію щорічних масових кількісних опиту-
вань жителів Харківської області; 

3. Зібрати та проаналізувати інформацію щодо основ-
них показників розвитку Харківської області. 

4. Організувати та провести фокусовані групові ін-
терв’ю з жителями Харківської області для більш до-
сконалого вивчення проблем взаємодії громадян з 
органами влади;  

5. Провести опитування експертів, які залучені до реа-
лізації Стратегії  розвитку Харківської області, з ме-
тою обговорення результатів дослідження громадсь-
кої думки (масових опитувань і фокус-груп); 

6. Підготувати аналітичні звіти за результатами кожного 
етапу опитування та серії фокусованих групових ін-
терв’ю, та надати цю інформацію регіональним орга-
нам державної влади та місцевого самоврядування; 

7. Здійснювати консалтинг із провадження результатів 
досліджень.  
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10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 490,0 380,0 380,0 - 1250,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 55,0 45,0 45,0 - 145,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 98 
2. Назва технічного завдання Система оперативного зв`язку тактичної ланки управ-

ління в важкодоступних районах 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

ЦІЛЬ 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні  
5.5. Модернізація інформаційно-комунікативного регіона-
льного простору 
5.5.2. Розвиток інформаційної системи комунікації між 
ключовими стейкхолдерами регіонального розвитку 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Харківська область має частину населення, яке мешкає у 
важкодоступних районах області, де немає можливості 
отримання послуг зв'язку або доступу до інтернет. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. Можливість оперативної побудови на базі єдиної мо-
дульної конструкції станцій радіо, радіорелейного або 
тропосферного зв’язку, що забезпечує створення ме-
режі управління тактичними пунктами. 

2. Система оперативного зв’язку використовується в мо-
більному варіанті, на базі вантажівки або легкового 
автомобіля з причіпом, при цьому забезпечується мо-
жливість радіозв’язку в рухомому стані. 

3. Бездротовий зв'язок на відстані до 120-150 км з пере-
дачею цифрової інформації зі швидкостями від 1 до 
20 Мбіт/с між тактичними пунктами в оперативно-так-
тичній та тактичній ланці управління. 

4. Система оперативного зв’язку здатна забезпечити: 
• зв'язок при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру; 
• організація зв’язку в складі корпоративних та відомчих 

мереж в малонаселених та важкодоступних районах. 
• зв’язок на магістральних і внутрішньозонових лініях в 

інтересах комерційних операторів зв’язку; 
• організація основних і резервних напрямків в техноло-

гічних і спеціальних мережах зв’язку; 
• зв'язок при вирішені задач телемедицини. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Забезпечення оперативного зв`язку  між віддаленими пу-
нктами  в тактичній ланці управління у важкодоступних 
районах та організація високошвидкісних каналів даних з 
можливостям виконання процедур  сучасних технологій 
зв’язку дозволить поліпшити можливість управління. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Аналіз варіантів апаратної та програмної реалізації 
методу передачі/прийому інформації в системі опера-
тивного зв’язку в умовах поширення радіохвиль в 
тропосферному і радіорелейному каналах на основі 
дослідження нових методів і технологій формування 
завадостійких радіосигналів. 

2. Інженерна реалізація системи оперативного зв’язку  
3. Тестові випробування оперативної системи. 
4. Підготовка та виготовлення промоційних матеріалів;  
5. Участь в фахових конференціях, виставках та бізнес-

формуах. 
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6. Розповсюдження інформації про успішний досвід ви-
користання системи оперативного зв’язку для задач 
різних міністерств і відомств України в Харківській об-
ласті. 

10. Обсяг фінансування тех-
нічного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 160,0 160,0 160,0 
 

480,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 1600,0 1600,0 1600,0 - 4800,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

Створення універсальної багатоінтерфейсної системи опе-
ративного зв’язку у сантиметровому діапазоні хвиль для 
організації безпроводового завадозахищеного зв’язку в 
тропосферному та радіорелейному каналах в умовах за-
критих інтервалів радіотрас на новітній мікроелектронній 
елементній базі з використанням сучасних телекомунікацій-
них і інформаційних технологій. За допомогою системи 
оперативного зв’язку можливе надання мультисервісних 
послуг з інтеграцією в сучасні мережі наступних поколінь 
NGN (New Generatin Network) з використанням програмно-
конфігурованих технологій SDR (Software-defined Radio) і 
SDN (Software-defined Networking). 

  



209 

1. Номер технічного завдання 99 
2. Назва технічного завдання Створення та організація роботи Об’єднаної мережі міс-

цевих ЗМІ Харківської області на базі єдиного інформа-
ційно-аналітичного веб-ресурсу 

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах 
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, ку-
льтурного простору в межах всієї території України. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні 
5.5. Модернізація інформаційно-комунікативного регіона-
льного простору 
5.5.1. Інформаційно-соціологічне забезпечення управлін-
ських регіональних рішень 
5.5.2. Розвиток інформаційної системи комунікації між 
ключовими стейкхолдерами регіонального розвитку 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

1. Інформаційний простір Харківської області звужу-
ється. За 2019 рік тиражі місцевих газет знизилися бі-
льше, ніж на 20%. У деяких районах вони закрилися 
або готуються до закриття. У місцевих редакціях не 
вистачає  кваліфікованих журналістських та технічних 
кадрів, ЗМІ переживають фінансові проблеми. Медіа-
експерти прогнозують скорочення та фактичне зник-
нення газетного ринку в найближчі десять років та пе-
рехід редакцій на інші носії інформації, головними з 
яких є веб-сайти.  

2. В Харківській області працює  кілька локальних теле-
компаній, які покривають лише частину області. Об-
сяги їхнього ефіру скорочуються. Більшість компаній 
економічно та фінансово неспроможні. Деякі готу-
ються до закриття. 

3. Обсяги місцевого суспільного радіомовлення скоро-
чуються. В районах області місцевого радіомовлення 
або немає, або воно дуже обмежене в часі та терито-
рії покриття. 

4. Більшість локальних ЗМІ через відсутність коштів та 
брак знань не можуть створити та вести власні елект-
ронні версії. Місцеві журналісти, переважно, не воло-
діють специфікою роботи  з веб-ресурсами та навич-
ками їх адміністрування. Офіційні сайти, які створені 
в окремих ОТГ, не виконують журналістських функцій, 
не розповідають про новини життя та місцеві про-
блеми, а лише інформують про діяльність місцевого 
самоврядування. Описаний комплекс проблем приз-
вів до того, що люди в більшості населених пунктів не  
мають джерел якісної та достовірної інформації або 
отримують її недостатньо. Натомість, погляди та пе-
реконання людей часто формуються на основі чуток 
та фейків, а також пропагандистських матеріалів ро-
сійських ЗМІ. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. Проектом буде охоплено все інформаційне поле Хар-
ківської області. 

2. Тільки у 2021 році проектом буде охоплено 25 тери-
торіальних громад, в усіх ОТГ почнуть працювати міс-
цеві інформаційні сайти. Буде надана менторська та 
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технічна допомога 20 редакціям роздержавлених ЗМІ. 
Буде проведено 12 тренінгів та навчальних курсів для 
працівників ЗМІ в яких візьме участь близько 180 жур-
налістів. 

3. Буде створений єдиний координуючий орган – Об’єд-
нана редакція групи  місцевих ЗМІ. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Інформаційне поле Харківської області стане більш 
цілісним та менш залежним від фейків, чуток та про-
паганди. 

2. Переважна більшість населення одержить доступ до 
якісної та достовірної інформації про життя місцевих 
громад, області та України. З розширенням охоп-
лення інтернетом ця кількість буде збільшуватися. 

3. Місцева журналістика  стане більш сучасною, орієн-
тованою на нові стандарти та засоби поширення ін-
формації. 

4. У громадах, де не було журналістів – з’являться міс-
цеві редакції ЗМІ.  

5. Поліпшиться взаємодія влади та журналістів. 
6. Локальні ЗМІ стануть центром суспільного та культур-

ного життя своїх громад, сприятимуть місцевим ініціа-
тивам, розвитку культури. 

7. Підвищиться спроможність місцевих медіа, їхні еконо-
мічні та фінансові показники. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створення координуючого організаційного органу – 
Об’єднаної редакції місцевих ЗМІ. 

2. Створення та передача місцевим редакціям  чи гро-
мадам інформаційно-аналітичних сайтів місцевих гро-
мад на базі єдиного веб-ресурсу. 

3. Підбір журналістських кадрів для новостворених гро-
мад. 

4. Створення редакцій , їх технічне забезпечення. 
5. Навчання журналістів, адміністраторів сайтів. 
6. Підготовка матеріалів та розміщення їх на сайтах. 

10. Обсяг фінансування тех-
нічного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 7500,0 6500,0 3500,0 - 17500,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 750,0 650,0 350,0 - 1750,0 
інші джерела (зазначити)  500,0 500,0 250,0  1250,0 
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 
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1. Номер технічного завдання 100 
2. Назва технічного завдання Програма «Вироблено на Харківщині» 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, якому відпові-
дає технічне завдання 

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регі-
онів. 
2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і 
громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій 

4. Номер і назва завдання з ві-
дповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає тех-
нічне завдання 

ЦІЛЬ 5. Забезпечення європейського рівня управління 
та самоврядування в регіоні  
5.5. Модернізація інформаційно-комунікативного регіо-
нального простору 
5.5.3. Формування позитивного іміджу регіону та брен-
дів територій 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Харківська область має досить значний потенціал у 
сферах легкої та харчової промисловості, туристичної 
сфери, а також інформаційних технологій. Для реаліза-
ції даного потенціалу перед громадами Харківщини та 
представниками органів влади постає завдання якіс-
ного позиціонування товарів і послуг регіонального ви-
робництва та їх просування на внутрішніх і зовнішніх 
ринках. 
Для цього пропонується впровадити спеціальне марку-
вання  для популяризації місцевої продукції на внутріш-
ньому і зовнішніх ринках. В даному випадку вже готові 
товари та продукти маркуються спеціальним знаком, не 
змінюючи дизайн існуючої упаковки. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів на 
виконання технічного за-
вдання 

• для товаровиробників: збільшено обсяги товарови-
робництва та реалізації товарів і продукції, розши-
рено ринки збуту, створено додаткові робочі місця, 
збільшено середню заробітну плату, налагоджено 
взаємовигідні зв’язків з підприємствами торгівлі Хар-
ківської області;  

• для споживачів: якісні та за доступними цінами то-
вари, виготовлені на Харківщині, належний рівень 
обслуговування;  

• для торгівлі: збільшено обсяги товарообороту, роз-
ширено асортимент товарів місцевого виробництва;  

• для економіки: створено додаткові робочі місця, збі-
льшено надходження до бюджетів всіх рівнів. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

Очікувані результати впровадження проєкту: сформо-
вано свідомість споживачів товарів та послуг регіональ-
ного виробника; створено імідж Харківської області за 
рахунок популяризації регіонального виробника; підви-
щено рівень брендингових уявлень про регіон. 
Також реалізація даного проєкту сприяла покращенню 
економічного клімату області та підвищенню рівня попу-
ляризації товарів регіонального виробництва. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створено макет спеціального знаку, яким маркува-
тимуться товари вироблені чи вирощені на Харків-
щині, та його погодження; 

2. Заключено договори с товаровиробниками та підп-
риємцями Харківської області щодо впровадження 
даного знаку.  

3. Розроблено різні види маркування товарів (на-
клейки чи додавання знаку на упаковці), створено 
стенди та постери «Вироблено на Харківщині» 
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4. Підвищено рівень реалізації товарів власного виро-
бництва 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 270,0 270,0 270,0 
 

810,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 100,0 100,0 100,0 - 300,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо тех-
нічного завдання (за потреби) 
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1. Номер технічного завдання 101 
2. Назва технічного завдання Контент-аналіз електронних звернень та скарг до держа-

вних органів 
3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіона-
льного розвитку, якому від-
повідає технічне завдання 

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе вря-
дування 
3.5. Розвиток державної статистики на регіональному та 
територіальному рівнях.  
3.5.1. Розбудова системи інформаційно-аналітичного за-
безпечення та розвиток управлінських навичок для прий-
няття рішень, що базуються на об’єктивних даних та про-
сторовому плануванні. 

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розви-
тку регіону, якому відповідає 
технічне завдання 

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні 
5.5. Модернізація інформаційно-комунікативного регіона-
льного простору 
5.5.1. Інформаційно-соціологічне забезпечення управлін-
ських регіональних рішень 

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням 

Харківська область 

6. Опис проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано техні-
чне завдання 

Аналіз звернень та скарг громадян до державних органів 
обмежується невеликим набором кількісних показників. 
Протягом року до Харківської обласної державної адміні-
страції надходить більше 4 тисяч електронних звернень. 
Це є великим масивом текстових даних, що містить в 
собі найбільш актуальні проблеми, відображені у звер-
неннях мешканців м. Харкова та Харківської області, які 
можливо розділити за їх поширеністю та актуальністю за 
кластерами, і націлити діяльність державних органів на 
їх усунення. Ці дані узагальнюються в ручному режимі. 
Зміст скарги, окрім її теми (предмету), залишається поза 
увагою. Сучасні технології (NLP – Natural Language 
Processing) дозволяють автоматизувати процес обробки 
та аналізу великих масивів текстових даних. Такою тех-
нологією є методика контент-аналізу, незалежно від про-
грамного середовища, у якому вона реалізована. На те-
перішній час найбільш розповсюдженим є контент-аналіз 
в програмному середовищі Python та R. 
Проблема врахування громадської думки в системі оці-
нювання ефективності роботи державних органів існує 
давно, але є й успішні приклади її вирішення. В рамках 
щорічного дослідження «Публічна безпека та довіра до 
правоохоронних органів» (2013-2019) відпрацьовано ме-
тодику аналізу текстових повідомлень громадян про най-
більш актуальні проблеми та очікування від правоохо-
ронних органів, яка дозволяє здійснювати таргетування 
(націлювання, орієнтацію) конкретних завдань у роботі 
поліції на потреби місцевої громади. Але в рамках вище-
названого дослідження контент-аналіз проводиться за 
спрощеною процедурою. 

7. Очікувані кількісні резуль-
тати від реалізації проектів 
на виконання технічного за-
вдання 

1. Буде розроблено уніфіковану методику контент-ана-
лізу, яка дозволить збудувати «дерево проблем», 
орієнтуючись на інформацію, отриману від спожива-
чів державних послуг, відображену у їх зверненнях. 
Кількісний аналіз здійснюватиметься за частотою 
ключових слів (наприклад: корупція, порушення прав, 
ремонт доріг, незаконний продаж тощо). 



214 

2. Збільшення економічної ефективності аналізу скарг 
та звернень. Отримання інформації у соціальних та 
поведінкових дослідженнях є дуже коштовною та ре-
сурсоємкою процедурою. Запропонований проєкт не 
потребує проведення додаткових досліджень. Інфор-
мація про проблеми, які турбують громадян, вже іс-
нує у формі електронних звернень та скарг. Необхі-
дно лише розробити та впровадити механізм її 
аналізу. Ресурси, які необхідно залучити, - це інтеле-
ктуальний труд міжгалузевої команди науковців та 
програмних інженерів. 

3. Розроблену методику контент-аналізу можливо буде 
поширити на будь-які органи державної влади м.Хар-
кова та Харківської області (а також, у перспективі, по 
всій території України). 

4. Розроблену методику контент-аналізу, після апроба-
ції протягом 3-х років, можливо буде застосовувати в 
практиці державних органів без додаткових витрат. 

8. Очікувані якісні результати 
від реалізації проектів на ви-
конання технічного завдання 

1. Підвищення рівня довіри до державних органів. 
2. Підвищення задоволеності рівнем послуг, які нада-

ють державні органи, та їх загальної ефективності за-
вдяки націлюванню роботи на локальні особливості 
та конкретні пріоритетні проблеми мешканців м. Хар-
кова та Харківської області. 

3. Посилення зворотного зв'язку з громадою, за рахунок 
відслідковування (моніторингу) змін у складі про-
блем, з якими стикаються мешканці регіону. 

9. Основні заходи технічного 
завдання 

1. Створення порядку контент-аналізу (використання та 
обробки) інформації, яка міститься в електронних 
зверненнях та скаргах, та затвердження цього по-
рядку у відповідних нормативних та/або регулятор-
них актах.  

2. Адаптація порядку до особливостей та галузевої спе-
цифіки конкретного органу державної влади. 

3. Розробка та/або закупівля програмного забезпечення 
для аналізу текстової інформації (рекомендується ро-
зробка у програмному середовищі Python та/або R). 

4. Розробка та апробація методики контент-аналізу еле-
ктронних звернень та скарг на прикладі конкретного 
органу державної влади Харківської області.  

5. Поширення методики контент-аналізу електронних 
звернень та скарг на роботу державних органів Хар-
ківської області. 

10. Обсяг фінансування техні-
чного завдання, тис. грн: 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Усього 

державний бюджет 650,0 150,0 150,0 - 950,0 
державний фонд регіональ-
ного розвитку 

     

інші джерела (зазначити) 
  

 
  

місцевий бюджет 72,5 38,75 38,75 - 150,0 
інші джерела (зазначити)      
11. Інша інформація щодо те-
хнічного завдання (за пот-
реби) 

Детальний опис методики та результатів, в рамках якого 
апробовано скорочену методику контент-аналізу з метою 
таргетування правоохоронної діяльності, доступний за 
посиланням: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17933.69602 
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