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прогнозова

не 

значення

фактичне 

значення

відхиленн

я (+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Капітальний ремонт 

будівлі КЗОЗ "Обласна 

дитяча клінічна лікарня" 

по вул. Муранова, 5, в м. 

Харкові (коригування)

м. Харків та 

Харківська 

область

2018-

2021

2018-

2021

обласний бюджет 12 693,127 0,000 4 500,000 0,000 17 272,685 12 772,685  площа будівлі, яка 

підлягає ремонту
м

2 5107,2 2604,7 -2502,5 Виконано ремонт покрівлі, 

оздоблювальні роботи та 

замінено вікна.  У 2020 році 

скоригувано проєктно-

кошторисну документацію. 

Ступінь будівельної готовності 

об’єкту - 51%.

2 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Протиаварійні 

відновлювальні роботи 

окремих конструкцій 

громадського  будинку 

«Головний корпус» літ «А-

2»  комунального 

некомерційного 

підприємства «Обласний 

центр онкології» за 

адресою: м. Харків, вул. 

Лісопарківська, 4 

(капітальний ремонт)

м. Харків та 

Харківська 

область

2021 2021 обласний бюджет 0,000 0,000 1 700,000 0,000 1 700,000 0,000 протяжність 

конструкцій, що 

потребує ремонту

п.м 40,0 0,0 40,0 Здійснюється розробка проєктно-

кошторисної документації

3 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Капітальний ремонт 

будівлі лікувального 

корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ 

"Обласна клінічна лікарня 

- Центр екстреної 

медичної допомоги та 

медицини катастроф» по 

пр. Незалежності, 13 в м. 

Харків (коригування)

м. Харків та 

Харківська 

область

2018-

2022

2018-

2022

обласний бюджет 17 227,843 0,000 1 000,000 0,000 5 537,008 4 537,008 загальна площа 

будівлі
м

2 2100 84,0 -2016,0 Здійснюється коригування 

проєктно-кошторисної 

документації

Сума вибраних коштів у 

звітному періоді

№

п/п

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

плану заходів

Назва проектів 

регіонального розвитку, 

що включені до програми 

регіонального розвитку

Джерела 

фінансування у 

звітному періоді

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді

Номер та 

найменування цілі 

регіональної 

стратегії

(за даними відповідальних за виконання проєктів)

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки                                                  

за І квартал  2021 року 

Стан виконання плану заходів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання 

плану заходів 

(з поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Територіальн

а 

спрямованіст

ь проектів 

(назва 

регіону, 

декількох 

регіонів, 

частини 

регіону)

Строк реалізації 

проекту

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходівСума вибраних коштів з 

початку реалізації проекту
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4 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Капітальний ремонт 

фасаду та інженерних 

мереж підвалу будівлі 

навчально-діагностичного 

корпусу літ. М'-9 

Комунального 

некомерційного 

підприємства Харківської 

обласної ради "Обласна 

клінічна лікарня» за 

адресою: проспект 

Незалежності, 13 в м. 

Харкові

м. Харків та 

Харківська 

область

2021-

2022

2021-

2022

обласний бюджет 0,000 0,000 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 кількість 

розроблених 

проєктно-

кошторисних 

документацій

шт 1,0 0,0 -1,0 Здійснюється розробка проєктно-

кошторисної документації

5 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Реконструкція комплексу 

корпусів КНП ХОР 

"ОБЛАСНА ДИТЯЧА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 

1" по вул. Клочківська, 

337-А в м. Харкові

м. Харків та 

Харківська 

область

2021-

2022

2021-

2022

обласний бюджет 0,000 0,000 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 кількість 

розроблених 

проєктно-

кошторисних 

документацій

шт 1,0 0,0 -1,0 Здійснюється розробка проєктно-

кошторисної документації

6 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

"Будівництво комплексу 

комунального 

некомерційного 

підприємства «Обласний 

центр онкології» за 

адресою: м. Харків, вул. 

Лісопарківська, 4" (Перша 

черга будівництва. 

Коригування)

м. Харків та 

Харківська 

область

2019-

2022

2019-

2022

державний бюджет 

(субвенція),

обласний бюджет

755 652,485 0,000 112 000,000 0,000 174 626,678 62 626,678  загальна площа 

будівлі
м

2 20445,6 0,0 -20445,6 Виконано роботи із демонтажу 

існуючої будівлі 

патологоанатомічного корпусу; 

роботи з виносу інженерних 

мереж із зони майбутньої 

забудови; роботи із влаштування 

внутрішньо майданчикових 

мереж, часткові роботи 

нульового циклу лікувально-

діагностичного корпусу Блоку № 

1 (секція А,Б,В) (роботи із 

влаштування котловану; роботи 

із влаштування ґрунтоцементних 

елементів; роботи із 

влаштування фундаментної 

плити, тощо). На даний час 

виконано частину робіт із 

коригування проєктно-

кошторитсної документації. 

Ступінь будівельної готовності 

об’єкту - 7%.

7 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

"Будівництво комплексу 

комунального 

некомерційного 

підприємства «Обласний 

центр онкології» за 

адресою: м. Харків, вул. 

Лісопарківська, 4" (Друга 

черга будівництва). 

Коригування

м. Харків та 

Харківська 

область

2019-

2022

2019-

2022

обласний бюджет 174 028,266 0,000 2 333,400 0,000 19 004,404 16 671,004  загальна площа 

будівлі
м

2 6619,2 0,0 -6619,2 Виконано земляні роботи по 

влаштуванню котловану та 

роботи по частковому 

влаштуванню грунтоцементних 

елементів. Ступінь будівельної 

готовності об'єкту — 4%.
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8 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Реконструкція комплексу 

будівель комунального 

підприємства 

"Близнюківська 

центральна районна 

лікарня" за адресою: смт. 

Близнюки, вул. Калинова, 

3 (коригування)

смт 

Близнюки 

Харківської 

області

2019-

2021

2019-

2021

обласний бюджет, 

місцевий бюджет

76 161,888 0,000 4 879,076 0,000 38 146,789 33 267,713  загальна площа 

будівлі
м

2 5080,0 2286,0 -2794,0 Виконано внутрішні 

оздоблювальні роботи 

приміщень лікарні; частковий 

ремонт покрівлі; роботи із  

влаштування металевих дверей, 

частина робіт з оздоблення 

фасаду, частина санітарно-

технічних робіт, монтаж 

віконних блоків, електро-

технічні роботи. Ступінь 

будівельної готовності об'єкту — 

45%.

9 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Реконструкція КНП ХОР 

"Обласна клінічна 

травматологічна лікарня" 

по вул. Салтівське шосе, 

266, корпус В у м. Харкові

м. Харків та 

Харківська 

область

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет 57 827,142 0,000 7 167,848 0,000 10 848,725 3 680,877  площа приміщень, 

яка підлягає 

ремонту

м
2 2264,0 112,3 2151,7 Виконано заміну частини 

віконних та дверних блоків, а 

також монтаж решіток на вікна. 

Ступінь будівельної готовності - 

5%. 

10 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Реконструкція КЗОЗ 

Обласна дитяча клінічна 

лікарня № 1 по вул. 

Клочківська, 337-А, у м. 

Харкові

м. Харків та 

Харківська 

область

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет 95 599,544 0,000 11 786,638 0,000 23 085,964 11 299,326  площа приміщень, 

яка підлягає 

ремонту

м
2 8316,2 915,0 -7401,2 Частково виконано внутрішні 

оздоблювальні роботи на двох 

поверхах. Ступінь будівельної 

готовності - 11%. 

11 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

"Реконструкція 

приймального відділення 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

Балаклійської районної 

ради Харківської області 

―Балаклійська центральна 

клінічна районна лікарня‖ 

по вул. Партизанській, 25 

м. Балаклія 

Балаклійського району 

Харківської області" 

(Коригування)

м. Балаклія 

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет, 

місцевий бюджет

10 508,925 0,000 3 014,386 0,000 10 778,421 7 764,035  площа приміщень, 

яка підлягає 

реконструкції

м
2 640,4 512,3 -128,1 На даний час виконано роботи з 

внутрішнього опорядження 

приміщень та ремонту 

внутрішніх інженерних мереж. 

Роботи з утеплення фасаду та 

благоустрою на завершальному 

етапі. Ступінь будівельної 

готовності - 80%. 
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12 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Реконструкція 

приймального відділення 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

―Богодухівська 

центральна районна 

лікарня‖ Богодухівської 

районної ради по вул. 

Комарова, 3 в м. 

Богодухові 

Богодухівського району 

Харківської області 

(коригування)

м. Богодухів 

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

місцевий бюджет 7 524,801 0,000 680,985 0,000 8 205,786 7 524,801  площа приміщень, 

яка підлягає 

реконструкції

м
2 565,4 565,4 0,0 На даний час виконано всі 

роботи передбачені проектною 

документацією.Ступінь 

будівельної готовності об’єкту - 

100%.

13 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Реконструкція 

приймального відділення 

комунального 

некомерційного 

підприємства ―Валківська 

центральна районна 

лікарня‖ по провул. 

Майському, 34 в м. Валки 

Валківського району 

Харківської області 

(коригування)

м. Валки 

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет, 

місцевий бюджет

12 086,759 0,000 2 521,085 0,000 12 865,454 10 344,369  площа приміщень, 

яка підлягає 

реконструкції

м
2 450,0 450,0 0,0 На даний час виконано всі 

роботи передбачені проектною 

документацією.Ступінь 

будівельної готовності об’єкту - 

100%.

14 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Реконструкція 

приймального відділення 

комунального 

некомерційного 

підприємства ―Вовчанська 

центральна районна 

лікарня‖ Вовчанської 

районної ради Харківської 

області по вул. Шевченко, 

28 в м. Вовчанськ, 

Вовчанського району 

Харківської області 

(коригування)

м. Вовчанськ 

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет, 

місцевий бюджет

27 682,605 0,000 17 591,890 0,000 24 935,189 7 343,299  площа приміщень, 

яка підлягає 

реконструкції

м
2 895,3 716,2 -179,1 На даний час виконано роботи з 

внутрішнього опорядження 

приміщень та ремонту 

внутрішніх інженерних мереж. 

Роботи з утеплення фасаду та 

благоустрою на завершальному 

етапі. Ступінь будівельної 

готовності об’єкту - 80%.

15 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Реконструкція 

приймального відділення 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

―Дергачівська центральна 

районна лікарня‖ 

Дергачівської районної 

ради по вул. 1 Травня, 23 в 

м. Дергачі Дергачівського 

району Харківської 

області (коригування)

м. Дергачі 

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет, 

місцевий бюджет

13 332,016 0,000 4 210,952 0,000 13 911,383 9 700,431  площа приміщень, 

яка підлягає 

реконструкції

м
2 658,0 658,0 0,0 На даний час виконано всі 

роботи передбачені проектною 

документацією. Ступінь 

будівельної готовності об’єкту - 

100%.
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16 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Реконструкція відділення 

екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги 

Комунального 

некомерційного 

підприємства Ізюмської 

міської ради ―Центральна 

міська лікарня Піщанської 

Богоматері‖ за адресою: 

вул. Залікарняна / пров. 

Залікарняний, 5/4 м. Ізюм 

Харківська область 

(коригування)

м. Ізюм 

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет, 

місцевий бюджет

8 798,629 0,000 5 315,000 0,000 8 299,325 2 984,325  площа приміщень, 

яка підлягає 

реконструкції

м
2 378,3 264,8 -113,5 На даний час виконано 

внутрішні оздоблювальні роботи 

в інфекційному боксі. Виконано 

більшу частину робіт з 

внутрішнього оздоблення та 

влаштування  внутрішніх 

інженерних мереж. Виконуються 

роботи з влаштування 

відповідного захисту від радіації 

в приміщеннях комп'ютерної 

томографії. Ступінь будівельної 

готовності об’єкту - 70%.

17 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

"Реконструкція 

приймального відділення 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

―Красноградська 

центральна районна 

лікарня‖ по вул. 

Шиндлера, 91 в м. 

Красноград 

Красноградського району 

Харківської області" 

(коригування)

м. 

Красноград 

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет, 

місцевий бюджет

22 855,282 0,000 8 562,002 0,000 25 176,792 16 614,790  площа приміщень, 

яка підлягає 

реконструкції

м
2 1133,0 1133,0 0,0 На даний час виконано всі 

роботи передбачені проектною 

документацією. Ступінь 

будівельної готовності об’єкту - 

100%.

18 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Капітальний ремонт 

приймального відділення 

головного корпусу 

Комунального 

некомерційного 

підприємства ―Куп’янське 

територіальне медичне 

об’єднання‖ Куп’янської 

міської ради Харківської 

області за адресою: місто 

Куп'янськ, вул. Лікарняна, 

2, (літера "В") 

(коригування)

м. Куп'янськ 

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет, 

місцевий бюджет

16 311,830 0,000 9 432,707 0,000 16 966,644 7 533,937  площа приміщень, 

яка підлягає 

ремонту

м
2 690,0 690,0 0,0 На даний час в приймальному 

відділенні виконано всі роботи 

передбачені проектною 

документацією.Ступінь 

будівельної готовності об’єкту - 

100%.

19 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Реконструкція 

приймального відділення 

комунального 

некомерційного 

підприємства ―Лозівське 

територіальне медичне 

об’єднання‖ Лозівської 

міської ради Харківської 

області по вул. 

Живописній, 42 у с. 

Катеринівка Лозівського 

району Харківської 

області (коригування)

с. 

Катеринівка 

Лозівського 

району 

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет, 

місцевий бюджет

11 568,916 0,000 4 984,408 0,000 11 986,071 7 001,663  площа приміщень, 

яка підлягає 

реконструкції

м
2 509,0 509,0 0,0 На даний час виконано всі 

внутрішні роботи з оздоблення 

та влаштування інженерних 

мереж. Роботи з утеплення 

фасаду та благоустрою на 

завершальному етапі. Ступінь 

будівельної готовності об’єкту - 

100%.
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20 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Реконструкція 

приймального відділення 

комунального 

некомерційного 

підприємства Харківської 

районної ради 

―Мереф’янська 

центральна районна 

лікарня‖ по вул. 

Дніпровській, 148 в м. 

Мерефа Харківської 

області (коригування)

м. Мерефа 

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет, 

місцевий бюджет

28 025,625 0,000 18 184,856 0,000 28 084,663 9 899,807  площа приміщень, 

яка підлягає 

реконструкції

м
2 498,0 323,7 -174,3 На даний час виконано роботи з 

внутрішнього оздоблення та 

влаштування інженерних мереж 

в ічснуючих приміщеннях. 

Виконані роботи з будівництва 

другого поверху прибудови. 

Ведуться роботи з внутрішнього 

оздоблення та влаштування 

внутрішніх інженерних мреж 

першого поверху новозбудованої 

прибудови. Завершено утеплення 

фасаду існуючих будівель. 

Ступінь будівельної готовності 

об’єкту - 65%.

21 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Реконструкція відділення 

екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги з 

палатами інтенсивної 

терапії, групами 

анестезіології, 

діагностичними палатами 

та ізолятором ім. Є.Й. 

Мухіна КНП «Чугуївська 

центральна районна 

лікарня ім. М.І. 

Кононенка» Чугуївської 

районної ради Харківської 

області за адресою: 63503, 

Харківська область, 

Чугуївський район, м. 

Чугуїв, вул. Гвардійська, 

52 (коригування)

м. Чугуїв 

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет, 

місцевий бюджет

14 836,473 0,000 15 389,645 0,000 17 879,246 2 489,601  площа приміщень, 

яка підлягає 

реконструкції

м
2 456,7 274,0 -182,7 На даний час роботи з 

внутрішнього опорядження та 

влаштування інженрних мереж в 

існуючих приміщенях на 

завершальному етапі. Виконано 

роботи з влаштування стін та 

перекриття нової прибудови. 

Ведутся роботи з внутрішнього 

оздоблення приміщень 

новозбудованої 

прибудови.Ступінь будівельної 

готовності об’єкту - 60%.

22 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво амбулаторії 

загальної практики – 

сімейної медицини (з 

житлом) по вул. Миру, 7-а 

в с. Іванівка 

Барвінківського району 

Харківської області

с. Іванівка 

Ізюмського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

державний бюджет 

(субвенція з 

державного 

бюджету на 

розвиток системи 

охорони здоров’я в 

сільській 

місцевості)

8 900,000 0,000 775,791 0,000 9 246,999 8 471,208 площа будівлі м
2 289,2 274,7 14,5 Завершено земляні роботи та 

влаштування фундаменту, 

зведено зовнішні огороджувальні 

конструкції (стіни та дах), 

виконано роботи з влаштування 

інженерних мереж. Необхідно 

провести улаштування ганків, 

вентиляції та благоустрою 

території. 

Ступінь будівельної готовності - 

91%. 

23 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво амбулаторії 

загальної практики – 

сімейної медицини по вул. 

Шевченка, 28-Б в с. 

Самійлівка 

Близнюківського району 

Харківської області. 

Корегування

с. Самійлівка 

Лозівського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

державний бюджет 

(субвенція з 

державного 

бюджету на 

розвиток системи 

охорони здоров’я в 

сільській 

місцевості)

10 185,130 0,000 281,659 0,000 10 124,070 9 842,411 площа будівлі м2 332,8 306,0 26,8 Завершено земляні роботи та 

влаштування фундаменту, 

зведено зовнішні огороджувальні 

конструкції (утеплення стін та 

даху), виконано роботи з 

влаштування інженерних мереж, 

вентиляційної системи, виконано 

зовнішні опоряджувальні роботи. 

Частково виконано внутрішні 

опоряджувальні роботи. 

Ступінь будівельної готовності 

об’єкту - 92%.
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24 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво амбулаторії 

загальної практики –  

сімейної медицини по вул. 

Центральній, 19 А в селі 

Чернещина, Борівського 

району, Харківської 

області. Коригування

с. Чернещина 

Ізюмського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

обласний бюджет 12 252,317 0,000 2 971,345 0,000 15 223,661 12 252,316 площа будівлі м2 360,0 295,2 64,8 Завершено земляні роботи та 

влаштування фундаменту, 

зведено зовнішні огороджувальні 

конструкції (стіни та дах), 

виконано роботи з влаштування 

мереж (інженерних та 

телекомунікаційних), завершено 

зовнішні опоряджувальні роботи 

та частково виконано внутрішні 

опоряджувальні роботи. 

Ступінь будівельної готовності - 

82%. 

25 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво амбулаторії 

загальної практики – 

сімейної медицини по вул. 

Центральній, 115 в с. 

Варварівка Вовчанського 

району Харківської 

області (коригування)

с. Варварівка 

Чугуївського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

державний бюджет 

(субвенція з 

державного 

бюджету на 

розвиток системи 

охорони здоров’я в 

сільській 

місцевості),

обласний бюджет

9 622,266 0,000 1 843,157 0,000 8 547,789 6 704,632 площа будівлі м2 187,8 125,8 62,0 На даний час завершено земляні 

роботи та влаштування 

фундаменту, зведено зовнішні 

огороджувальні конструкції 

(стіни та дах, фронтони, 

перекриття, внутрішні 

перегородки. вентиляційні 

канали), встановлено зовнішні 

металопластикові вікна та двері, 

виконано роботи з влаштування 

інженерних мереж,  частково 

виконано зовнішні та внутрішні 

опоряджувальні роботи 

(утеплення фасаду з 

облицюванням 

металосайдингом, штукатурка 

стін), облаштована система 

опалення.

Ступінь будівельної готовності - 

67%. 

26 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво амбулаторії 

загальної практики –  

сімейної медицини в с. 

Руська Лозова за адресою: 

вул. Лєрмонтова, 64, с. 

Руська Лозова, 

Дергачівського району 

Харківської області 

(коригування)

с. Руська 

Лозова 

Харківського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

державний бюджет 

(субвенція з 

державного 

бюджету на 

розвиток системи 

охорони здоров’я в 

сільській 

місцевості),

обласний бюджет

10 275,679 79,977 3 300,000 0,000 11 291,835 7 991,835 площа будівлі м2 291,3 233,0 58,3 На даний час завершено земляні 

роботи та влаштування 

фундаменту,зведено зовнішні 

огороджувальні конструкці 

(стіни та дах). Виконані роботи з 

влаштування електричних 

мереж. Завершені внутрішні 

роботи з влаштування стін, стелі 

та підлоги. Двері і вікна 

встановлені. Завершено монтаж 

системи опалення та 

електропостачання.

Ступінь будівельної готовності - 

80%. 

27 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво амбулаторії 

загальної практики – 

сімейної медицини по 

вулиці Іллінській, 26-А в 

с. Великі Проходи 

Дергачівського району 

Харківської області 

(Коригування)

с. Великі 

Проходи 

Харківського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

державний бюджет 

(субвенція з 

державного 

бюджету на 

розвиток системи 

охорони здоров’я в 

сільській 

місцевості),

обласний бюджет

10 408,153 0,000 1 700,000 0,000 9 391,474 7 691,474 площа будівлі м2 233,7 186,9 46,8 На даний час завершено земляні 

роботи та влаштування 

фундаменту, зведено зовнішні 

огороджувальні конструкці 

(стіни та дах). Виконані роботи з 

влаштування електричних 

мереж. Завершені внутрішні 

роботи з влаштування стін, стелі 

та підлоги. Двері і вікна 

встановлені. Завершено монтаж 

системи опалення та 

електропостачання.

Ступінь будівельної готовності - 

80%. 
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28 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво амбулаторії 

загальної практики – 

сімейної медицини з 

вбудованим житлом для 

лікаря в с. Чемужівка по 

вул. Селянській, 2-Б 

Зміївського району 

Харківської області 

(коригування)

с. Чемужівка 

Чугуївського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

державний бюджет 

(субвенція з 

державного 

бюджету на 

розвиток системи 

охорони здоров’я в 

сільській 

місцевості),

обласний бюджет

17 162,342 10 189,848 7 475,951 0,000 14 335,519 6 859,568 площа будівлі м2 317,4 149,2 168,2 Завершено земляні роботи та 

влаштування фундаменту, 

зведено огороджувальні 

конструкції (стіни та дах). 

Скориговано проєктно-

кошторисну документацію. 

Необхідно проведення робіт з 

внутрішнього облаштування 

приміщення,  встановлення 

інженерних мереж та благоустрій 

території.

Ступінь будівельної готовності - 

47%. 

29 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво амбулаторії 

загальної практики –  

сімейної медицини 

(АЗПСМ) з вбудованим 

житлом для лікаря в с. 

Андріївка Кегичівського 

району Харківської 

області (коригування)

с. Андріївка 

Красно-

градського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

обласний бюджет 10 572,182 0,000 2 000,000 0,000 9 386,460 7 386,460 площа будівлі м2 299,4 203,6 95,8 На даний час, завершено 

зовнішні роботи, а саме:

- зведені стіни та покриті 

бетонними плитами;

- установлені вікна;

- проведено утеплення цоколю та 

стін;

- прокладена система каналізації;

- зведена покрівля;

- залита бетонна підлога;

- завершені роботи по фасаду 

(сайдінг) та розводці електричної 

мережі.

Частково проведено виконання 

внутрішніх робіт. Необхідно 

облаштування амбулаторії 

новими меблями та 

обладнанням.

Ступінь будівельної готовності - 

68%. 

30 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво амбулаторії 

загальної практики 

сімейної медицини по вул. 

Соборній, 18 с-щі Біляївка 

Первомайського району 

Харківської області

с-ще Біляївка 

Лозівського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

обласний бюджет 10 794,289 0,000 3 057,882 0,000 10 633,387 7 575,505 площа будівлі м2 277,2 191,2 85,9 На даний час завершено земляні 

роботи та влаштування 

фундаменту, зведено зовнішні 

огороджувальні конструкції 

(стіни та дах), частково виконано 

роботи з влаштування мереж 

(інженерних та 

телекомунікаційних), частково 

виконано зовнішні та внутрішні 

опоряджувальні роботи. 

Ступінь будівельної готовності - 

69%. 

31 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Нове будівництво будівлі 

амбулаторії загальної 

практики –  сімейної 

медицини по вул. 

Польовій, 1-Б в с. Кам’яна 

Яруга Чугуївського району 

Харківської області 

(Корегування)

с. Кам’яна 

Яруга 

Чугуївського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

державний бюджет 

(субвенція з 

державного 

бюджету на 

розвиток системи 

охорони здоров’я в 

сільській 

місцевості),

обласний бюджет

8 296,166 0,000 2 897,396 0,000 9 873,762 6 976,366 площа будівлі м2 290,3 200,3 90,0 На даний час завершено земляні 

роботи та влаштування 

фундаменту, зведено зовнішні 

огороджувальні конструкції  

(стіни та дах), практично 

виконані роботи з влаштування 

мереж (телекомунікаційних та 

інженерних), виконані зовнішні 

та внутрішні опоряджувальні 

роботи. 

Необхідно завершити роботи з 

благоустрою території, 

внутрішнє та зовнішнє 

облаштування стін, придбання 

меблів та обладнання.  

Ступінь будівельної готовності - 

69%. 
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32 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво амбулаторії 

загальної практики – 

сімейної медицини по вул. 

Миру, 43б в с. Аркадівка 

Шевченківського району 

Харківської області 

(коригування)

с. Аркадівка 

Куп'янського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

державний бюджет 

(субвенція з 

державного 

бюджету на 

розвиток системи 

охорони здоров’я в 

сільській 

місцевості),

обласний бюджет

8 848,888 0,000 4 000,413 0,000 10 410,702 6 410,289 площа будівлі м2 329,3 207,4 121,9 Виконано роботи по 

влаштуванню котловану під 

фундаментні блоки та 

установлено фундаментні блоки, 

гідроізоляцію та утеплення 

фундаментів, улаштовано 

монолітні з/б плити підлоги, 

мурування стін з газобетоних 

блоків, перекриття покрівлі 

бетонними плитами, здійснено 

улаштування дерев'яного каркасу 

покрівлі, закладення швів, 

утеплення перекриття. 

Влаштовано підлогу, покрівлю з 

металочерепиці, встановлено 

віконні блоки, роботи по 

встановленню внутрішніх 

перегородок. Проводяться роботи 

по влаштуванню септика. 

Виконано роботи по 

влаштуванню внутрішньої та 

зовнішньої мереж водопроводу 

та каналізації. Установлено 

сантехнічні пристрої, проведено 

монтаж електрообладнання. 

Ступінь будівельної готовності - 

63%. 

33 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво амбулаторії 

загальної практики 

сімейної медицини за 

адресою: вул. Пушкіна, 

17а, с. Шелестове, 

Коломацький район, 

Харківська область 

(коригування)

с. Шелестове 

Богоду-

хівського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

обласний бюджет 11 332,357 0,000 4 568,764 0,000 11 350,202 6 781,438 площа будівлі м2 321,8 196,2 125,6 Завершено земляні роботи та 

влаштування фундаменту, 

зведено зовнішні огороджувальні 

конструкції (стіни та дах), 

виконано роботи з влаштування 

газових мереж, виконано 

зовнішні опоряджувальні роботи 

(фасад), змонтовано: внутрішня 

електропроводка, мережа 

відеоспостереження, 

телекомунікаційні мережі. 

Частково виконано внутрішні 

опоряджувальні роботи. 

Ступінь будівельної готовності - 

61%. 

34 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво нежитлової 

будівлі - амбулаторії 

загальної практики - 

сімейної медицини за 

адресою: Харківська 

область, Нововодолазький 

район, с. Стара Водолага, 

вул. Ребрика, 74 

(Корегування)

с. Стара 

Водолага 

Харківського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

обласний бюджет 9 668,012 40,500 2 540,369 0,000 10 313,473 7 773,104 площа будівлі м2 299,6 299,6 0,0 На даний час завершено земляні 

роботи, влаштування 

фундаменту, зведені зовнішні 

огороджувальні конструкції 

(стіни та дах), виконано роботи з 

влаштування мереж (інженерних 

та телекомунікаційних). 

Виконано зовнішні та внутрішні 

опоряджувальні роботи, роботи 

по улаштуванню благоустрою 

території. 

Ступінь будівельної готовності - 

100%. 
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35 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво амбулаторії 

загальної практики –  

сімейної медицини по вул. 

Слобідській, 69-а в с. 

Оскіл Ізюмського району 

Харківської області. 

Коригування

с. Оскіл 

Ізюмського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

обласний бюджет 8 955,267 0,000 3 000,000 0,000 9 946,523 6 946,523 площа будівлі м2 289,2 218,9 70,3 Завершено демонтажні роботи, 

земляні роботи, фундаменти, 

монолітні пояси, стіни та 

перегородки зовнішні і 

внутрішні, перекриття, 

перемички, прорізи, утеплення 

горища, покрівля, утеплення та 

оздоблення стін. Частково 

виконано роботи по підлогам, 

внутрішнє оздоблення, 

водопровід та каналізація, 

електротехнічні роботи, 

благоустрій. 

Ступінь будівельної готовності - 

75%. 

36 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

01. Сучасний заклад 

охорони здоров’я

Будівництво нової будівлі 

амбулаторії загальної 

практики сімейної 

медицини № 2 по вул. 

Миру, 33-а, с. Старий 

Салтів, на території 

Старосалтівської селищної 

ради Вовчанського району 

Харківської області 

(коригування)

с. Старий 

Салтів 

Чугуїського 

району 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

обласний бюджет 9 109,999 0,000 4 000,000 0,000 10 993,710 6 993,710 площа будівлі м2 277,2 163,5 113,7 Завершено земляні роботи  та 

влаштування фундаменту, 

прокладені підземні мережі: 

траса водопроводу, мережа 

побутової каналізації, закінчена 

кладка зовнішніх стін, завершено 

утеплення фасаду, встановлені 

металопластикові вікна, вхідні 

двері, поверхня стін та стелі 

оздоблена штукатуркою. 

Ступінь будівельної готовності - 

59%. 

37 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.1. Організація 

доступної та

ефективної системи 

надання медичних 

послуг і

створення умов для 

здорового способу 

життя населення

Технічне завдання № 

02. Регіональна 

цільова програма 

―Здоров’я сім’ї‖

"Здоров`я сім`ї" 

Харківської області на 

2020-2027 роки

Харківська 

область

2020-

2027

2020-

2027

обласний бюджет, 

місцеві бюджети

1.Створення 

алгоритму 

діагностики 

гіперамонемій 

2.Впровадження  

нових методів 

сучасної 

диференціальної 

діагностики 

спадкових 

захворювань  

3.Консультації 

пацієнтів за 

допомогою  

телемедичних 

систем в режимі он-

лайн               

 4. Відкрито 

підрозділ "Реєстр 

рідкісних хвороб 

Слобожанщини"

шт.

 досл.

конс.

1                                     

26                                          

600

1                         

26               

612

0                                      

0           

+2

1. Створений алгоритм            

2.  Впроваджений новий метод 

діагностики: молекулярно-

цитогенетична діагностика 

(FISH-метод) мікроделеційних 

синдромів та основних 

анеуплоїдій           

3.  Проведені консультації      

пацієнтів он-лайн                                     

4. Розроблена форма для 

реєстрації рідкісних захворювань

38 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.2. Забезпечення 

доступних і якісних 

комунальних

послуг в містах та 

енергозабезпечення 

сільського 

населення

Технічне завдання № 

03. Економне та 

енергоресурсоефектив

не водопостачання

Будівництво 

водопровідної мережі в с. 

Володимирівка 

Сахновщинського району 

Харківської області

 с. 

Володимирів

ка 

Сахновщинсь

кого району  

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

обласний бюджет 7 515,947 0,000 200,351 0,000 7 515,947 7 447,018 Довжина 

водопроводу

м 6312 5466 -846 90,00%
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39 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.2. Забезпечення 

доступних і якісних 

комунальних

послуг в містах та 

енергозабезпечення 

сільського 

населення

Технічне завдання № 

03. Економне та 

енергоресурсоефектив

не водопостачання

Розробка проєктно-

кошторисної документації 

на реконструкцію системи  

поза майданчикового 

водопостачання м. Лозова, 

Харківська область

м. Лозова 

Харківської 

області

2018-

2021

2018-

2021

обласний бюджет 3 190,000 0,000 1 492,102 0,000 1 697,898 1 553,221 розробка ПКД од. 1 - - 50,00%

40 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.2. Забезпечення 

доступних і якісних 

комунальних

послуг в містах та 

енергозабезпечення 

сільського 

населення

Технічне завдання № 

03. Економне та 

енергоресурсоефектив

не водопостачання

Реконструкція 

свердловини в смт 

Орілька Лозівського 

району Харківської 

області

 смт Орілька 

Лозівського 

району 

Харківська 

область

2019-

2021

2019-

2021

обласний бюджет 1 493,158 0,000 0,000 0,000 1 492,010 1 459,510 реконсрукція 

свердловини

од. 1 0 -1 95,00%

41 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.2. Забезпечення 

доступних і якісних 

комунальних

послуг в містах та 

енергозабезпечення 

сільського 

населення

Технічне завдання № 

03. Економне та 

енергоресурсоефектив

не водопостачання

Капітальний ремонт 

водопровідної мережі в 

межах (перехрестя вул. 

Робоча – вул. Гастелло, 

перехрестя вул. Робоча – 

вул. 8 Березня) вул. 

Робоча (від № 8 до № 74), 

вул. Гастелло (до 

перехрестя вул. Гастелло – 

вул. Злагоди), вул. 

Слюсарна (від № 30 до № 

40), (до перехрестя вул. 

Слюсарна – вул. Злагоди), 

вул. Кооперативна (від № 

1 до № 11) (до перехрестя 

вул. Кооперативна – вул. 

Злагоди) в м. Люботин, 

Харківської області

м. Люботин 

Харківської 

області

2021 2021 обласний бюджет 1 979,238 0,000 1 979,238 0,000 1 979,238 0,000 водогін од. 1 0 -1 0,00%

42 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.2. Забезпечення 

доступних і якісних 

комунальних

послуг в містах та 

енергозабезпечення 

сільського 

населення

Технічне завдання № 

03. Економне та 

енергоресурсоефектив

не водопостачання

Капітальний ремонт 

водопровідної мережі в 

межах (перехрестя вул. 

Злагоди – вул. 

Ветеринарна) вул. 

Ветеринарна (від № 36 до 

№ 54), вул. Некрасова (від 

№ 1 до № 33), вул. 

Марʹянівська (від № 3 до 

№ 5), пров. Марʹянівський 

(від № 1 до № 13) 

(перехрестя вул. 

Кооперативна – пров. 

Марʹянівський) в м. 

Люботин, Харківської 

області

м. Люботин 

Харківської 

області

2021 2021 обласний бюджет 1 979,238 0,000 1 979,238 0,000 1 979,238 0,000 водогін од. 1 0 -1 0,00%
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43 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.2. Забезпечення 

доступних і якісних 

комунальних

послуг в містах та 

енергозабезпечення 

сільського 

населення

Технічне завдання № 

03. Економне та 

енергоресурсоефектив

не водопостачання

Капітальний ремонт 

мережі водогону від вул. 

Лугової (район КНС № 3) 

до вул. Молодіжної в с. 

Наталине

с. Наталине 

Красноградсь

кого  району 

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет 5 814,953 0,000 3 526,824 0,000 5 814,953 2 288,129 водогін м 820 0 -820 20,00%

44 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.2. Забезпечення 

доступних і якісних 

комунальних

послуг в містах та 

енергозабезпечення 

сільського 

населення

Технічне завдання № 

03. Економне та 

енергоресурсоефектив

не водопостачання

Будівництво 

водопровідної мережі по 

вул. Армійська, вул. 

Жарікова, вул. 1 Травня, 

вул. Станційна та 

водонапірної башти 

Рожновського в с. 

Ватутіне 

Нововодолазького району 

Харківської області

с. Ватутіне 

Нововодолазь

кого району 

Харківської 

області

2019-

2021

2019-

2021

обласний бюджет 9 920,110 0,000 4 000,000 0,000 9 067,991 5 067,991 башта шт 1 1 0 49,00%

45 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.3.

Забезпечення 

доступної і

якісної освіти на 

всіх рівнях

Технічне завдання № 

06. Сучасний заклад 

освіти

Капітальний ремонт 

фасаду з впровадженням 

заходів зовнішнього 

утеплення будівлі 

Ізюмської 

загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №2 Ізюмської 

міської ради Харківської 

області по вул. Івана 

Мирошниченка, 12 у м. 

Ізюмі

м. Ізюм 

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет 93,428 0,000 300,000 0,000 393,428 93,428 загальна площа 

будівлі
м

2 4354,0 0,0 -4354,0 Здійснюються заходи щодо 

оголошення тендерної процедури 

для визначення підрядної 

організації

46 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.3.

Забезпечення 

доступної і

якісної освіти на 

всіх рівнях

Технічне завдання № 

06. Сучасний заклад 

освіти

Капітальний ремонт 

вхідних груп та частини 

внутрішніх приміщень  

Комунального закладу 

«Слобожанський ліцей 

Липецької сільської ради 

Харківського району 

Харківської області» із 

частковим благоустроєм  

прилеглої  території, який 

розташований за адресою: 

Харківська область, 

Харківський район, с. 

Липці, вул. Пушкінська, 

10

с. Липці 

Харківського 

району 

Харківської 

області

2021 2021 обласний бюджет 0,000 0,000 6 150,000 0,000 6 150,000 0,000 площа будівлі, що 

підлягає ремонту
м

2 490,0 0,0 -490,0 Здійснюється розробка проєктно-

кошторисної документації
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47 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.3.

Забезпечення 

доступної і

якісної освіти на 

всіх рівнях

Технічне завдання № 

06. Сучасний заклад 

освіти

Забезпечення якісного 

надання послуг із 

перевезення дітей у 

сільській місцевості до 

місця навчання і додому

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

обласний бюджет 0,000 0,000 18 000,000 0,000 18 000,000 0,000 Кількість 

освітянських 

автобусів, задіяних 

у підвезенні учнів, 

дітей та 

педагогічних 

працівників

Кількість 

освітянськи

х автобусів

(одиниць)

385 385 0 У 2021 році обласному бюджету 

Харківської області  збільшено 

обсяг видатків розвитку за 

програмою 2211190 «Освітня 

субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам» на 

придбання шкільних автобусів, у 

тому числі обладнаних місцями 

для дітей з особливими освітніми 

потребами.

Придбання шкільних автобусів 

буде здійснюватися 

централізовано на засадах 

співфінансування. Заплановано 

придбати 21 шкільний автобус

48 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.3.

Забезпечення 

доступної і

якісної освіти на 

всіх рівнях

Технічне завдання № 

06. Сучасний заклад 

освіти

Капітальний ремонт 

вхідної групи та ганку 

центрального входу 

Комунального закладу 

«Стрілечанська гімназія 

Липецької сільської ради 

Харківського району 

Харківської області», який 

розташований за адресою: 

Харківська область, 

Харківський район, с. 

Стрілеча, вул. Молодіжна, 

20

с. Стрілеча 

Харківського 

району 

Харківської 

області

2021 2021 обласний бюджет 0,000 0,000 750,000 0,000 750,000 0,000 протяжність 

огорожі, що 

потребує ремонту

п.м 596,0 0,0 -596,0 Здійснюється розробка проєктно-

кошторисної документації

49 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.3.

Забезпечення 

доступної і

якісної освіти на 

всіх рівнях

Технічне завдання № 

06. Сучасний заклад 

освіти

Капітальний ремонт 

покрівлі даху учбового 

корпусу КЗОЗ 

"Богодухівський 

медичний коледж" по вул. 

Центральна, 29 в м. 

Богодухів Харківської 

області

 м. Богодухів 

Харківської 

області

2019-

2021

2019-

2021

обласний бюджет 695,400 0,000 752,542 0,000 802,042 49,500 площа покрівлі, яка 

ремонтується
м

2 569,53 0 -569,53 Розпочато проведення 

ремонтних робіт

50 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.3.

Забезпечення 

доступної і

якісної освіти на 

всіх рівнях

Технічне завдання № 

06. Сучасний заклад 

освіти

Забезпечення навчальних 

закладів сучасною 

комп’ютерною технікою і 

використання 

комп’ютерних технологій 

у навчально-виховному 

процесі.

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

обласний бюджет 0,000 0,000 4 100,000 0,000 4 100,000 0,000 Кількість 

комп’ютерів у 

закладах загальної 

середньої освіти 

області

Рівень оснащення 

закладів загальної 

середньої освіти 

мультимедійним 

обладнанням

Кількість 

комп’ютері

в (одиниць)

%

25974

93,4%

26845

93,4%

871 За період з 01.01.2021 по 

23.04.2021 за бюджети всіх 

рівнів придбано 63 комп’ютери. 

Рівень оснащення ЗЗСО 

мультимедійним обладнанням  

станом на 22.04.2021 

залишається на  рівні 93,4 % 

(придбано 5 проекторів, 3 

інтерактивні дошки).
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51 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.3.

Забезпечення 

доступної і

якісної освіти на 

всіх рівнях

Технічне завдання № 

06. Сучасний заклад 

освіти

Створення на базі закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

навчально-практичних 

центрів з вивчення та 

впровадження сучасних 

виробничих технологій за 

галузевим принципом.

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

обласний бюджет 0,000 0,000 500,000 0,000 500,000 0,000 Кількість навчально-

практичних центрів

Кількість 

навчально-

практичних 

центрів

2 0 -2 Продовжується робота щодо 

оптимізації мережі закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти. Працюють 14 

центрів професійної освіти, з них 

регіональних – 12, та 7 

навчально-практичних центрів.

У 2021 році здійснюється робота 

щодо укрупнення 3-х 

регіональних центрів 

професійної (професійно-

технічної) освіти а також 

створення 2-х регіональних 

центрів професійної (професійно-

технічної) освіти.

52 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.3.

Забезпечення 

доступної і

якісної освіти на 

всіх рівнях

Технічне завдання № 

07. Дошкільний 

заклад освіти: 

«Дитячий садок 

майбутнього»

Забезпечення доступності 

дошкільної освіти, 

зокрема в сільській 

місцевості, шляхом 

відкриття нових закладів 

дошкільної освіти, 

додаткових груп у діючих 

закладах.

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

обласний бюджет Кількість відкритих 

дитячих садків, 

одиниць

Кількість відкритих 

додаткових вікових 

груп, інклюзивних 

груп у діючих 

дитячих садках, 

одиниць 

Кількість 

інклюзивних груп у 

діючих дитячих 

садках, одиниць

одиниць

одиниць

одиниць

6

12

138

0

6

179

-6

+41

53 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.3.

Забезпечення 

доступної і

якісної освіти на 

всіх рівнях

Технічне завдання № 

07. Дошкільний 

заклад освіти: 

«Дитячий садок 

майбутнього»

Підвищення рівня 

охоплення дітей 

відповідного віку 

дошкільною освітою

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

обласний бюджет Відсоток охоплення 

дітей дошкільною 

освітою

% 95,30% 93,00% -2,3

54 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення на 

всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.5. Забезпечення 

гармонійного 

фізичного та 

духовного розвитку 

всіх верств 

населення і 

реалізація 

молодіжної 

політики

Технічне завдання № 

09. Розбудова 

інклюзивного 

туристичного 

простору

Розбудова інклюзивного 

туристичного простору

Харківська 

область

2021-

2022

2021-

2022

державний 

бюджет, мысцевий 

бюджет

кількість заходів 2 1 -1 Одним із головних напрямків 

роботи залишається розвиток 

інклюзивного туризму в 

Харківській області. 25 січня  

організовано робочий візит до 

Харківського театру для дітей та 

юнацтва під час якого відвідано 

виставу «Уфті-Туфті», яка 

проходила з 

тифлокоментуванням, а також  

3D-виставку об’ємних моделей – 

точних копій архітектурних 

споруд світу. Усі копії 

надруковані на 3D принтерi. 

Поряд з кожним експонатом 

табличка з теоретичною 

інформацією, надрукованою 

шрифтом Брайля. 
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55 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення на 

всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.5. Забезпечення 

гармонійного 

фізичного та 

духовного розвитку 

всіх верств 

населення і 

реалізація 

молодіжної 

політики

Технічне завдання № 

10. Охорона та 

збереження об’єктів 

архітектурної, 

історичної

та культурної 

спадщини

Розробка науково-

проектної документації на 

виконання першочергових 

невідкладних 

консерваційних та 

противоаварійних 

(реставраційних) робіт  

палацово-паркового 

комплексу  "Садиба" за 

адресою: вул. 

Санаторська, 8, смт 

Шарівка, Богодухівський 

район, Харківська область

смт. Шарівка 

Богоду-

хівського 

району 

Харківської 

області

2019-

2021

2019-

2021

обласний бюджет 7 379,597 0,000 2 500,000 0,000 4 753,624 2 253,624 кількість 

розроблених 

проєктно-

кошторисних 

документацій

шт 1 0 -1 Виконано розробку частини 

проєктно-кошторисної 

документації.

56 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення на 

всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.5. Забезпечення 

гармонійного 

фізичного та 

духовного розвитку 

всіх верств 

населення і 

реалізація 

молодіжної 

політики

Технічне завдання № 

10. Охорона та 

збереження об’єктів 

архітектурної, 

історичної

та культурної 

спадщини

Проведення робіт по 

реабілітації, пов’язаних з 

реконструкцією будівлі 

обласного комунального 

закладу Харківського 

історичного музею – 

пам’ятки архітектури 

місцевого значення 

(охоронний номер 432), 

що розташована за 

адресою: м. Харків, вул. 

Університетська, 5 

(коригування)

м. Харків та 

Харківська 

область

2012-

2022

2012-

2022

обласний бюджет 77 144,756 614,444 1 500,000 625,727 43 131,903 42 257,630 площа будівлі, яка 

підлягає 

реконструкції

м2 6902,9 2760,1 -4142,8 Виконано внутрішні 

оздоблювальні роботи та роботи 

по влаштуванню систем 

вентиляції експозиційного залу. 

Ступінь будівельної готовності 

об’єкту - 40%.

57 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення на 

всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.5. Забезпечення 

гармонійного 

фізичного та 

духовного розвитку 

всіх верств 

населення і 

реалізація 

молодіжної 

політики

Технічне завдання № 

10. Охорона та 

збереження об’єктів 

архітектурної, 

історичної

та культурної 

спадщини

Капітальний ремонт 

нежитлової будівлі 

Лозівського міського 

Палацу культури за 

адресою: Харківська обл., 

м. Лозова, проспект 

Перемоги, 1 (коригування)

м. Лозова 

Харківської 

області

2019-

2021

2019-

2021

обласний бюджет, 

місцевий бюджет

44 511,352 0,000 2 942,890 0,000 31 033,227 28 090,337  загальна площа 

будівлі
м

2 9165,0 5315,7 -3849,3 Виконано заміну дверних та 

віконних блоків, часткове 

утеплення фасаду, ремонт 

покрівлі, улаштування пандусів 

та інших засобів для 

маломобільних груп населення. 

Ступінь будівельної готовності 

об'єкту - 58%.

58 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення на 

всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.5. Забезпечення 

гармонійного 

фізичного та 

духовного розвитку 

всіх верств 

населення і 

реалізація 

молодіжної 

політики

Технічне завдання № 

13. Сучасний 

спортивний заклад

Реконструкція нежитлових 

будівель і споруд по вул. 

Центральна, 4 в м. 

Балаклія Харківської 

області під комунальне 

підприємство 

Балаклійської районної 

ради Балаклійський 

районний дитячо-

юнацький спортивно-

оздоровчий комплекс 

"Вимпел". Коригування

м. Харків та 

Харківська 

область

2021-

2022

2021-

2022

обласний бюджет, 

місцевий бюджет 

0,000 0,000 7 000,000 0,000 7 000,000 0,000  площа будівлі, що 

підлягає 

реконструкції

м2 2412,0 0,0 -2412,0 Здійснюється коригування 

проєктно-кошторисної 

документації
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59 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення на 

всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.5. Забезпечення 

гармонійного 

фізичного та 

духовного розвитку 

всіх верств 

населення і 

реалізація 

молодіжної 

політики

Технічне завдання № 

13. Сучасний 

спортивний заклад

Будівництво фізкультурно-

оздоровчого комплексу за 

адресою: Харківська обл., 

м. Чугуїв, пров. 

Чайковського між буд. № 

6 та № 8 (коригування)

м. Чугуїв 

Харківської 

області

2021 2021 місцевий бюджет 44 511,352 0,000 3 337,516 0,000 3 337,516 0,000  загальна площа 

будівлі
м

2 1439,0 0,0 -1439,0 Проведено тендерну процедуру, 

здійснюються заходи щодо 

укладання договору з підрядною 

організацією на виконання 

будівельних робіт.

60 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення на 

всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.5. Забезпечення 

гармонійного 

фізичного та 

духовного розвитку 

всіх верств 

населення і 

реалізація 

молодіжної 

політики

Технічне завдання № 

13. Сучасний 

спортивний заклад

Будівництво 

багатофункціонального 

фізкультурно-оздоровчого 

комплексу в м. Люботині 

по вул. Гвардії-генерала 

Гавенка Л. А., 18а

м. Люботин 

Харківської 

області

2021-

2022

2021-

2022

місцевий бюджет  загальна площа 

будівлі
м

2 1439,0 0,0 -1439,0 Проведено тендерну процедуру , 

заключено договір з МСП 

"Агробут"  №19/10/20 від 

19.10.2020 р. 

61 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.6.

Забезпечення 

правопорядку та 

публічної безпеки

Технічне завдання № 

17. Моніторинг 

«Публічна безпека та 

довіра до 

правоохоронних 

органів»

Моніторинг «Публічна 

безпека та довіра до 

правоохоронних органів»

Харківська 

область

2020-

2022

2020-

2022 

місцевий бюджет 0,000 0,000 300,000 0,000 300,000 0,000 Інструментарій 

дослідження 

(електронний 

опитувальник)

од. Електронн

ий 

опитувальн

ик 

розміщени

й на 

опросному 

сервері 

(1 од.)

Електронн

ий 

опитуваль

ник 

розміщени

й на 

опросному 

сервері (1 

од.)

0 Виконано: електронний 

опитувальник розміщений на 

опросному сервері за 

посиланням 

https://survey.univd.edu.ua/index.ph

p/448549

62 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.6.

Забезпечення 

правопорядку та 

публічної безпеки

Технічне завдання № 

18. Моніторинг 

залежної поведінки 

серед молоді 

Харківщини

«Молодь та 

наркотики»

Моніторинг залежної 

поведінки серед молоді 

Харківщини «Молодь та 

наркотики»

Харківська 

область

2020-

2022

2020-

2022 

місцевий бюджет 0,000 0,000 300,000 0,000 300,000 0,000 заповнено 

електронний 

опитувальник

опитано 

осіб 

1500 2719 + 1219 Проведення інтернет-опитування 

за допомогою електронного 

опитувальника за посиланням 

http://survey.univd.edu.ua/index.ph

p/875963.

Виконано: зібрано 2719 повних 

відповідей (на 1219 відповідей 

більше запланованого обсягу)
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63 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.6.

Забезпечення 

правопорядку та 

публічної безпеки

Технічне завдання № 

20. Технічне 

переоснащення 

підпорядкованих 

підрозділів Головного 

управління ДСНС 

України у Харківській 

області

Технічне переоснащення 

підпорядкованих 

підрозділів Головного 

управління ДСНС України 

у Харківській області

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

державний бюджет 31 902,480 31 902,480 31 902,480 31 902,480 31 902,480 31 902,480 Автоцистерна 

пожежна

одиниць 4 4 0 Отримано від ДСНС України 4 

Автоцистерни пожежны АЦ-8-50 

(63022)-530 М на базі авто МАЗ

64 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.7. Розвиток 

внутрішнього та

в’їзного туризму

Технічне завдання № 

23. Інклюзивний 

туризм як засіб 

соціально-

психологічної 

реабілітації людей з 

обмеженими 

можливостями 

«Сенсорний

сад»

Інклюзивний туризм як 

засіб соціально-

психологічної реабілітації 

людей з обмеженими 

можливостями 

«Сенсорний сад»

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

місцевий бюджет кількість заходів 6 1 -5 Фахівцями туристичного Центру 

туризму спільно з  

представниками Харківської 

обласної фундації «Громадська 

альтернатива» проведено онлайн-

семінар «Забезпечення 

інклюзивності в туризмі» для 

представників територіальних 

громад Харківщини у межах 

засідання Клубу «Жінки 

розвивають туризм».  Під час 

заходу учасники обговорили 

інклюзивність в туризмі, 

розглянули інструменти  оцінки 

об’єктів туризму та культури на 

доступність (04 березня).

65 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.7. Розвиток 

внутрішнього та

в’їзного туризму

Технічне завдання № 

24. Агро вікенд 

«Гарного дня»

Агро вікенд "Гарного дня" Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

державний 

бюджет, місцевий 

бюджет

кількість заходів 9 1 -8 Фахівцями ОКЗ «Харківський 

організаційно-методичний центр 

туризму» фахівцями спільно з 

представниками громадської 

організації «Єврорегіон 

«Слобожанщина», 

Дергачівською, 

Малоданилівською та 

Солоницівською 

територіальними громадами 

розроблено та подано проект 

«Агротуристичний кластер 

«Сіверський Донець» об’єднує 

громади». 

66 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.7. Розвиток 

внутрішнього та

в’їзного туризму

Технічне завдання № 

25. Створення та 

інформаційна 

підтримка 

регіональної мережі

внутрішнього 

пізнавального туризму 

з урахуванням 

природної та 

культурної спадщини 

Харківщини

Створення та 

інформаційна підтримка 

регіональної мережі 

внутрішнього 

пізнавального туризму з 

урахуванням природної та 

культурної спадщини 

Харківщини

Харківська 

область

2021 2021 державний 

бюджет, місцевий 

бюджет

кількість заходів 6 3 -3 Проведено круглий стіл 

«Лабораторія розумного 

сільського життя «Слобода» як 

новий етап співпраці з 

консорціумом проєкту Ruritage 

для регенерації культурної і 

природної спадщини 

Слобожанщини» (27 січня).

робочу зустріч з представниками 

Сумської обласної державної 

адміністрації щодо організації 

співпраці між 

Агротуристичними кластерами 

«Сіверський Донець» та 

«Слобожанське Коноплярство» у 

місті Суми (09 лютого);

семінар–практикум «Дорога вина 

та смаку Слобожанщини», як 

інструмент підтримки 

виробників локальної 

туристичної продукції 

Чугуївської міської 

територіальної громади шляхом 

створення еногастрономічної 

послуги для туристичного ринку 

(23 березня).
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67 Стратегічна ціль 

1. Забезпечення 

високої якості 

життя населення

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

1.7. Розвиток 

внутрішнього та

в’їзного туризму

Технічне завдання № 

26. Музейні парки 

науки

Музейні парки науки Харківська 

область

2021-

2022

2021-

2022

державний 

бюджет, місцевий 

бюджет

кількість заходів 2 0 -2 У рамках реалізації заходу 

«Реставрація та улаштування 

оглядового майданчика будівлі - 

пам’ятки архітектури та 

містобудування "Будинок 

Держпромисловості (Держпром)" 

(охоронний номер № 200031)  

розробляється проєкт - концепція 

музею  «Історико-архітектурна 

Харківщина» 

68 Стратегічна ціль 

2. Забезпечення 

чистого 

оточуючого 

середовища

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

2.2. Охорона та 

раціональне

використання 

водних

ресурсів

Технічне завдання № 

32. Модернізація, 

будівництво систем 

водовідведення та 

очистки стічних вод 

Харківської області

Будівництво модульних 

очисних споруд по вул. Ш. 

Гогоришвілі смт. 

Пересічне Дергачівського 

району, Харківської 

області 

смт. 

Пересічне 

Дергачівськог

о району 

Харківської 

області

2019-

2020

2019-

2020

обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

4 024,666 0,000 750,320 0,000 4 024,666 3 277,546 Будівництво 

очисних споруд

од. 1 1 0 80,00%

69 Стратегічна ціль 

2. Забезпечення 

чистого 

оточуючого 

середовища

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

2.2. Охорона та 

раціональне

використання 

водних

ресурсів

Технічне завдання № 

32. Модернізація, 

будівництво систем 

водовідведення та 

очистки стічних вод 

Харківської області

Реконструкція 

каналізаційного колектору 

в м. Чугуєві Харківської 

області (Коригування)

м. Чугуєв 

Харківської 

області

2019-

2021

2019-

2021

обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

89 997,998 0,000 5 000,000 0,000 22 308,638 17 308,638 довжина колектора м.п. 16840 2925 -13915 15,00%

70 Стратегічна ціль 

2. Забезпечення 

чистого 

оточуючого 

середовища

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

2.2. Охорона та 

раціональне

використання 

водних

ресурсів

Технічне завдання № 

32. Модернізація, 

будівництво систем 

водовідведення та 

очистки стічних вод 

Харківської області

Будівництво очисних 

споруд в м. Люботин по 

вулиці  Шмідта. 

Коригування

м. Люботин 

Харківська 

область

2019-

2021

2019-

2021

обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

10 599,534 0,000 1 881,109 0,000 10 599,534 8 718,425 кількість очисних 

споруд

од. 1 0 -1 70,00%

71 Стратегічна ціль 

2. Забезпечення 

чистого 

оточуючого 

середовища

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

2.2. Охорона та 

раціональне

використання 

водних

ресурсів

Технічне завдання № 

32. Модернізація, 

будівництво систем 

водовідведення та 

очистки стічних вод 

Харківської області

Реконструкція очисних 

споруд в смт Малинівка 

(коригування)

смт 

Малинівка 

Чугуївського 

району 

Харківської 

області

2019-

2021

2019-

2021

обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

80 990,925 0,000 5 258,195 0,000 35 071,571 29 813,376 кількість очисних 

споруд

од. 1 0 -1 35,00%
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72 Стратегічна ціль 

2. Забезпечення 

чистого 

оточуючого 

середовища

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

2.2. Охорона та 

раціональне

використання 

водних

ресурсів

Технічне завдання № 

32. Модернізація, 

будівництво систем 

водовідведення та 

очистки стічних вод 

Харківської області

Реконструкція очисних 

споруд за адресою: вул. 

Садова, 1а в с. Бірки 

Зміївського району 

Харківської області

с. Бірки, 

Чугуївський 

район 

Харківської 

областіі

2020-

2021

2020-

2021

обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

24 806,604 0,000 3 000,000 0,000 8 000,000 5 000,000 очисні шт 1 0 -1 20,00%

73 Стратегічна ціль 

2. Забезпечення 

чистого 

оточуючого 

середовища

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

2.2. Охорона та 

раціональне

використання 

водних

ресурсів

Технічне завдання № 

32. Модернізація, 

будівництво систем 

водовідведення та 

очистки стічних вод 

Харківської області

Будівництво КНС №1, 

КНС №2 мережі 

самопливної та напірної 

каналізації в м. Вовчанськ 

Харківської області. КНС 

№2 (Рубіжанське шосе) 

мережі самопливної та 

напірної каналізації 

(коригування)

м. Вовчанськ 

Харківської 

областіі

201-2021 2018-

2021

обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

16 348,774 0,000 298,000 0,000 16 348,774 16 050,774 кнс шт 2 2 0 95,00%

74 Стратегічна ціль 

2. Забезпечення 

чистого 

оточуючого 

середовища

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

2.2. Охорона та 

раціональне

використання 

водних

ресурсів

Технічне завдання № 

32. Модернізація, 

будівництво систем 

водовідведення та 

очистки стічних вод 

Харківської області

Реконструкція 

самопливного 

каналізаційного колектора 

по вул. Садова від вул. 

Давидова-Лучицького до 

КНС-1 L=2809м м. 

Куп’янськ, Харківської 

області

м. 

Куп'янськХар

ківської 

областіі

2020-

2021

2020-

2021

обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

53 191,807 0,000 5 669,648 0,000 8 669,455 2 999,807 колектор шт 1 0 -1 10,00%

75 Стратегічна ціль 

2. Забезпечення 

чистого 

оточуючого 

середовища

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

2.2. Охорона та 

раціональне

використання 

водних

ресурсів

Технічне завдання № 

32. Модернізація, 

будівництво систем 

водовідведення та 

очистки стічних вод 

Харківської області

Реконструкція 

самопливного 

каналізаційного колектора 

по вул. Карла Маркса до 

каналізаційної насосної 

станції № 2 у м. Лозова 

Харківської області 

(коригування)

м. Лозова 

Харківської 

областіі

2017-

2021

2017-

2021

обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

22 657,503 0,000 4 000,000 0,000 17 651,204 13 651,204 кнс шт 1 1 0 90,00%
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76 Стратегічна ціль 

2. Забезпечення 

чистого 

оточуючого 

середовища

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

2.2. Охорона та 

раціональне

використання 

водних

ресурсів

Технічне завдання № 

32. Модернізація, 

будівництво систем 

водовідведення та 

очистки стічних вод 

Харківської області

Реконструкція Південного 

самопливного 

каналізаційного колектора 

м. Лозова Харківської 

області (коригування)

м. Лозова 

Харківської 

областіі

2018-

2021

2018-

2021

обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

28 981,465 0,000 2 837,328 0,000 28 681,465 25 844,137 кнс шт 2 2 0 90,00%

77 Стратегічна ціль 

2. Забезпечення 

чистого 

оточуючого 

середовища

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

2.3.

Забезпечення 

якісного

стану та 

відновлення 

деградованих й 

еродованих

земель і ґрунтів

Технічне завдання № 

33. Фінансове 

стимулювання 

створення та 

діяльності 

вирощування 

органічної продукції

Фінансове стимулювання 

створення та діяльності 

вирощування органічної 

продукції

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

Обласною державною 

адміністрацією проводилась 

робота спільно з науковими 

установами стосовно розробки 

обласної програми з питань 

підтримки органічного 

виробництва. За данним 

напрямом урядом у 2021 році 

планується запровадити 

державну підтримку. Наразі, 

Мінекономіки України 

проводиться робота щодо 

розробки відповідних порядків 

використання коштів із чітким 

алгоритмом.

Крім того, у І кварталі 2021 року 

Департаментом 

агропромислового розвитку 

ХОДА взято участь у прес-

конференції Харківського прес 

клубу ринкових реформ на тему: 

«Український ринок органічної 

сільгосппродукції. Реалії та 

перспективи». 

У Харківській області 

сертифіковані 20 органічних 

виробників, які займаються 

рослинництвом, переробкою, 

виробництвом допоміжних 78 Стратегічна ціль 

2. Забезпечення 

чистого 

оточуючого 

середовища

на всьому просторі 

регіону.

Оперативна ціль 

2.5. Створення 

ефективної системи 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами

Технічне завдання № 

39. СМІТТЯ СОРТУЙ 

– планету рятуй

Розробка Регіонального 

плану управління 

відходами в Харківській 

області до 2030 року

Харківської 

області

2020-

2021

2020-

2021

обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

1 500,000 0,000 1 070,000 0,000 428,959 428,959 план од. 1 0 -1 32%



21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

79 Стратегічна ціль 

3. Побудова 

конкурентоспромо

жної та смарт-

спеціалізованої

просторової 

економіки з 

високою доданою 

вартістю.

Оперативна ціль 

3.2.

Розвиток сільських 

територій і 

територіальних 

громад шляхом 

створення робочих 

місць з високою

доданою вартістю 

на базі

фермерських і 

селянських

господарств і їх 

кооперації

Технічне завдання № 

42. Організація роботи 

бізнес-інкубатору зі 

створення 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів у 

Харківській області

Організація роботи бізнес-

інкубатору зі створення 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів у 

Харківській області

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

Департаментом 

агропромислового розвитку 

ХОДА щокварталу проводиться 

моніторинг діяльності 

сільськогосподарських 

обслуговючих кооперативів 

(СОК), зареєстрованих на 

території Харківської області. 

Наразі, із 17 зареєстрованих 

знаходяться у стані припинення - 

5 СОК; здійснюють діяльність - 

2 СОК. Крім того, в області 

здійснює діяльність СОК "Наш 

добробут", основним напрямком 

діяльності якого є проведення 

тренінгів, навчань та інших 

послуг з питань створення та 

діяльності СОК.

80 Стратегічна ціль 

3. Побудова 

конкурентоспромо

жної та смарт-

спеціалізованої

просторової 

економіки з 

високою доданою 

вартістю.

Оперативна ціль 

3.2.

Розвиток сільських 

територій і 

територіальних 

громад шляхом 

створення робочих 

місць з високою

доданою вартістю 

на базі

фермерських і 

селянських

господарств і їх 

кооперації

Технічне завдання № 

43. Інновації та 

кооперація: розвиток 

партнерської 

платформи «AgroHub» 

з професійної 

інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб та 

мешканців 

приймаючих громад

Інновації та кооперація: 

розвиток партнерської 

платформи "AgroHub" з 

професійної інтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб та мешканців 

приймаючих громад 

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

З метою розвитку сільських 

територій області, у різних 

напрямках діяльності 

агропромислового комплексу 

(АПК), проводилися наступні 

заходи:                                                                              

1. селекторні наради 

Мінекономіки України з питань 

державної підтримки аграріїв у 

2021 році та інших питань у 

сферах АПК;

2. семінар з питань взаємодії 

пасічників, аграріїв та органів 

місцевої влади під час обробітку 

полів, попередження та 

недопущення отруєння бджіл;

3. засідання «круглого столу» за 

участю керівництва обласної 

державної адміністрації, 

представників суб’єктів 

господарювання у с/г сфері, 

банківських установ та 

провідних страхових компаній;

4. презентація Програми USAID 

з аграрного і сільського розвитку 

(АГРО) для с/г виробників 

(мікро, малих і середніх) та 

територіальних громад області. 

Під час презентації 81 Стратегічна ціль 

3. Побудова 

конкурентоспромо

жної та смарт-

спеціалізованої

просторової 

економіки з 

високою доданою 

вартістю.

Оперативна ціль 

3.4. Створення 

інноваційної та 

креативної 

економіки середніх 

і малих міст 

регіону

Технічне завдання № 

64. Економне та 

енергоресурсоефектив

не теплопостачання та 

гаряче 

водопостачання 

Розробка проєктно-

кошторисної документації 

та Реконструкція системи 

теплопостачання 

Куп'янського 

психоневрологічного 

інтернату, розташованого 

за адресою: вул. 

Дмитріївська, 3, м. 

Куп'янськ, Харківська 

область

м. Куп'янськ 

Харківської 

області

2021 2021 обласний бюджет 7 800,000 0,000 7 800,000 0,000 0,000 0,000 котел од. 1 0 -1
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3. Побудова 

конкурентоспромо

жної та смарт-

спеціалізованої

просторової 

економіки з 

високою доданою 

вартістю.

Оперативна ціль 

3.4. Створення 

інноваційної та 

креативної 

економіки середніх 

і малих міст 

регіону

Технічне завдання № 

64. Економне та 

енергоресурсоефектив

не теплопостачання та 

гаряче 

водопостачання 

Технічне переоснащення 

котельні по вул. 

Лікарняна, 2 м. Куп'янськ 

Харківської області. 

Коригування

м. Куп'янськ 

Харківської 

області

2021 2021 обласний бюджет 2 110,000 0,000 2 100,000 0,000 0,000 0,000 котли од. 1 0 -1

83 Стратегічна ціль 

3. Побудова 

конкурентоспромо

жної та смарт-

спеціалізованої

просторової 

економіки з 

високою доданою 

вартістю.

Оперативна ціль 

3.4. Створення 

інноваційної та 

креативної 

економіки середніх 

і малих міст 

регіону

Технічне завдання № 

64. Економне та 

енергоресурсоефектив

не теплопостачання та 

гаряче 

водопостачання 

Реконструкція котельні з 

встановленням 

твердопаливних котлів за 

адресою вул. Сонячна, 2, 

смт. Куп’янськ-Вузловий, 

Куп’янської міської ради, 

Харківської області

м. Куп'янськ 

Харківська 

область

2020-

2021

2020-

2021

обласний бюджет 13 392,000 0,000 2 786,234 0,000 10 926,460 10 926,460 котельня шт. 3 3 0

84 Стратегічна ціль 

4. Забезпечення 

інвестиційно 

привабливого 

клімату

в регіоні і 

створення 

інноваційної та 

інвестиційної 

інфраструктури.

Оперативна ціль 

4.1. Організація 

системи залучення 

та супроводження

міжнародних і 

вітчизняних

інвестицій

Технічне завдання № 

70.  

#ХарківщинаТуристич

на відкрита до світу

Харківщина Туристична 

відкрита до світу

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

державний 

бюджет, місцевий 

бюджет

кількість заходів од. 12 1 -11 Знято цикл відеороликів 

«Харківщина: туристичні 

відкриття», які популяризують 

туристичний потенціал 

Харківського регіону серед 

широких верств населення через 

основі канали комунікації.

Протягом І кварталу 2021 року 

проводиться робота щодо її 

поширення.
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85 Стратегічна ціль 

4. Забезпечення 

інвестиційно 

привабливого 

клімату

в регіоні і 

створення 

інноваційної та 

інвестиційної 

інфраструктури.

Оперативна ціль 

4.3.

Розвиток 

транспортної 

інфраструктури та 

сполучення

Технічне завдання № 

82. Розвиток мережі 

автомобільних доріг 

Харківської області 

Поточний середній ремонт 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення

райони 

Харківської 

області

2021 2021 державний бюджет 

(субвенція з 

державного 

бюджету до 

бюджету 

Харківської області 

на фінансове 

забезпечення 

будівництва, 

реконструкції, 

ремонту і 

утримання 

автомобільних 

доріг загального 

користування 

місцевого 

значення)

640 432,327 640 432,327 82 570,757 77 740,194 82 570,757 77 740,194 загальна 

протяжність 

відремонто-ваних 

доріг

км 51,0 5,8 -45,2 Будівельні роботи у стадії 

виконання

86 Стратегічна ціль 

4. Забезпечення 

інвестиційно 

привабливого 

клімату

в регіоні і 

створення 

інноваційної та 

інвестиційної 

інфраструктури.

Оперативна ціль 

4.3.

Розвиток 

транспортної 

інфраструктури та 

сполучення

Технічне завдання № 

82. Розвиток мережі 

автомобільних доріг 

Харківської області 

Капітальний ремонт мосту 

через р. Лопань на 

автомобільній дорозі О-

211028 Золочів - Козача 

Лопань, км 19+977

Харківський 

район

2020-

2021

2020-

2021

державний бюджет 

(субвенція з 

державного 

бюджету до 

бюджету 

Харківської області 

на фінансове 

забезпечення 

будівництва, 

реконструкції, 

ремонту і 

утримання 

автомобільних 

доріг загального 

користування 

місцевого 

значення)

25 081,282 0,000 15 903,070 4 821,788 16 807,528 5 726,246 протяжність  

ремонту

пог.м. 54,6 0 -54,6 Розпочато будівельні роботи

87 Стратегічна ціль 

4. Забезпечення 

інвестиційно 

привабливого 

клімату

в регіоні і 

створення 

інноваційної та 

інвестиційної 

інфраструктури.

Оперативна ціль 

4.3.

Розвиток 

транспортної 

інфраструктури та 

сполучення

Технічне завдання № 

82. Розвиток мережі 

автомобільних доріг 

Харківської області 

Капітальний ремонт мосту 

через р. Лопань на 

автомобільній дорозі О-

211027 Дергачі - 

Дворічний Кут, км 0+827

Харківський 

район

2020-

2021

2020-

2021

державний бюджет 

(субвенція з 

державного 

бюджету до 

бюджету 

Харківської області 

на фінансове 

забезпечення 

будівництва, 

реконструкції, 

ремонту і 

утримання 

автомобільних 

доріг загального 

користування 

місцевого 

значення)

20 116,761 0,000 20 116,761 5 744,831 12 150,831 6 713,512 протяжність 

ремонту

пог.м. 80,8 0 -80,8 Розпочато будівельні роботи
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4. Забезпечення 

інвестиційно 

привабливого 

клімату

в регіоні і 

створення 

інноваційної та 

інвестиційної 

інфраструктури.

Оперативна ціль 

4.3.

Розвиток 

транспортної 

інфраструктури та 

сполучення

Технічне завдання № 

82. Розвиток мережі 

автомобільних доріг 

Харківської області 

Капітальний ремонт 

шляхопроводу через 

залізницю на 

автомобільній дорозі О-

211942 Куп'янськ - 

Кругляківка, км 6+915

Куп'янський 

район

2021 2021 державний бюджет 

(субвенція з 

державного 

бюджету до 

бюджету 

Харківської області 

на фінансове 

забезпечення 

будівництва, 

реконструкції, 

ремонту і 

утримання 

автомобільних 

доріг загального 

користування 

місцевого 

значення)

24 400,000 0,000 24 400,000 0,000 24 400,000 0,000 протяжність  

ремонту

пог.м. 34,8 0 -34,8 Розпочато виконання робіт

89 Стратегічна ціль 

5. Забезпечення 

європейського 

рівня управління та 

самоврядування в 

регіоні.

Оперативна ціль 

5.2. Упровадження 

системи 

електронного 

врядування в 

роботу 

регіональних і 

місцевих органів 

влади 

Технічне завдання № 

86. Електронна 

сільська громада

Цифровізація 

територіальних громад 

Харківської області

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

розробка 

інформаційних та 

методичних 

матеріалів 

громади, що 

використовують 

інструменти е-

демократії

шт.

громад

1

30

1

31

0

+1

У І кварталі поточного року 

проведено дослідження стану 

цифровізації територіальних 

громад області та визначено 

напрями впровадження та 

розвитку цифрових сервісів. 

Також підготовлено та розіслано 

громадам інформаційну збірку 

щодо цифрової трансформації 

регіону.

90 Стратегічна ціль 

3. Побудова 

конкурентоспромо

жної та смарт-

спеціалізованої

просторової 

економіки з 

високою доданою 

вартістю.

Оперативна ціль 

3.5. 

Енергозабезпеченн

я і

створення 

ефективної системи 

енергозбереження в

регіоні на 

інноваційній основі

Технічне завдання № 

88. Розробка і 

впровадження 

геоінформаційної 

системи моніторингу 

ресурсів Харківської 

області та 

інформаційноаналітич

ної підтримки 

управлінських рішень 

(ГІС МР )

Програма інформатизації 

Харківської області 

"Електронна Харківщина" 

на 2021-2023 роки

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

505,000

65,000

0,000

0,000

505,000

65,000

0,000

0,000

Впровадження 

системи ІР 

телефонії в рганах 

виконавчої влади 

Харківської області 

Забезпечення 

доступу головних 

розпорядників 

коштів обласного 

бюджету до 

інформаційно-

програмного 

комплексу 

"Місцевий бюджет"

од.

од.

1

15

0

0
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5. Забезпечення 

європейського 

рівня управління

та самоврядування 

в регіоні.

Оперативна ціль 

5.1. Проведення 

ефективної 

адміністративно-

територіальної 

реформи зі 

створенням 

фінансово 

самодостатніх 

територіальних 

громад

Технічне завдання № 

90. Розбудова мережі 

сервісних центрів 

надання 

адміністративних 

послуг (ЦНАП)

Розбудова мережі 

сервісних центрів надання 

адміністративних послуг 

(ЦНАП)

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

інші кошти не 

заборонені 

законодавством 

(кошти МТД)

проведення 

будівельних, 

ремонтних та 

оздоблювальних 

робіт

встановлення 

сучасного 

обладнання

участь 

представників 

ЦНАП у 

навчальних заходах

ЦНАП

ЦНАП

осіб

1

1

400

1

1

433

0

0

+33

протягом звітного періоду 

територіальними громадами 

області проводилася підготовча 

робота до подання заявок на 

отримання субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток мережі 

ЦНАП.

У І кварталі 2021 року за 

підтримки Програми "U-LEAD з 

Європою":

- 15.03.2021 у Великобурлуцькій 

громаді відкрито ЦНАП, у якому 

проведено будівельні роботи та 

закуплено устаткування на суму 

1024,254 тис. грн.;

- 25.03.2021 Лозівській громаді 

передано Мобільний ЦНАП що 

дозволяє надавати 214 

адмінпослуг у віддалених 

населених пунктах .

Представники ЦНАП взяли 

участь у 18 інформаційних 

заходах, навчаннях, семінарах та 

тренінгах, які проводились 

Міністерством цифрової 

трансформації, проектом 

EGOV4UKRAIN та програмою U-

LEAD.92 Стратегічна ціль 

5. Забезпечення 

європейського 

рівня управління

та самоврядування 

в регіоні.

Оперативна ціль 

5.5.

Модернізація 

інформаційно-

комунікативного 

регіонального 

простору

Технічне завдання № 

95. «Зелений туризм»

 «Зелений туризм» Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

кількість заходів 4 1 -3 Для створення сприятливих умов 

виведення туристичної галузі на 

сучасний і прибутковий рівень 

Департамент культури і туризму 

та ОКЗ «Харківський 

організаційно-методичний центр 

туризму» ефективно працює над 

перспективним проєктом 

«Агротуристичний кластер 

«Енергія змін – Еко-громада» з 

метою реалізації якого проведено 

низку заходів. 

93 Стратегічна ціль 

5. Забезпечення 

європейського 

рівня управління

та самоврядування 

в регіоні.

Оперативна ціль 

5.5.

Модернізація 

інформаційно-

комунікативного 

регіонального 

простору

Технічне завдання № 

100. Програма 

«Вироблено на 

Харківщині»

Програма "Вироблено на 

Харківщині"

Харківська 

область

2021-

2023

2021-

2023

З метою нарощування 

експортного потенціалу галузей 

агропромислового виробництва, 

відновлення традиційних та 

освоєння нових ринків збуту 

продукції протягом звітного 

пероду Департаментом 

агропромислового розвитку 

ХОДА проводились робочі 

наради стосовно можливості 

створення та запровадження 

"Регіонального товарного знаку". 

Крім того, Департаментом було 

розроблено проєкт наказу «Про 

проведення відкритого конкурсу 

«Регіональний торговий знак», 

яким пропонувалось затвердити 

проведення відкритого конкурсу, 

склад робочої групи з підготовки 

та проведення конкурсу та 

положення про конкурс. 

Петро ЛАШИН

18.05.2021

Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин

Харківської обласної державної адміністрації 


