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1. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року 
 

В області розроблено в установленому порядку та затверджено рішенням 

сесії обласної ради від 05 березня 2015 року № 1151-VI Стратегію розвитку 

Харківської області на період до 2020 року (далі – Стратегія). 

Розроблення Стратегії здійснено робочою групою, створеною  

розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 

13 жовтня 2014 року № 550 (зі змінами), із залученням понад 140 профільних 

експертів. При розробці Стратегії використані сучасні практики стратегічного 

аналізу і планування, що застосовуються регіонами країн ЄС, напрацювання 

вітчизняних і зарубіжних вчених, практичні пропозиції незалежних фахівців, 

регіональних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, 

представників бізнесу та громадських організацій, узагальнені робочою групою 

та Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області. 

Стратегію узгоджено з положеннями Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 

12 січня 2015 року № 5/2015, Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 

06 серпня 2014 року № 385, а також Стратегії розумного, стійкого та 

всеосяжного зростання Європейського Союзу «Європа 2020», затвердженої 

Європейською Комісією 03 березня 2010 року та рекомендованої для 

врахування країнами-сусідами ЄС та країнами-кандидатами до вступу до ЄС. 

Стратегія визначає ключові особливості та пріоритетні напрями 

соціально-економічного розвитку регіону, формує нове стратегічне Бачення 

розвитку Харківської області як одного з опорних центрів загальноєвропейської 

поліцентричної системи метрополітенських регіонів.  

Зазначене Бачення розкривається у цільовому сценарії розвитку області. 

Цільовий сценарій передбачає досягнення стабільного зростання якості життя 

населення Харківщини, формування умов для збереження та примноження 

якісного людського капіталу регіону на основі активізації міжнародного 

співробітництва, енергоресурсоефективної модернізації основних засобів, 

залучення інвестицій у реальний сектор економіки, передусім, галузі 

переробної та видобувної промисловості, сільське господарство, енергетику, 

будівництво та житлово-комунальне господарство, нарощування експортних 

можливостей підприємств та організацій області за рахунок диверсифікації 

зовнішніх ринків, стимулювання розвитку науково-освітніх, дослідницьких, 

інжинірінгових послуг та інформаційних технологій як основи інноваційно 

орієнтованого сервісного сектору економіки регіону. Важливими умовами 

стійкого збалансованого соціально-економічного розвитку Харківщини 

визначено підвищення рівня енергетичної та екологічної безпеки регіону, а 

також застосування сучасних європейських підходів до просторового розвитку 

для зменшення територіальних диспропорцій.  

Стратегія є базою для створення комплексної системи стратегічного 

планування в області, включаючи розроблення нових та уточнення діючих 

регіональних програм, їх гармонізацію зі стратегічними та операційними 

цілями розвитку Харківської області, стратегічними пріоритетами держави. 
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Стратегічні та операційні цілі Стратегії розвитку Харківської області 

на період до 2020 року 
 

Стратегічна ціль № 1 Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП 

Операційні цілі 

1. Забезпечення енергобезпеки регіону за рахунок підвищення енергоресурсоефективності 

економіки шляхом залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій у модернізацію фондів 

промисловості та підприємств житлово-комунального господарства, розвиток 

відновлюваної та альтернативної енергетики на власній сировинній базі (біомасі, 

бурому вугіллі, твердих побутових відходах тощо), забезпечення збалансованості 

енергосистеми маневреними потужностями 

2. Локалізація на території регіону виробництва енергоресурсоефективного обладнання із 

застосуванням сучасних  технологій для забезпечення потреб області та внутрішнього 

ринку України 

3. Створення системи пропаганди енергоресурсоефективної поведінки. Організація 

консалтингових послуг в сфері енергоресурсоефективності для потреб підприємств і 

населення 

4. Диверсифікація зовнішніх ринків та географії залучення інвестицій, включення 

підприємств регіону до міжнародних технологічних ланцюгів і коопераційних мереж 

шляхом налагодження маркетингової діяльності за кордоном з використанням 

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

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

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

Латинської Америки 

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

становлення інноваційного підприємництва в регіоні. Інституціональне забезпечення 

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

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

інфраструктури. 

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

України  

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

середнього бізнесу, економіко- та бюджетоутворюючого сектору територіальних 

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

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

дозвілля з боку населення обласного центру 

8. Розвиток ланцюгів додавання вартості малих і середніх агровиробників через 

формування кооперативних об‘єднань, збутових асоціацій, переробних підприємств 

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

формування Національної екологічної мережі згідно цільових показників, встановлених 

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року 

Стратегічна ціль  № 2 
Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток 

Операційні цілі 

1. Впровадження механізмів співробітництва територіальних громад для посилення 

можливостей їхнього розвитку шляхом об‘єднання у спільний соціально-економічний, 

інвестиційний простір із єдиним планувальним, розселенським і природно-екологічним 

каркасом, узгодженим використанням об‘єктів інфраструктури, територій і ресурсів 

2. Визначення чітких меж, функціональної спеціалізації та принципів узгодженого 

управління розвитком урбанізованих зон. Оновлення схеми планування територій груп 

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

Лозової 
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3. Реконструкція та модернізація очисних споруд для підвищення якості водних об‘єктів в 

межах урбанізованих зон. Реалізація «Комплексного плану оздоровлення басейну ріки 

Лопань» із міжнародною участю 

4. Застосування та модернізація існуючих механізмів державних житлових програм. 

Розробка нових регіональних і місцевих програм здешевлення іпотечного кредитування 

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

територій. Забезпечення максимальної доступності участі в цих програмах для усіх 

верств населення з метою залучення обсягів інвестицій, здатних стимулювати розвиток 

економіки 

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

до надання соціальних послуг населенню, розвитку інфраструктури здорового способу 

життя та дитячої інфраструктури на основі соціального партнерства та аутсорсингу 

6. Проведення інвентаризації, реконструкції та модернізації очисних споруд Харківської 

області в межах урбанізованих зон з метою зменшення антропогенного впливу на 

поверхневі водні об‘єкти та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності 

населення 

Стратегічна ціль № 3 

Ефективне управління місцевим розвитком 

Операційні цілі 

1. Впровадження принципів суспільно-приватного партнерства в усіх сферах управління 

розвитком регіону та місцевих громад 

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

конкретний результат для конкретної території 

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

проектів, здатних спричинити мультиплікативний, системний ефект на розвиток різних 

секторів економіки та людський розвиток на регіональному та місцевому рівні. 

Застосування принципів софінансування та додатковості (використання ресурсів всіх 

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

приватного партнерства тощо) 

4. Системне залучення у місцевий розвиток коштів міжнародних фінансових організацій 

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

кредитів та кредитів із грантовою часткою 

5. Нарощування доходів місцевих бюджетів через розширення сфери неподаткових 

надходжень та підвищення ефективності управління майном і земельними ресурсами 

6. Впровадження системи електронного урядування та інформаційного забезпечення 

прийняття державних управлінських рішень в роботу регіональних та місцевих органів 

влади 

7. Впровадження системи муніципальних енергетичних планів на базі енергосервісних 

договорів для зовнішнього софінансування проектів енергоефективності та 

енергозбереження 

8. Розробка та впровадження проектів та програм реінтеграції тимчасово вимушених 

переселенців із зони АТО у співробітництві з центральним органами влади, 

громадським сектором та міжнародними організаціями. 

9. Впровадження системи бенчмаркінгу конкурентоспроможності регіону.  
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2. Мета, підстави, методика та опис розроблення Плану заходів на 

2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області 

на період до 2020 року 

 

Методика реалізації Стратегії передбачає здійснення її заходів у рамках 

двох послідовних та взаємопов‘язаних програмних циклів (етапів), включених у 

два плани реалізації: 

 перший – 2015–2017 роки; 

 другий – 2018–2020 роки. 

Середньострокові плани реалізації регіональних стратегій розвитку є 

базою для середньострокового бюджетного планування та передбачають 

заходи, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів 

результативності їх виконання, а також основою для розроблення 

інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів. 

План на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської 

області на період до 2020 року (далі – План реалізації на 2015 – 2017 роки), 

розроблений на підставі Законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про засади державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку 

регіонів», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 

листопада 2011 року № 1186 «Про затвердження Порядку розроблення, 

проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку». 

План реалізації на 2015 – 2017 роки є невід‘ємною частиною Стратегії. 

Заходи (проекти) Плану реалізації на 2015 – 2017 роки в повному обсязі 

відповідають визначеним Стратегією стратегічним та операційним цілям. 

Підготовка Плану реалізації на 2015 – 2017 роки проводилася за 

методологічного супроводу Проекту Європейського Союзу «Підтримка 

політики регіонального розвитку в Україні», в процесі його розроблення 

максимально використовувалися методологічні підходи і інструменти для 

стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах 

Європейського Союзу, із врахуванням особливостей України. 

13 березня 2015 року на офіційних веб-сайтах обласної державної 

адміністрації та обласної ради, а також у місцевих засобах масової інформації 

було розміщено оголошення про збір пропозицій щодо проектів регіонального 

розвитку для включення до Плану реалізації на 2015 – 2017 роки. Збір 

пропозицій тривав до 17 квітня 2015 року. Надійшло 607 проектних пропозицій. 

Усі надіслані протягом березня – квітня 2015 року пропозиції були 

розглянуті щодо відповідності їх завданням Стратегії, положенням Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020» та Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року. У процесі розроблення Плану на 2015 – 2017 

роки пропозиції проектів регіонального розвитку були згруповані у три 

тематичні програми, що відповідають стратегічним цілям Стратегії: 

 конкурентоспроможність та зростання ВРП; 

 зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та 

поліцентричний розвиток; 

 ефективне управління місцевим розвитком. 
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План реалізації на 2015 – 2017 роки погоджено робочою групою з 

розробки проекту Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Харківської 

області на період до 2020 року, створеною розпорядженням голови Харківської 

обласної державної адміністрації від 15 червня 2015 року № 276. 

Проекти, включені до Плану реалізації на 2015 – 2017 роки, зокрема, 

передбачають зменшення дисбалансів у розвитку окремих адміністративно-

територіальних одиниць області, покращення умов для започаткування та 

ведення підприємницької діяльності, поліпшення ситуації у сфері зайнятості 

тощо. 

 

 

 

 

3. Фінансове забезпечення Плану заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації 

Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року 

 

Механізмами фінансування проектів та заходів Плану реалізації на 2015 – 

2017 роки є: 

1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам; 

2) грантові угоди, об‘єднання на договірній основі фінансових ресурсів, 

державних та приватних партнерів на засадах державно-приватного 

партнерства, міжнародних інституцій; 

3) капітальні видатки державного бюджету; 

4) державні цільові програми, у тому числі програми подолання 

депресивності територій; 

5) угоди щодо регіонального розвитку; 

6) програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; 

7) галузеві регіональні та місцеві програми. 

 

Впровадження проектів та заходів Плану реалізації на 2015 – 2017 роки 

здійснюватиметься за рахунок: 

1) коштів державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального 

розвитку; 

2) коштів обласного бюджету, у тому числі бюджету розвитку обласного 

бюджету, а також інших місцевих бюджетів; 

3)   благодійних внесків; 

4) коштів міжнародних організацій, програм та проектів міжнародної 

технічної допомоги; 

5) коштів з інших джерел, не заборонених законодавством. 
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4. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану на 

2015 – 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Харківської області 

на період до 2020 року 

 

Моніторинг та оцінка результативності виконання Стратегії та Плану 

реалізації на 2015 – 2017 роки проводиться в установленому Кабінетом 

Міністрів України порядку. 

Відповідальність за проведення моніторингу і оцінки виконання Стратегії 

та Плану реалізації на 2015 – 2017 роки покладається на структурний підрозділ 

обласної державної адміністрації, що має бути визначений розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації після затвердження Плану реалізації 

на 2015 – 2017 роки рішенням сесії обласної ради. 

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану на 2015 – 2017 

роки проводяться щороку з метою визначення стану виконання проектів 

(заходів) регіонального розвитку, а також проведення аналізу соціально-

економічного розвитку області. 

Моніторинг стану впровадження проектів (заходів) здійснюється на 

підставі інформації виконавців, визначених Планом реалізації на 2015 – 2017 

роки, яка подається ними відповідальному за проведення моніторингу та оцінки 

реалізації Плану на 2015 – 2017 роки у строки, встановлені 

облдержадміністрацією. 

Моніторинг соціально-економічного розвитку області проводиться на 

підставі офіційних статистичних даних та матеріалів виконавців, визначених 

Планом на 2015 – 2017 роки, які подаються відповідальному за проведення 

моніторингу і оцінки виконання Плану реалізації на 2015 – 2017 роки у строки, 

встановлені обласною державною адміністрацією.  

Оцінка результативності Плану реалізації на 2015 – 2017 роки 

проводиться шляхом періодичного відстеження, вимірювання і порівняння 

фактичних результатів із узгодженими з Державною стратегією регіонального 

розвитку на період до 2020 року індикаторами, на досягнення прогнозованих 

значень яких спрямовані Стратегія та План реалізації на 2015 – 2017 роки. 

Результати моніторингу та оцінки результативності підлягають 

оприлюдненню та враховуються у звітах про виконання щорічних програм 

економічного і соціального розвитку області. 

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для 

уточнення завдань та бюджетних програм області на наступний за звітним 

бюджетний рік. 
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ПЕРЕЛІК 

узгоджених зі Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020»  

та Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року індикаторів, 

на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія та  

План реалізації на 2015 – 2017 роки 
 

Індикатори 

Стартові позиції 

(останні наявні 

річні дані) 

Цільовий 

показник 

2020 

Валовий регіональний продукт (ВРП) у розрахунку на одну 

особу 
31128 грн 55521 грн 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу 634,9 USD 1745 USD 

Експорт товарів у розрахунку на одну особу 725 USD 1165 USD 

Питома вага інноваційної продукції у загальному обсязі 

реалізованої промислової продукції 
3,8% 5,2% 

Енергоємність ВРП (т.у.п./1 тис. USD по ПКС) 0,55 0,37 (на 2021 р.) 

Енерговикидомісткість ВРП 2,01 г/грн 1,28 г/грн 

Локалізація в регіоні виробництва м‘яса та молока від 

мінімальної норми споживання населенням області 

41% (м‘ясо) 

52% (молоко) 
60% 

Питома вага відновлюваних джерел енергії у валовому 

кінцевому обсязі споживання енергії в системах опалення та 

охолодження, у виробництві електроенергії та транспортному 

секторі 

3,8% 11% 

Питома вага утилізованих відходів у загальній кількості 

утворених 
9,4% 28,6% 

Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення 91 95 

Кількість середніх підприємств на 10 тис. наявного населення 4 8 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу 27516,7 грн 36294 грн 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 3143 грн 5302 грн 

Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації 

праці 
7,8% 6% 

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення на 1 тис. 

наявного сільського населення 
12,7 12,8 

Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей на 10 

тис. наявного населення на кінець року 
56,6 61,7 

Рівень смертності на 1 тис. населення 17,5 13,6 

Середня тривалість життя 72,14 +3 роки 

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами в 

міській місцевості 
68% 70% 

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами в 

сільській місцевості 
40% 45% 

Проникнення широкосмугового Інтернету (абонентів на 100 

осіб) 
6,62 25 

Питома вага випускників шкіл, які володіють двома 

іноземними мовами (підтверджується міжнародними 

сертифікатами) 

не 

обрах. 
75% 

Площа земель природно-заповідного фонду 74,2 тис. га 282,8 тис. га 

Питома вага площі природно заповідного фонду до площі 

адміністративно-територіальної одиниці 
2,4% 9% 
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5. Програми Плану реалізації на 2015 – 2017 роки Стратегії розвитку 

Харківської області на період до 2020 року 

 

 

Програма 1. «Конкурентоспроможність та зростання ВРП» 

По виробництву валового регіонального продукту (ВРП) Харківська 

область посідає одне з провідних місць серед регіонів України та є єдиною з 

областей, глибокі трансформації структури ВРП якої за роки незалежності 

України відбулися у відповідності до загальноєвропейських тенденцій. 

Орієнтиром розвитку промислового сектору Харківського регіону є 

застосування сучасних енергоефективних технологій для нарощування 

виробництва продукції з високою доданою вартістю, а також входження у нові 

технологічні ланцюги з використанням можливостей освоєння ринку ЄС та 

ринків третіх країн спільно з європейськими партнерами, виходу на ринки 

США, Китаю, країн Африки та Близького Сходу. Ключовими орієнтирами є 

зменшення енергоємності ВВП, що майже в 3 рази вищій країн Європи, 

зокрема Польщі, та залучення інвестицій у модернізацію основних фондів 

підприємств. 

Агропромисловий сектор регіону забезпечує високий внесок у ВРП 

регіону порівняно з країнами-членами ЄС. Існує значний потенціал зростання 

ефективності сільськогосподарського виробництва за рахунок залучення 

прогресивних агротехнологій, що у поєднанні з багатими природними 

ресурсами може забезпечити подвоєння обсягів сільгоспвиробництва. Розвиток 

ланцюгів агропереробки є інструментом розв‘язання проблем зайнятості та 

покращення стану ринку праці в сільській місцевості. 

Особливим потенціалом нарощування ВДВ є сфера видобування та 

виробництва енергоносіїв, розвиток енергетичної інфраструктури та 

інфраструктури тепловодопостачання.  

Харківська область входить до десятки найбільших студентських центрів 

Європи та є одним з лідерів освітнього ринку України. В Харкові зосереджені 

провідні вищі навчальних заклади та наукові інститути, що створює сприятливі 

умови для подальшого закріплення в ніші «національної кузні кадрів», 

формування системи комерціалізації знань, нарощування експорту освітніх 

послуг і послуг в галузі НДДКР . 

Сервісний сектор економіки області зберігає великий наявний кадровий 

потенціал для успішної конкуренції на міжнародних нішевих ринках. На це 

вказує велика частина виручки або користувачів, що знаходиться поза 

Україною і СНД. 

Культурна спадщина Харкова та області є важливим економічним 

ресурсом, який має забезпечувати умови для розвитку туризму, залучаючи і 

утримуючи молодих, працездатних людей, створюючи відповідну атмосферу 

для підприємництва, комфортного проживання та належного відтворення сил у 

мешканців та гостей. 

Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності регіону, 

реалізацію потенціалу Харківщини, як національного центру виробництва 
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енергоефективного обладнання, залучення інвестицій у економіку області, 

усунення дисбалансів в енергетичній та інженерній інфраструктурі, 

прискорений розвиток секторів АПК, розвиток сервісної і студентської 

інфраструктури, створення нових взаємопідтримуючих ефектів галузевої 

кооперації та зниження депресивності периферійних районів області. 

Нагальним стратегічним завданням є подальша диверсифікація 

міжнародної торгівлі. Найбільш перспективними напрямами нарощування 

експортних поставок виступають країни Азії, які вже набули статусу одного з 

основних зовнішньоторговельних партнерів регіону, а також Європейського 

Союзу. При цьому, ринок Євросоюзу, доступ до якого відкривається завдяки 

Угоді про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, 

розглядається, в тому числі, як майданчик для виходу на ринки третіх країн 

спільно з європейськими партнерами. 

Харківська область характеризується дефіцитом якісного рекреаційного 

сервісу, не отримує значних прибутків та інших соціально-економічного 

ефектів від в‘їзного та внутрішнього туризму. 

Реалізація Програми 1. «Конкурентоспроможність та зростання ВРП» має 

на меті забезпечити підвищення конкурентоспроможності регіону і зросту 

валового регіонального продукту Харківської області за рахунок забезпечення 

енергоресурсоефективності та незалежності регіону; диверсифікації зовнішніх 

ринків та географії інвестицій; трансформації вищої освіти і науки у сектор 

економіки, який би був драйвером її розвитку; створення системи 

маркетингового просування регіону, яка б дозволила стати йому столицею ІТ-

аутсорсингу в Україні; розвитку внутрішньообласного туризму для створення 

нових робочих місць і розширення дохідної бази місцевих бюджетів; розвитку 

ланцюгів додавання вартості малих і середніх агровиробників; збереження та 

відтворення потенціалу родючості ґрунтів.  
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Проектні пропозиції Програми «Конкурентоспроможність та зростання ВРП» 

 

№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.1 
«Школа практики для студентів» в 

Харківській області 

Благодійна організація 

«Благодійний фонд 

«Золотий Пегас» 

09/2015-

12/2017   

1.2 

Будівництво водопровідної мережі 

від водогону по вул. Пушкіна до 

водозабору по вул. Катукова в                      

м. Богодухові Харківської області 

Комунальне підприємство 

«Богодухіввода» 
1 рік 

1.3 

Будівництво  водопроводу в с. 

Семенів Яр  Богодухівського району 

Харківської області 

Комунальне підприємство 

«Богодухіввода» 
1 рік 

1.4 

Реконструкція водопроводу по вул. 

Заводській, Загорулько, Робочій, 

Горького в м. Богодухові Харківської 

області 

Комунальне підприємство 

«Богодухіввода» 
1 рік 

1.5 

Реконструкція водопроводу по пров. 

Садовий в м. Богодухові Харківської 

області 

Комунальне підприємство 

«Богодухіввода» 
1 рік 

1.6 

Розробка проекту «Будівництва 

малих вітряних установок» (до 100 

кВт) для створення альтернативного 

автономного джерела живлення 

насосної станції в м. Богодухові, 

Харківської області 

Комунальне підприємство 

«Богодухіввода» 
2 роки 

1.7 

Будівництво сучасного полігону по 

розміщенню твердих побутових 

відходів та заводу по їх переробці в 

Лозівському районі Харківської 

області 

Комунальне підприємство 

«Тепловодосервіс» 

Лозівської районної ради 

2015-2017 рр. 

1.8 

Застосування «Термоактивних  

Акумулюючих Будівельних Систем 

(ТААБС)» у Харківській області 

ТОВ «НОВІ 

БУДТЕХНОЛОГІЇ», 

скорочено «НБТ»  

2015-2016 рр. 

1.9 

Створення в Харківській області 

нового промислового підприємства з 

виробництва діючих масштабних 

моделей залізничного транспорту та 

супутніх товарів 

Фізична особа Не заповнено 

1.10 

Пам‘ятникоохоронні роботи по 

будівлі-пам‘ятки архітектури по вул. 

Римарська, 21 у м. Харкові (КП 

«Харківська обласна філармонія»)  

Департамент капітального 

будівництва ХОДА 

06/2006-

12/2016   

1.11 

«ГеоАгроМонiтор»-iнформацiйно-

картографiчне забезпечення для  

прийняття управлiнських  рiшень в 

аграрному секторі Харківської 

області 

Кафедра  соціально-

економічної  географії  і  

регіонознавства 

Харківського 

національного 

університету імені В. Н. 

Каразіна 

05/2015-

10/2016  
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.12 

Розробка  проекту  авторського  

програмного  забезпечення ГIС  для  

оцiнки  й  прогнозу  екстремальноi  

водної  ерозiї  на прикладi  окремих 

адмiнiстративних районiв Xapківської 

області 

Кафедра  соціально-

економічної  географії  і  

регіонознавства 

Харківського 

національного 

університету імені В. Н. 

Каразіна 

05/2015-

12/2016  

1.13 

Створення сучасного дослідницького 

центру з аналізу якості кормів для 

сільськогосподарської птиці та 

тварин у Харківській області, Україні 

та зарубіжжі  

Державна дослідна станція 

птахівництва національної 

академії аграрних наук 

2015-2017 рр.  

1.14 

Підприємство по сортуванню і 

переробці різних твердих відходів у 

м. Лозова Харківської області 

Фізична особа 2 роки 

1.15 

Екологічний парк у Лозівському і 

Близнюковському районах 

Харківської області 

Фізична особа 2-3 роки 

1.16 

Завод по збору, переробці 

пластикової тари, пакетів та 

виготовлення в Лозівському, 

Первомайському, Близнюковському, 

Сахновщинському, Барвенківському, 

Кегичівському районах Харківської 

області 

Фізична особа 2015-2017 рр. 

1.17 

Будівництво заводу по виробництву 

біогазу в м. Лозова Харківської 

області 

Фізична особа 2015-2017 рр. 

1.18 

Створення біржі трансферу 

технологій для наукових парків і 

центрів комерціалізації інновацій у 

Харківській області та Україні  

Крюков Олександр 

Васильович  

04/2015-

11/2017  

1.19 

«Теплоагенти Благути»-енергетична 

незалежність, екологічна безпека, 

здоров‘я і добробут нації» у 

Харківській області та Україні  або 

«Теплоагенти Благути»-незалежне та 

якісне життя 

ТОВ  «КОМПАНІЯ 

ТЕПЛОАГЕНТИ  

БЛАГУТИ»  та  

ПРИВАТНА 

ВИРОБНИЧО-

КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 

«ЛАНА» 

06/2015-

12/2017  

1.20 

Визначення показників надійності 

елементів енергетичного обладнання 

з урахуванням механізмів деградації 

матеріалів у Харківській області 

Інститут проблем 

машинобудування ім. А.М. 

Підгорного НАН України 

01/2015-

12/2017   

1.21 

Розробка та впровадження 

кавітаційно-плазмової технології  

виробництва та ефективного  

спалювання  композиційних палив на 

основі відходів у Харківській області 

(в перспективі в Україні)   

Інститут проблем 

машинобудування ім. А.М. 

Підгорного НАН України 

06/2015-

12/2017  
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.22 

Модернізація систем 

теплопостачання в комунальному 

господарстві з використанням 

теплонасосних технологій на 

Слобожанщині, території Донбасу, 

що зруйнована війною і яку треба 

відроджувати, у містах і селах 

України 

Інститут проблем 

машинобудування ім. А.М. 

Підгорного НАН України 

05/2015-

12/2017  

1.23 
Енергія води у Печенізькому районі 

Харківської області 

Інститут проблем 

машинобудування ім. А.М. 

Підгорного НАН України 

07/2015-

12/2017   

1.24 

Планування оптимальних обсягів 

ремонтів мереж теплопостачання, 

водопостачання й водовідведення у 

Харківській області на основі аналізу 

їх надійності  

Інститут проблем 

машинобудування ім. А.М. 

Підгорного НАН України 

05/2015-

12/2016   

1.25 

Енергозбереження на підприємствах 

житлово-комунального господарства 

Харківської області із застосуванням 

турбін малої потужності на 

органічних теплоносіях 

Інститут проблем 

машинобудування ім. А.М. 

Підгорного НАН України 

05/2015-

12/2017  

1.26 

Підвищення надійності роботи 

енергоблоків електростанцій 

Харківської області для забезпечення 

маневрених потужностей 

Інститут проблем 

машинобудування ім. А.М. 

Підгорного НАН України 

07/2015-

12/2017   

1.27 
Формування інвестиційного іміджу 

Харківської області 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут», 

кафедра менеджменту 

зовнішньоекономічної 

діяльності та фінансів 

06/2015-

12/2017  

1.28 

Впровадження Автоматизованої 

системи управління підприємствами 

житлово-комунального господарства 

(АСУП ЖКХ) у Харківській області 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ЕнТехЕко», корпорація 

«МАСТ-ІПРА» 

2015-2017 рр. 

1.29 

Створення виробництва 

вітчизняногомалолітражного 

автомобільного дизеля потужністю 

100-175 к.с. подвійного призначення 

(Слобожанський дизель) у 

Харківській, Сумській та Львівській 

областях 

Державне підприємство 

«Завод 

імені В.О. Малишева» 

04/2015-

10/2018 

1.30 
Кооперація сільгосптоваровиробників 

Чугуївського району 

Чугуївський сільський 

сервісний центр 

05/2015-

12/2017 

1.31 

Будівництво полігону твердих 

побутових відходів смт. Приколотне 

Великобурлуцького району 

Харківської області 

Приколотнянська селищна 

рада Великобурлуцького 

району Харківської області 

07/2015-

05/2017 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.32 «Білий лебідь-перлина Харківщини» 

Громадська Організація 

«Харківська платформа 

розвитку культури і 

туризму» 

08/2015-

01/2018 

1.33 
Тепла атмосфера-будівля 

альтернативних джерел енергії 

Громадська Організація 

«Харківська платформа 

розвитку культури і 

туризму» 

09/2015-

10/2017 

1.34 

Відродження пам‘ятки архітектури 

ХIХ століття-комори з 

пристосуванням під виставкові та 

конференційну зали на території 

національного літературно-

меморіального музею Г.С. 

Сковороди, с. Сковородинівка 

Золочівського району  Харківської 

області 

Обласний комунальний 

заклад «Національний 

літературно-меморіальний 

музей Г.С.Сковороди» 

2015-2017 рр. 

1.35 
Організація регіонального 

ландшафтного парку «Шарукань»  

Громадська організація 

«Міжнародний ноосферний 

центр Вернадського» 

05/2016-

12/2017 

1.36 

Геоінформаційна система 

регіональної інформації ГІС «РІМ» 

(Регіон-Інвестиції-Майбутнє)  

ТОВ «Золоті сторінки» 
07/2015-

06/2017 

1.37 

Виробництво біопалива в с. 

Катеринівка Великобурлуцького 

району Харківської області 

Катеринівська сільська 

рада  
2016-2017 рр. 

1.38 

Пілотний проект організації 

інфраструктури для рекреаційного  

екотуризма в Харківській області 

Роганський учбово-

виробничий Екоцентр 
2015-2017 рр. 

1.39 

Формування Національної 

екологічної мережі у Харківській 

області 

Обласний Центр сприяння 

розвитку вітчизняної 

науки, освіти та 

виробницива ―ОВНА‖ 

2015-2016 рр. 

1.40 

Цільова програма «Енерго-

Фестиваль» під девізом  

«Енергонезалежності України-наші 

енергоефективні дії»  

Харківська міська 

громадська організація 

«Енергія миру» 

06/2015-

11/2017 

1.41 
Проведення герметизації та 

утеплення будинку поліклініки 

Комунальний заклад 

охорони здоров'я 

«Дворічанська центральна 

районна лікарня» 

2015-2016 рр. 

1.42 Встановлення лічильників тепла 

Комунальний заклад 

охорони здоров'я 

«Дворічанська центральна 

районна лікарня» 

2015 р. 

1.43 

Науковий комплекс 

Верхньосалтівський історико-

археологічний музей 

Директор історико-

археологічного музею-

заповідника «Верхній 

Салтів»  

2015-2017 рр. 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.44 «Дума про народ» 

Грідасова Людмила 

Володимирівна 

Завідувач сектору культури 

і туризму 

Великобурлуцької РДА 

2015-2017 рр. 

1.45 «Дім, в якому живе свято» 

Грідасова Людмила 

Володимирівна 

Завідувач сектору культури 

і туризму 

Великобурлуцької РДА 

2015-2017 рр. 

1.46 «Дергачівський район запрошує» 

Спольник Олена Борисівна 

Гилун Віктор 

В'ячеславович  

01/2015-

11/2016 

1.47 

Реконструкція звалища для 

захоронення твердих побутових 

відходів для перетворення його в 

полігон ТПВ за межами населеного 

пункту в с. Старовірівка 

Нововодолазького району 

Харківської області 

Старовірівська сільська 

рада Нововодолазького 

району Харківської області 

06/2015-

12/2017 

1.48 

Організація системи збору та 

сортування твердих побутових 

відходів  ( ТПВ)  на території  

Ватутінської  територіальної громади 

Ватутінська сільська рада 

Нововодолазького району 

Харківської області 

06/2015-

12/2017 

1.49 

Будівництво системи водопостачання 

північної частини с. Ватутіне із 

впровадженням новітніх технологій 

по видобуванню, очищенню питної 

води на території  Ватутінської  

сільської ради Нововодолазького 

району Харківської області 

Ватутінська сільська рада 

Нововодолазького району 

Харківської області 

06/2015-

12/2017 

1.50 

Покращення заплавних земель річки 

Берестова Мелихівської  сільської 

ради Нововодолазького району 

Харківської області 

Мелихівська сільська рада 

Нововодолазького району 

Харківської області 

06/2015-

12/2017 

1.51 

Газифікація с. Новодмитрівка 

Сахновщинського району Харківської 

області (І черга – газопроводи 

високого тиску, ШРП) ( коригування) 

Новоолександрівська 

сільська рада 

Сахновщинського району 

Харківської області  

2015 р. 

1.52 

Розробка та впровадження приладів 

для вимірювання витрат вугільного 

пилу в пилепроводах та систем 

управління подачею пилу в 

пилопроводи для Зміївської ТЕС 

ТОВ НВФ «ФЕРТА» 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний університет» 

01/2015-

12/2016 

1.53 

Розробка та впровадження приладів 

для вимірювання витрат вугільного 

пилу в пилепроводах та систем 

управління подачею пилу в 

пилопроводи для Зміївської ТЕС 

ТОВ НВФ «ФЕРТА» 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний університет» 

01/2015-

12/2016 
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1.54 

Розробка та впровадження приладів 

для вимірювання витрат вугільного 

пилу в пилепроводах та систем 

управління подачею пилу в 

пилопроводи для Зміївської ТЕС 

ТОВ НВФ «ФЕРТА» 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний університет» 

01/2015-

12/2016 

1.55 
Мульти-фестиваль «Студентське 

Місто» 

Громадська організація 

«ХАРКІВСЬКИЙ 

СТУДЕНТСЬКИЙ 

ЦЕНТР» 

05/2015-

08/2017 

1.56 «Харківський студентський табір» 

Громадська організація 

«ХАРКІВСЬКИЙ 

СТУДЕНТСЬКИЙ 

ЦЕНТР» 

01/2017-

12/2017 

1.57 «Харківщина туристична» 

Громадська організація 

«ХАРКІВСЬКИЙ 

СТУДЕНТСЬКИЙ 

ЦЕНТР» 

08/ 2015-

12/2016 

1.58 

Впровадження ділатансіонної 

технології збільшення дебіту  

нафтогазодобувних свердловин у 

Харківській області 

Громадська організація 

«ХАРКІВСЬКИЙ 

СТУДЕНТСЬКИЙ 

ЦЕНТР» 

06/2015-

06/2016 

1.59 

Створення комплексу з утилізації 

біомулових відходів очисних споруд 

та створення на їх основі джерел 

енергії у Харківській області 

Громадська організація 

«ХАРКІВСЬКИЙ 

СТУДЕНТСЬКИЙ 

ЦЕНТР» 

09/2015-

12/2016 

1.60 
Створення малої ГЕС на 

Печенізькому водосховищі 

Гапоник  Сітлана 

Володимирівна, 

Русанов Андрій Вікторович 

07/2015-

12/2017 

1.61 

Встановлення замість газових та 

вугільних котлів, котлів, які 

працюють на гранульованих відходах 

лісо-оброблюючої та 

сільськогосподарської  діяльності у 

Харківській області 

Фізична особа 
09/2015-

04/2017  

1.62 

Програма практичної підготовка 

молодих фахівців в реальних 

ринкових умовах #SPMChallenge 

Кафедра економіки та 

менеджменту економічного 

факультету Харківського 

національного 

університету імені 

В.Н.Каразіна 

Харківська обласна 

молодіжна організація 

«Союз молодих 

підприємців» 

09/2015-

05/2017 

1.63 

Створення  біржі трансферу 

технологій для наукових парків і 

центрів комерціалізації інновацій 

Універсальна товарна 

біржа «Бігранд» 

05/2015-

12/2017 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.64 

Зменшення енергоспоживання по 

Великобурлуцькій загальноосвітній 

школі I-III ступенів 

Великобурлуцької районної ради 

Харківської області, шляхом заміни 

вікон та дверей  на енергозберігаючі 

Відділ освіти 

Великобурлуцької  

районної державної 

адміністрації Харківської 

області 

2016 р. 

1.65 

Забезпечення рівного доступу 

громадян до якісної освіти у 

Харківській області 

Департамент освіти і науки 2015-2017 рр. 

1.66 
Створення Міжнародного центру 

трансферу технологій «Інтегро»  

Харківська обласна рада  

Обласне комунальне 

підприємство Харківської 

обласної ради «Знахідка»  

ПАТ «ФЕД» 

10/2015-

01/2017 

1.67 

Розробка систем економії електричної 

енергії за рахунок використання 

солярних світловодих 

освітлювальних установок у 

Харківській області 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М. 

Бекетова 

Центр регіонального 

розвитку 

09/2015-

12/2017 

1.68 

Розробка систем зменшення витрат на 

підігрів приміщень у Харківській 

області за рахунок використання 

сонячних конвекторів як додаткового 

опалення 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М. 

БекетоваЦентр 

регіонального розвитку 

09/2015-

12/2017 

1.69 

Розробка систем зменшуючих 

витрати на теплову енергію за 

рахунок використання 

низькотемпературного 

інфрачервоного обігріву приміщень у 

Харківській області 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М. 

Бекетова 

Кафедра 

Теплохолодопостачання 

Центр регіонального 

розвитку 

09/2015-

12/2017 

1.70 

Розробка систем енергоефективного 

темперировання приміщень у 

Харківській області 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М. 

Бекетова 

Кафедра 

Теплохолодопостачання 

Центр регіонального 

розвитку 

09/2015-

12/2017 

1.71 
Ремонт підлоги вхідного коридору 

музею 

Куп‘янський краєзнавчий 

музей  

Управління культури, 

молоді та спорту 

Куп‘янської міської ради 

Харківської області 

08/2015-

08/2016  
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.72 

Технічне переоснащення котельні по 

вул. Кірова, 2, смт Куп‘янськ-

Вузловий 

Управління житлово-

комунального 

господарства, архітектури 

та містобудування 

Куп‘янської міської ради 

2015 р. 

1.73 
Технічне переоснащення теплових 

мереж смт. Ківшарівка 

Управління житлово-

комунального 

господарства, архітектури 

та містобудування 

Куп‘янської міської ради 

2015 р. 

1.74 
Технічне переоснащення котельні по 

вул. Лікарняна, 2 м. Куп'янськ 

Управління житлово-

комунального 

господарства, архітектури 

та містобудування 

Куп‘янської міської ради 

2015 р. 

1.75 

Технічне переоснащення теплових 

мереж по вул. Постишева смт 

Куп‘янск-Вузловий м. Куп‘янськ 

Управління житлово-

комунального 

господарства, архітектури 

та містобудування 

Куп‘янської міської ради 

2016 р. 

1.76 

Науково-технологічні підходи до 

переробки застосування посліду у 

сільському господарстві 

Національний науковий 

центр  

«Інститут ґрунтознавства 

та агрохімії імені О.Н. 

Соколовського» 

2015-2017 рр. 

1.77 

Українські гостинні садиби 

Харківщини – мережа туристично-

навчальних центрів сільського 

туризму 

Громадська неприбуткова 

організація – Харківське 

регіональне відділення 

Спілки сприяння розвитку 

сільського зеленого 

туризму в Україні 

05/2015-

12/2017  

1.78 

«Грибна поляна» (виробництво 

консервованих грибів в Ізюмському 

районі) 

ФОП Камєнєв Олег 

Іванович 

05/2015-

12/2016 

1.79 

Визначення неоднорідності 

властивостей грунту поля сівозміни 

для впровадження точного 

землеробства у Харківській області 

Національний науковий 

центр «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н.Соколовського» 

06/2015-

12/2017 

1.80 

Удосконалення підходів до 

визначення бонітетів та грошової 

оцінки орних земель Харківської 

області 

Національний науковий 

центр «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н.Соколовського» 

06/2015-

12/2017 

1.81 

Розробити ґрунтово-екологічне 

районування Харківської області та 

оцінити ресурсний потенціал 

родючості ґрунтів  

Національний науковий 

центр «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н.Соколовського» 

05/2015-

12/2017 



20 
 

№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.82 

Автоматичне управління процесами 

тепло-, водо-, електропостачання та 

освітлення об‘єктів соціально-

культурного та побутового 

призначення на добовому, тижневому 

та сезонному інтервалах у 

Харківській області 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О. М. 

Бекетова Центр 

енергоефективних 

технологій      Центр  

регіонального розвитку 

06/2015-

12/2017 

1.83 

Організація у Харківській області 

виробництва енергоефективного 

багатофункціонального 

перетворювача напруги для 

електричних мереж 380/220 В 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О. М. 

Бекетова 

Центр енергоефективних 

технологій       

06/2015-

12/2017 

1.84 

Створення системи пропаганди з 

енергоефективності на об‘єктах ЖКГ 

у Харківській області 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О. М. 

Бекетова 

Центр енергоефективних 

технологій       

Центр  регіонального 

розвитку 

06/2015-

12/2017 

1.85 
Термомодернізація приміщення 

поліклініки Лозівської міської лікарні 
Лозівська міська лікарня 

05/2016-

12/2016 

1.86 

Реконструкція системи  

теплопостачання  Південно-Західного 

житлового масиву шляхом 

реконструкції ТРС під котельні та 

монтаж модульних котелень у м. 

Лозова Харківської області 

Комунальне підприємство  

«Теплоенерго» Лозівської 

міської ради Харківської 

області 

2015-2017 рр. 

1.87 
Створення Музею приватних 

колекцій Харкова 

Обласний комунальний 

заклад «Харківський 

художній музей» 

2016-2017 рр. 

1.88 

Дослідно-промислова установка 

отримання синтез-газу за допомогою 

плазми (м. Харків)  

ДЕРЖАВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ДЕРЖАВНИЙ 

ІНСТИТУТ ПО  

ПРОЕКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ 

КОКСОХІМІЧНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ» 

05/2015-

12/2017  

1.89 

Створення у Харківській області «під 

ключ» стаціонарних і пересувних 

установок зі знешкодження 

непридатних до використання 

хімічних засобів захисту рослин 

(ХЗЗР) продуктивністю від 50 до 500 

кг/год. 

Державне підприємство 

«Український науково-

технічний центр 

металургійної 

промисловості 

«Енергосталь» (ДП 

«УкрНТЦ «Енергосталь») 

2015-2017 рр. 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.90 

Створення у Харківській області  «під 

ключ» підприємств з утилізації 

твердих побутових відходів (ТПВ) 

продуктивністю від 10 до  

500 тис. т/рік 

Державне підприємство 

«Український науково-

технічний центр 

металургійної 

промисловості 

«Енергосталь»  

(ДП «УкрНТЦ 

«Енергосталь») 

2015-2017 рр. 

1.91 

Створення у Харківській області 

електрометалургійного мікрозаводу 

для виробництва малотоннажними 

партіями високоякісного сортового 

прокату  обсягом до 200 тис. т на рік 

Державне підприємство 

«Український науково-

технічний центр 

металургійної 

промисловості 

«Енергосталь»  

(ДП «УкрНТЦ 

«Енергосталь») 

2015-2017 рр. 

1.92 

Створення у Харківській області 

комплексу з переробки зношених 

автомобільних шин (ЗАШ) та 

виробництва альтернативних видів 

палива 

Державне підприємство 

«Український науково-

технічний центр 

металургійної 

промисловості 

«Енергосталь»  

(ДП «УкрНТЦ 

«Енергосталь») 

6 міс. 

1.93 

Система моніторингу енерговитрат 

об'єктів міської інфраструктури м. 

Харкова  

Кафедра Економіки 

підприємств, бізнес-

адміністрування та 

регіонального розвитку 

ХНУМГ імені О.М. 

Бекетова  

Центр регіонального 

розвитку 

2015-2017 рр. 

1.94 
Ресурсоефективна освіта у 

Харківській області 

Кафедра економіки 

підприємств, бізнес-

адміністрування та 

регіонального розвитку 

Харківського 

національного 

університету міського 

господарства ім. О. М. 

Бекетова Центр 

регіонального розвитку 

06/2015-

05/2017 

1.95 Фосфоритні ресурси Харківщини 

Національний науковий 

центр «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського» 

06/2015-

12/2017 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.96 

Покращення медичного 

обслуговування сільського населення 

шляхом впровадження 

енергоефективності в центрах 

первинної медико-санітарної 

допомоги Краснокутського району 

КЗОЗ «Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги Краснокутського 

району» 

05/2015-

12/2017 

1.97 

Покращення якості надання 

медичних послуг населенню 

Краснокутського району шляхом 

утеплення будівлі та заміни 

електромережі у поліклінічному 

відділенні центральної районної 

лікарні 

КЗОЗ «Краснокутська 

ЦРЛ» 

05/2015-

12/2017 

1.98 

«Співочі тераси»-як втілення 

економіко- та бюджетоутворюючого 

сектору територіальної громади 

Краснокутського району 

Козіївська сільська рада  
08/2015-

10/2017 

1.99 

Меморіал загиблим воїнам Швеції та 

України, які полягли за незалежність 

України в роки Північної війни у 

1709 році (Битва біля села Городнє 

Краснокутського району) у боротьбі з 

російським військом Петра I 

Козіївська сільська рада  
08/2015-

10/2017 

1.100 

Проект модернізації системи 

опалення будівлі КП ХОР 

«Профдезінфекція», за адресою вул. 

Валер‘янівська, 113, м. Харків, 

Україна 

КП ХОР  

«Профдезінфекція»  

09/2015-

12/2017 

1.101 

Будівництво заводу з переробки 

твердих побутових відходів у 

Харківському районі 

Харківська районна 

державна адміністрація 
2 роки 

1.102 

Український Північно-Східний 

Фруктово-Овочевий Митно-

Логістичний Термінал 

Харківська районна 

державна адміністрація 
3 роки 

1.103 

Створення кооперативного оптового 

ринку сільськогосподарської 

продукції (ОРСП) 

Універсальна товарна 

біржа «Бігранд» 

04/2015-

12/2017 

1.104 

Обґрунтування ґрунтових умов для 

вирощування енергетичних культур у 

Нововодолазькому районі 

Харківської області 

Національний науковий 

центр «Інститут 

грунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського» 

2015-2017 рр. 

1.105 
Курси IT-підприємництва у 

Харківській області 

Департамент з підвищення 

конкурентоспроможності 

регіону Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

06/2015-

06/2017 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.106 Школа ІТ-менеджерів 

Департамент з підвищення 

конкурентоспроможності 

регіону Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

08/2015-

12/2017 

1.107 Міжнародний форум «IT-Kharkiv» 

Департамент з підвищення 

конкурентоспроможності 

регіону Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

10/2015-

11/2017 

1.108 

Створенні системи 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів в 

громадах Чугуївського району 

Багатофункціональний 

сільськогосподарський 

обслуговуючий кооператив 

«Чугуївський сільський 

сервісний центр» 

05/2015-

12/2017 

1.109 

Створення  платформи співпраці 

бізнесу, влади та громади як запорука 

успішного  соціально економічного 

розвитку територій Чугуївського 

району Харківської області 

Управління економічного 

розвитку 

КД «Ресурсний центр 

розвитку громад 

Чугуївського району» 

09/2015-

11/2015 

1.110 

Новопокровській сільський будинок 

культури, вул. Петровського, смт 

Новопокровка Чугуївський район 

Харківська область 

Новопокровська селищна 

рада Чугуївського район 

уХарківської області 

2015 р. 

1.111 

Будівництво блочної котельні та 

підвідних інженерних мереж для 

теплозабезпечення житлових 

будинків по вулиці В.Вєсіча в смт 

Новопокровка Чугуївського району 

Харківської області 

Новопокровська селищна 

рада Чугуївського район 

Харківської області 

2015 р. 

1.112 

Впровадження технологій з 

використанням котлів на 

альтернативних видах палива для 

опалення Чкаловського селищного 

будинку культури в смт Чкаловське, 

вул. Леніна, буд. 1 Чугуївського 

району Харківської області 

Чкаловська селищна рада 

Чугуївського району 

Харківської області 

2016 р. 

1.113 

Створення системи пропаганди 

енергоресурсоефективної поведінки у 

Чугуївському районі Харківської 

області 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Чугуївської районної 

державної адміністрації 

2015-2016 рр. 

1.114 

Відродження повноцінної діяльності 

сільського будинку культури-як шлях 

до відродження духовного спадку, 

створення умов для розкриття 

творчих здібностей і талантів 

мешканців селища  

Новопокровська селищна 

рада Чугуївського району 

Харківської області 

03/2016-

10/2016  
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1.115 

Енергозберігаючі технології у 

сільському господарстві Чугуївського 

району 

Рада 

сільгосптоваровиробників 

Чугуївського району 

05/2015-

12/2017 

1.116 Майбутнє ФАПу на селі 

Старогнилицька сільська 

рада Чугуївського району 

Харківської області  

05/2016-

07/2017  

1.117 

Організація виробництва 

альтернативного палива з біомаси у 

Харківській області 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Компанія ФСК» 

09/2015-

11/2017 

1.118 «Еврика» Фізична особа 
07/2015-

12/2016 

1.119 

Створення дослідної партії 

п‘єзопрофілометрів для забезпечення 

їх масового застосування в процесі 

оперативної діагностики якості 

поверхонь промислових виробів у 

Харківській області 

Приватне науково-

виробниче підприємство 

(ПНВП) «Мікрон» ‒ 

спинальне підприємство 

відносно Інституту 

проблем машинобудування 

ім. А.М. Підгорного 

(ІПМаш) НАН України 

09/2015-

12/2017 

1.120 

Адаптація вітчизняних 

балансувальних стробоскопів для всіх 

галузей промисловості у Харківській 

області 

Приватне науково-

виробниче підприємство 

(ПНВП) «Мікрон» ‒ 

спинальне підприємство 

відносно Інституту 

проблем машинобудування 

ім. А.М. Підгорного 

(ІПМаш) НАН України 

09/2015-

12/2017 

1.121 

Підготовка до серійного виробництва 

принципово нового 

експресаналізатору дисперсності 

Приватне науково-

виробниче підприємство 

(ПНВП) «Мікрон» ‒ 

спинальне підприємство 

відносно Інституту 

проблем машинобудування 

ім. А.М. Підгорного 

(ІПМаш) НАН України 

09/2015-

12/2017 

1.122 

Створення портативного аналогово-

цифрового безконтактного тахометру 

і підготовка його серійного 

виробництва 

Приватне науково-

виробниче підприємство 

(ПНВП) «Мікрон» ‒ 

спинальне підприємство 

відносно Інституту 

проблем машинобудування 

ім. А.М. Підгорного 

(ІПМаш) НАН України 

09/2015-

12/2017 
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1.123 

Створення безтіньового світильника і 

підготовка його серійного 

виробництва у Харківській області 

Приватне науково-

виробниче підприємство 

(ПНВП) «Мікрон» ‒ 

спинальне підприємство 

відносно Інституту 

проблем машинобудування 

ім. А.М. Підгорного 

(ІПМаш) НАН України 

09/2015-

12/2017 

1.124 

Туристично-рекреаційний кластер як 

шлях до відновлення  традиційного 

характеру урбанізованих територій 

малих історичних міст та розвитку 

самодостатності громад в руслі 

децентралізації (на прикладі м. 

Люботина) 

Виконком Люботинської 

міської ради 

06/2015-

12/2017 

1.125 

Будівництво асфальтового заводу у 

Сахновщинському районі Харківської 

області 

Сахновщинська селищна 

рада 

08/2015-

05/2017 

1.126 

Установка 7 транспортабельних 

газових котелень біля об'єктів 

соціальної сфери в смт Червоний 

Донець з розробкою проектно-

кошторисної документації 

(Вказаний захід потребує вирішення 

питання переведення решти квартир 

селища на індивідуальне опалення) 

Комунальне підприємство 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійські  теплові 

мережі» 

07/2015-

10/2017 

1.127 

Реконструкція газового котла «Заміна 

існуючих пальникових пристроїв на 

котлі КВГ-7,56-150 №3 на пальники 

СНГ-33 в котельні по вул. Газовиків, 

14 КП БРР «Балаклійські теплові 

мережі» Харківської області 

Комунальне підприємство 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійські  теплові 

мережі» 

01/2016-

03/2016 

1.128 

Установка транспортабельної 

котельні з твердопаливним котлом 

біля Червоногусарівської ЗОШ з 

розробкою проектно-кошторисної  

документації 

Комунальне підприємство 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійські  теплові 

мережі» 

07/2015-

12/2015 

1.129 

Установка транспортабельної 

котельні з твердопаливним котлом 

біля Пришибської  ЗОШ з розробкою 

проектно-кошторисної документації 

Комунальне підприємство 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійські  теплові 

мережі» 

07/2015-

12/2015 

1.130 

Установка твердопаливного котла в 

котельні с. Борщівка і заміна 

теплових мереж з розробкою 

проектно-кошторисної документації 

Комунальне підприємство 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійські  теплові 

мережі» 

07/2015-

12/2015 

1.131 

Установка твердопаливного котла в 

котельні с. Петрівське з розробкою 

проектно-кошторисної документації 

Комунальне підприємство 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійські  теплові 

мережі» 

07/2015-

12/2015 
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1.132 

Установка твердопаливного котла в 

котельні с. Довгалівка з розробкою 

проектно-кошторисної документації 

Комунальне підприємство 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійські  теплові 

мережі» 

07/2015-

12/2015 

1.133 

Модернізація котелень по вул. 

Леніна, 64, вул. Газовиків, 14 та на 

пл. Ростовцева, 1 з дооснащенням 

частотними перетворювачами 

електродвигунів димососів (6 шт.), 

дуттєвих вентиляторів (4 шт.) та 

підвищувальних насосів (2 шт.)  

Комунальне підприємство 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійські  теплові 

мережі» 

04/2015-

10/2015 

1.134 

Установка твердопаливних котлів в 

котельні по вул. Партизанська, 3 м. 

Балаклія з розробкою проектно-

кошторисної документації 

Комунальне підприємство 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійські  теплові 

мережі» 

04/2015-

10/2015 

1.135 

Установка твердопаливного котла в 

котельні по вул. Кірова, 25 м. 

Балаклія з розробкою проектно-

кошторисної документації 

Комунальне підприємство 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійські  теплові 

мережі» 

04/2017-

10/2017 

1.136 

Установка твердопаливного котла в 

котельні по вул. Перемоги, 100 м. 

Балаклія і заміна теплових мереж з 

розробкою проектно-кошторисної 

документації 

Комунальне підприємство 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійські  теплові 

мережі» 

04/2017-

10/2017 

1.137 

Установка твердопаливного котла в 

котельні с. Веселе Балаклійського 

района і заміна теплових мереж з 

розробкою проектно-кошторисної 

документації 

Комунальне підприємство 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійські  теплові 

мережі» 

04/2017-

10/2017 

1.138 

Установка твердопаливного котла в 

котельні смт Савинці і заміна 

теплових мереж з розробкою 

проектно-кошторисної документації 

Комунальне підприємство 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійські  теплові 

мережі» 

04/2017-

10/2017 

1.139 

Утеплення фасадів КЗОЗ БРР 

«Балаклійська центральна клінічна 

районна лікарня» 

Комунальний заклад 

охорони здоров'я 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійська 

центральна клінічна 

районна лікарня» 

2015-2017 рр. 

1.140 

Реконструкція газової котельні 

Андріївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 Балаклійської 

районної ради Харківської області з 

розробкою проектно-кошторисної 

документації 

Андріївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 Балаклійської 

районної ради Харківської 

області 

07/2015-

09/2016 
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1.141 

Встановлення енергоефективних 

котлів у газовій топочній 

Вишнівській загальноосвітньої школі 

І-ІІІ ступенів Балаклійської районної 

ради Харківської області     

Вишнівська  

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

Балаклійської районної 

ради Харківської області 

07/2015-

09/2015 

1.142 

«Вода-джерело життя на селі» 

Капітальний ремонт водогону с. 

Веселе Балаклійського району 

Харківської області 

Вишнівська сільська рада 

Балаклійського району 

Харківської області 

07/2015-

09/2016 

1.143 

Реконструкція прилеглої території 

пам‘ятника Г.П.Данилевського в с. 

Пришиб 

Громадська організація 

«Явірянка» Пришибської 

сільської ради 

Балаклійського району 

Харківської області 

07/2015-

10/2017 

1.144 

Переобладнання системи вуличного 

освітлення селища Савинці, села 

Довгалівка та селища Раківка з 

впровадженням енергоефективного 

обладнання 

Громадське об‘єднання 

«Разом у майбутнє 2015» 

 Балаклійський район 

селище Савинці 

07/2015-

10/2017 

1.145 

Капітальний ремонт житлових 

багатоповерхових будинків з 

впровадженням енергоефективних 

заходів по утепленню будівель та 

стимулюванню громади до створення 

ОСББ в селищі Савинці 

Балаклійського району Харківської 

області 

Громадське об‘єднання 

«Разом у майбутнє 2015» 

 Балаклійський район 

селище Савинці 

07/2015-

10/2017 

1.146 

Реконструкція мереж водопостачання 

в смт Золочів Харківської області по 

вулицям 1 Травня, пров. Земляний, 

вул. Коника, вул. Правди, площа 

Леніна, вул. Комсомольська, пров. 

Комсомольський, вул. Матросова, 

вул. Шевченка, вул. Воровського, 

вул. Сковороди, вул. Паризьких 

Комунарів 

Золочівська селищна рада 

Золочівського району 

Харківської області 

2015-2016 рр. 

1.147 

Встановлення 2 резервних 

твердопаливних котлів на 

альтернативному паливі в топковій 

Золочівського БДЮТ 

Відділ освіти Золочівської 

районної державної 

адміністрації 

2015-2016 рр. 

1.148 

Будівництво артезіанської 

свердловини для забезпечення 

питною водою населення смт Золочів 

Золочівська селищна рада 

Золочівського району 

Харківської області 

04/2016-

10/2017 

1.149 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

артезіанської свердловини для 

забезпечення питною водою 

населення смт Золочів 

Золочівська селищна рада 

Золочівського району 

Харківської області 

2015-2016 рр. 
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1.150 

Водопостачання для населення з 

підземною прокладкою труб по ст. 

Одноробівка Одноробівської Першої 

сільської ради Золочівського району 

Харківської області  

Одноробівська I сільська 

рада Золочівського району 

Харківської області 

2015 р. 

1.151 

Реконструкція системи 

водопостачання в с. Одноробівка 

Золочівського району Харківської 

області по  вул. Поштова,  будівля 52 

Одноробівська I сільська 

рада Золочівського району 

Харківської області 

2015 р. 

1.152 
Карта ґрунтів Харківської області та 

потенціал їх родючості 

Національний науковий 

центр «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського» 

2015-2017 рр. 

1.153 

Локальні екологічні коридори-

запорука функціонування 

Національної екологічної мережі у 

Харківській області 

Харківський національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

Екологічний факультет 

01/2015-

12/2017 

1.154 

Екологічний(зелений) туризм в 

Шевченківському районі Харківської 

області 

Харківський національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

Екологічний факультет 

01/2015-

12/2015 

1.155 
Створення інформаційно-ділового 

порталу «Agro +» 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

08/2015-

12/2017 

1.156 

Впровадження енергоефективних 

систем керування освітленням 

приміщень і вулиць Харкова і 

Харківської області  

Національний 

аерокосмічний університет 

ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ» 

2015-2017 рр. 

1.157 

Формування системи обслуговуючої 

кооперації в сільському господарстві 

області 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

06/2015-

12/2017 

1.158 
Регіональний центр комерціалізації 

результатів наукових досліджень  

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

07/2015-

12/2017 

1.159 

Організація створення Харківського 

міжнародного агентства  сприяння 

експорту 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

01/2016- 

02/2017 
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1.160 

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 

Департамент капітального 

будівництва  

Харківської обласної 

державної адміністрації 

12/2012-

12/2015 

1.161 

Технічне переоснащення котельні по 

вул. 8 Березня с. Піщанка 

Красноградського району Харківської 

області з заміною котлів та 

допоміжного обладнання 

Красноградське 

підприємство теплових 

мереж 

04/2015-

12/2015 

1.162 

Модернізація інженерного 

обладнання житлового фонду міста 

Харкова 

Комунальне спеціалізоване 

підприємство 

«Харківгорліфт» 

10/2016-

12/2017  

1.163 

Оснащення багатоквартирних 

житлових будинків комунальної 

власності вузлами обліку холодної 

питної води 

КП «Харківводоканал» 
10/2015-

12/2017  

1.164 

Впровадження технологій 

використання теплових насосів з 

метою теплопостачання, гарячого 

водопостачання та кондиціювання 

об‘єктів підприємства з 

використанням тепла каналізаційних 

стоків та метою закриття існуючих 

газових котелень, усунення викидів 

парникових і шкідливих газів в 

атмосферу м. Харків 

КП «Харківводоканал» 2015-2017 рр. 

1.165 

Тепломодернізація будівель і споруд 

КВ «Донець» с. Кочеток, 

Чугуївського району, Харківської 

області 

КП «Харківводоканал» 
07/2015-

12/2017  

1.166 

Нове будівництво комплексу з 

переробки твердих побутових 

відходів з системою, збору, утилізації 

полігонного газу та виробництва 

електричної енергії у м. Дергачі 

Харківської області 

Комунальне підприємство 

«Муніципальна компанія 

поводження з відходами» 

Харківської міської ради 

02/2015-

12/2017  

1.167 

Підвищення енергоефективності в 

секторі централізованого 

теплопостачання України м. Харкова 

Комунальне підприємство 

«Харківські теплові 

мережі» 

11/2014-

10/2020 

1.168 

Створення паливно-енергетичного 

ресурсу,  який є  альтернативою газу,  

що особливо важливо в 

опалювальний період року 

Приватне підприємство 

«Потенціал» 
2015-2017 рр. 



30 
 

№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.169 

Створення виробництв 

зернозбиральних комбайнів 

John Deere W660,650 та ХТЗ 3085 

(Sampo 3085 Superior) на території 

індустріального парку «ХТЗ-1»  

ПАТ «Харківський 

тракторний завод  ім. С. 

Орджонікідзе» 

2015-2020 рр. 

1.170 

Розробка проекту та реалізація 

заходів з захисту від підтоплення  та 

розчистка русла ріки Берека  біля с. 

Красиве Первомайського району 

Харківської області 

Первомайська районна 

державна адміністрація 

06/2015-

06/2017  

1.171 

Реконструкція системи 

водопостачання по селищу Біляївка 

Первомайського району Харківської 

області 

Первомайська районна 

державна адміністрація 

05/2015-

12/2015 

1.172 

Газифікація села Новоберецьке 

Первомайського району Харківської 

області 

Ефремівська сільська рада 

Первомайського району 

01/2016-

01/2017 

1.173 

Реконструкція водопровідної мережі 

с. Картамиш  Первомайського району 

Харківської області 

Первомайська районна 

державна адміністрація 

01/2016-

12/2016 

1.174 

Організація інфраструктури, в рамках 

міжнародного центру органічного 

землеробства «Україна-Схід- 

Органік» , для готових органічних 

продуктів споживання та їх реалізація 

споживачу 

ФГ «Київська Русь» 
06/2015-

04/2016  

1.175 

Реконструкція водогону селища 

Комсомольське Первомайського 

району Харківської області 

Первомайська районна 

державна адміністрація 

05/2015-

12/2015 

1.176 «Первомайщина Слобожанська» 

Відділ культури і туризму 

Первомайської 

райдержадміністрації 

12/2015-

12/2017 

1.177 

Реконструкція водопровідних мереж 

с. Олексіївка Первомайського району 

Харківської області 

Первомайська районна 

державна адміністрація 

01/2016-

12/2016 

1.178 

Реконструкція вуличного освітлення 

с. Олексіївка Первомайського району 

Харківської області 

Первомайська районна 

державна адміністрація 

05/2015-

12/2016 

1.179 

Переведення закладів освіти району 

на альтернативне опалення з 

використанням піролізних котлів 

«Мотор Сич» 

Відділ освіти 

Первомайськой 

райдержадміністрації 

06/2015-

10/2015 

1.180 

Реконструкція системи 

водопостачання с.Шульське 

Первомайського району Харківської 

обл. 

Первомайська районна 

державна адміністрація 

05/2015-

12/2015 



31 
 

№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.181 

Технічне переоснащення системи 

теплопостачання з установкою 

модульних котелень на твердому 

паливі в смт Чкаловське  

Чугуївського району Харківської 

області (коригування) 

Департамент капітального 

будівництва ХОДА 
  

1.182 

"Від історичних витоків до зміцнення 

самобутності" модернізація 

Ізюмського краєзнавчого музею ім. 

М.В. Сібільова 

Ізюмська міська рада   
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Програма 2. «Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та 

поліцентричний розвиток» 

Харківська область належить до високоурбанізованих регіонів та 

відноситься до територій з інтенсивною, переважно промисловою, міською 

житловою та громадською забудовою з високим та середнім рівнями 

виробничо-містобудівного освоєння. 

В Харкові сконцентровано 53,5% населення області. Харківська область є 

єдиним регіоном в Україні, де чисельність населення обласного центру в 20 

разів перевищує людність другого за величиною населеного пункту (м. Лозова). 

Високий ступінь концентрації в Харкові господарської діяльності та людського 

капіталу позбавляє пояс периферійних районів власних ресурсів розвитку та 

веде до поступової деградації віддалених від Харкова територій. Таким чином, 

консервується «центр – периферійна» модель, що на рівні ЄС визнана 

контрпродуктивною. Пріоритетом регіону є підвищення стандарту доступу 

населення до комплексу установ обслуговування та формування інвестиційно 

привабливих точок соціально-економічного зростання. 

Проблемою є великі територіальні диспропорції у здатності мобілізувати 

доходи бюджету та залучати інвестиції, що існують на рівні регіону. Зокрема, 

іноземні та капітальні інвестиції практично повністю сконцентровані у місті 

Харкові, а також найбільш наближених до нього районах.  

Слід відзначити недостатній рівень самоорганізації населення для 

вирішення питань утримання та розвитку територій. Проблемою є 

невизначеність в системах кількісної і якісної оцінки майна і землі; велика 

питома вага населених пунктів із межами, не затвердженими рішеннями 

відповідних рад згідно законодавства. 

У Харківській області налічується значна питома вага ветхих та аварійних 

каналізаційних мереж від загальної їх протяжності. Тому своєчасне 

фінансування робіт з капітального ремонту систем централізованого 

водопостачання та водовідведення має дати змогу підвищити надійність 

їхнього функціонування в Харкові і в області. 

Харківська область входить до числа регіонів з найбільш високою якістю 

життя в Україні, має найвищий рівень демографічного потенціалу. Національне 

лідерство у галузі вищої освіти обумовлює міграційну привабливість регіону 

для молоді. Посідаючи перше місце серед областей України за питомою вагою 

людей з вищою освітою, регіон характеризується високою якістю людського 

капіталу. 

Програма спрямована на забезпечення включеності всіх сфер розвитку 

регіону, вирівнювання економічних та соціальних диспропорцій, 

поліцентричний розвиток, створення умов для підвищення якості життя. 

Реалізація Програми  «Зменшення територіальних диспропорцій у якості 

життя та поліцентричний розвиток» має на меті забезпечити поступові зміни 

механізму співробітництва територіальних громад, зменшити диспропорції у 

економічному розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць 

області, забезпечити принципи узгодженого розвитку урбанізованих зон, 

підвищити якість водних об‘єктів в межах урбанізованих зон шляхом 
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реконструкції та модернізації очисних споруд.  

Забезпечити соціально-економічний розвиток районів можна шляхом 

надання пріоритету розробці та реалізації інтегральних проектів, що здатні 

справити мультиплікативний, системний ефект на розвиток різних секторів 

економіки на конкретних територіях. 

 

Проекти, орієнтовані на розвиток та впровадження механізмів 

співробітництва територіальних громад, створення належного рівня життя у 

районах області шляхом забезпечення розвитку соціальної інфраструктури, 

зниження демографічної депресивності територій, модернізації та 

реконструкції виробничих та соціальних об‘єктів є пріоритетними. 

Їх реалізація забезпечить зниження соціально-економічної депресивності 

територій та закладення можливостей для будівництва, реконструкції та 

модернізації об‘єктів, що забезпечуватимуть підвищення рівні життя населення. 

Реалізація даних проектів має здійснюватися за рахунок частково 

державного бюджету, в основному за рахунок залучення грантових коштів та 

інвестиційних ресурсів. 

Моноцентрична модель просторового розвитку Харківської області 

призводить до неоптимального розподілу надання соціальних послуг по її 

території з максимальною їх концентрацією в обласному центрі.  

Відсутній алгоритм знаходження рішень щодо генеральних планів міст, 

які мають  різну просторову структуру, соціально-економічну базу та 

пріоритетні напрями подальшого розвитку.  

Визначення чітких меж, функціональної спеціалізації та принципів 

узгодженого управління розвитком урбанізованих зон забезпечуватиме 

оновлення схем планування територій. 

 

 

В цілому по області перебувають в аварійному стані і потребують 

поточного або капітального ремонту 57,1% від загальної протяжності 

каналізаційних мереж. 

Водні об'єкти басейну р.Лопань знаходяться в незадовільному 

санітарному,гідрологічному, санітарному та екологічному стані та потребують 

дієвих заходів по їх оздоровленню. 

Реконструкція та модернізація очисних споруд для підвищення якості 

водних об‘єктів в межах урбанізованих зон забезпечить суттєве зниження 

ризику техногенних катастроф в містах через знос основних фондів. Реалізація 

«Комплексного плану оздоровлення басейну ріки Лопань» забезпечить 

відновлення життєдіяльності екосистем, експлуатацію новостворенних об'єктів 

водоохоронного комплексу. 

 

Успішна реалізація проектів, спрямованих на застосування та 

модернізацію існуючих механізмів державних житлових програм, розробку 

нових регіональних і місцевих програм здешевлення іпотечного кредитування 

для будівництва і придбання житла, адаптованих до місцевих умов і потреб 
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конкретних територій, забезпечення максимальної доступності участі в цих 

програмах для усіх верств населення з метою залучення обсягів інвестицій, 

здатних стимулювати розвиток економіки, має  сприяти вирішенню житлової 

проблеми приблизно 80-100 тис. мешканців м. Харкова, а також Харківського 

та Дергачівського району; створення не тільки сучасної приміської 

інфраструктури, а й формування нових систем зв'язків між мегаполісом, 

людиною і природою, тобто створення агломерації. 

 

Успішна реалізація проектів широкого  залучення громадських 

організацій та бізнесу на районному та місцевому рівні до надання соціальних 

послуг населенню, розвитку інфраструктури здорового способу життя та 

дитячої інфраструктури на основі соціального партнерства та аутсорсингу  

орієнтована на забезпечення додаткових місць та безпечного перебування дітей 

у дошкільних навчальних  закладах; покращення соціального розвитку та 

дитячої інфраструктури в окремих населених пунктах;отримання  своєчасної  

медичної допомогу в умовах сучасного медичного закладу; 

Поліпшення результатів лікування та зниження показників смертності від 

онкологічних захворювань; збільшення кількості осіб, які займаються 

фізичною культурою та спортом; залучення людей з особливими 

потребами до різних форм соціальної активності; 

- Підвищення якості надання адміністративних послуг;  

- Вплив на суспільну свідомість стосовно формування усвідомленого 

ставлення громадян до питань безпеки на дорозі. 

 

Успішна реалізація проектів, спрямованих на проведення інвентаризації, 

реконструкції та модернізації очисних споруд Харківської області в межах 

урбанізованих зон з метою зменшення антропогенного впливу на поверхневі 

водні об‘єкти та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення  

мають сприяти досягненню таких результатів: 

- Інвентаризація очисних споруд каналізації в усіх районах Харківської 

області, встановлення  ефективності роботи   очисних споруд та забезпечення 

надійності та безпеки відведення каналізаційних стоків від житлових будинків; 

забезпечення енергоефективності, покращення екології та  впливу на 

навколишнє середовище при проведенні відведення та очистки стічних вод; 

підвищення якості очищення стічних вод, шляхом оптимізації технологічного 

процесу і застосовуваного устаткування; попередження збільшення 

антропогенного впливу на навколишнє середовище басейну річок Харківської 

області, сприяння розвитку екологічно безпечних видів діяльності, визначення 

головних напрямків дій відносно раціонального використання, охорони та 

відновлення водних ресурсів. 
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Проектні пропозиції Програми «Зменшення територіальних диспропорцій у якості 

життя та поліцентричний розвиток» 

 

№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

2.1 

Підвищення рівня безпеки та 

комфорту дорожнього руху в 

Харківській області 

Громадська організація 

«Товариство учасників 

руху» 

07/2015-

12/2017  

2.2 

«В гармонії з природою». 

Реконструкція водоймища по вулиці 

Урицького в місті Богодухові 

Харківської області та створення зони 

відпочинку 

Богодухівська міська рада 

Харківської області 
1 рік 

2.3 

Будівництво каналізаційного 

колектору по вул. Чалого, вул. 

Загорулько, вул. Урицького в м. 

Богодухові Харківської області 

Комунальне підприємство 

«Богодухіввода» 
9 місяців 

2.4 

Реконструкція системи 

водовідведення в м. Богодухів 

(другий пусковий комплекс). 

Реконструкція очисних споруд вул. 

Катукова 

Комунальне підприємство 

«Богодухіввода» 
8 місяців 

2.5 

Заміна вигрібних ям житлових 

будинків №№75,75Г,75Д,75Е по вул. 

Д. Бєдного в м. Богодухові 

Харківської області на малі очисні 

споруди типу «BIOTAL» 

Комунальне підприємство 

«Богодухіввода» 
2015-2016 рр. 

2.6 

Реконструкція системи 

водовідведення м. Первомайський 

Харківської області 

Первомайське комунальне 

виробниче управління 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2015-2017 рр. 

2.7 

Реконструкція електропостачання  

комплексу очисних споруд м. 

Первомайський Харківської області 

Первомайське комунальне 

виробниче управління 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2015-2017 рр.  

2.8 

Будівництво житлових будинків в м. 

Харкові з застосуванням та 

модернізацією існуючих державних 

житлових програм 

Товариство з додатковою 

відповідальністю 

«Житлобуд-2»  

04/2015-

12/2017  

2.9 

Будівництво Комплексу по 

управлінню комунальними відходами 

в м. Богодухів Харківської області 

(коригування) 

Департамент капітального 

будівництва ХОДА 

06/2014-

12/2016   

2.10 

Будівництво Комплексу по 

управлінню комунальними відходами 

в м. Люботин Харківської області  

Департамент капітального 

будівництва ХОДА 

06/2015-

12/2016   
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

2.11 

Управління демографічним процесом 

як основа формування  

поліцентричної системи розселення 

Харківського регіону 

Кафедра  соціально-

економічної  географії  і  

регіонознавства 

Харківського 

національного 

університету імені В. Н. 

Каразіна 

06/2015-

12/2016  

2.12 

Будівництво спеціалізованої архівної 

споруди для розміщення Державного 

архіву Харківської області 

Державний архів 

Харківської області 
2015-2017 рр. 

2.13 

Проведення інвентаризації, 

реконструкції та модернізації 

очисних споруд м. Ізюм Харківської 

області 

Громадська організація 

«Нова енергія» 

05/2015-

12/2016 

2.14 

Формування попиту населення 

Харківської області на профілактичну 

медицину-крок до здорового способу 

життя 

Державна установа 

«Національний інститут 

терапії ім. Л.Т. Малої 

НАМН України» 

06/2015-

12/2016 

2.15 Відбиття небезпеки по-європейські 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені 

О.М.Бекетова  

07/2015-

12/2017 

2.16 
Чугуївський районний інформаційно-

методичний центр прийомної сім‘ї  

Чугуївський районний 

центр соціальних служб 

для сімї дітей та молоді 

05/2015-

05/2017 

2.17 

Інвентаризація очисних споруд 

Харківської, Ізюмської, Куп'янської 

та Лозівської урбанізованих зон. 

Розроблення рекомендацій щодо 

інтенсифікації їх роботи 

Науково-дослідна установа 

«Український науково-

дослідний інститут 

екологічних проблем» 

(НДУ«УКРНДІЕП») 

2015-2016 рр. 

2.18 Тепло дітям 

Рубленська сільська рада 

Великобурлуцького району 

Харківської області 

05/2015-

09/2015 

2.19 

Будівництво водопроводу в смт 

Приколотне  Великобурлуцького 

району Харківської області 

Приколотнянська селищна 

рада Великобурлуцького 

району Харківської області 

07/2015-

05/2017 

2.20 

Підвищення ефективності 

функціонування інституту сімейної 

медицини у Харківській області на 

основі інформаційно-комунікаційних  

технологій і аутсорсингу 

Державна установа 

«Національний інститут 

терапії ім. Л.Т. Малої 

НАМН України» 

06/2015-

12/2016 

2.21 

Коригування проекту «Полігон 

твердих побутових відходів смт. 

Печеніги Харківської області»(в т.ч. 

проектування під‘їзної дороги та 

укладки і захоронення ТПВ 

стихійного походження) 

Печенізька  селищна рада 
01/2015- 

01/2017 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

2.22 
Захист літніх людей і життєвого 

досвіду 

ХОО ВГО «Сила і Честь» 

Каршев О.І.- член ГР при 

ХОДА-антикорупційний 

комітетПилипко А.Г.-член 

ГР при ХОДА-комітет по 

взаємодії з 

райдержадміністраціями та 

депутатським корпусом 

11/2013-до 

виконання 

2.23 
Про виховання підростаючого 

покоління 

ХОО ВГО «Сила і Честь» 

 Каршев О.І.- член ГР при 

ХОДА-антикорупційний 

комітет 

Пилипко А.Г.-член ГР при 

ХОДА-комітет по взаємодії 

з райдержадміністраціями 

та депутатським корпусом 

11/2013-до 

виконання 

2.24 
Профілактика злочинності серед 

неповнолітніх 

ХОО ВГО «Сила і Честь» 

 Каршев О.І.- член ГР при 

ХОДА-антикорупційний 

комітет 

Пилипко А.Г.-член ГР при 

ХОДА-комітет по взаємодії 

з райдержадміністраціями 

та депутатським корпусом 

11/2013-до 

виконання 

2.25 Створення стандартів захищеності 

ХОО ВГО «Сила і Честь» 

 Каршев О.І.- член ГР при 

ХОДА-антикорупційний 

комітет 

Пилипко А.Г.-член ГР при 

ХОДА-комітет по взаємодії 

з райдержадміністраціями 

та депутатським корпусом 

11/2013-до 

виконання 

2.26 
Реконструкція споруд відведення та 

очистка стічних вод м. Ізюм 

Управління житлово-

комунального господарства 

Ізюмської міської ради 

Проект у стадії 

розробки 

2.27 

Розробка нового генерального плану 

міста Ізюм та розроблення у його 

складі плану зонування територій 

(зонінг) 

Виконавчий комітет 

Ізюмської міської ради 

04/2015-

12/2016 

2.28 

Проект по створенню «Центру 

психологічної корекції та соціальної 

адаптації дітей з особливостями 

розвитку та їх сімей» на базі 

Харківської  міської дитячої лікарні 

№5 у відділенні психіатричного 

стаціонару  

Харківський обласний 

благодійний фонд ―Діти 

Сонця‖. 

02/2015-

02/2017 

2.29 
Капітальний ремонт водогону смт 

Дворічна  
Дворічанська селищна рада 

07/2015-

09/2017 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

2.30 

Вдосконалення системи розробки 

містобудівної документації малих 

міст Харківської області 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М. 

Бекетова, кафедра 

Міського будівництва 

Центр регіонального 

розвитку 

09/2015-

12/2017 

2.31 

Вирішення житлової проблеми в 

Харківській області шляхом 

перетворення сезонного заміського 

житла в постійне 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М. 

Бекетова, кафедра 

Міського будівництва 

Центр регіонального 

розвитку 

09/2015-

12/2017 

2.32 

Будівництво КНС № 1, КНС №2, 

мережі самопливної та напірної 

каналізації в м. Вовчанську 

Харківської області 

Вовчанська міська рада 2015 р. 

2.33 

Реконструкція ясла-сада №1, по вул. 

Пролетарське поле, 11 в м. 

Вовчанськ, Харківській області 

Вовчанська міська рада 2015 р. 

2.34 

Реконструкція дитячого садка №7 з 

облаштуванням шатрової, горішньої 

покрівлі, розташований по вул. 

Гоголя, 28 в м. Вовчанську 

Харківської області 

Вовчанська міська рада 2015 р. 

2.35 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку за адресою: 

Харківська обл., Вовчанський р-н, м. 

Вовчанськ, вул. Гоголя,68 

Вовчанська міська рада 2015 р. 

2.36 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку за адресою: 

Харківська обл., Вовчанський р-н, м. 

Вовчанськ, вул. Гоголя,60 

Вовчанська міська рада 2015 р. 

2.37 Зелене будівництво Вільшанська селищна рада 2015-2017 рр. 

2.38 Пансіонат для людей похилого віку Вільшанська селищна рада 2015-2017 рр. 

2.39 
Поліпшення якості питної води та 

забезпечення споживачів 
Вільшанська селищна рада 2015-2017 рр. 

2.40 

Будівництво багатофункціонального 

фізкультурно-оздоровчого комплексу 

на території стадіону «Дергачі» по 

вул. Петровського в м. Дергачі в 

Харківській області 

Дергачівська міська рада 
01/2015-

12/2015 

2.41 

Відповідність змісту освіти потребам 

і викликам сучасного суспільства. 

Активізація впровадження різних 

форм залучення дітей до отримання 

дошкільної освіти 

Відділ освіти Дергачівської 

районної державної 

адміністрації 

2015-2016 рр. 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

2.42 
Активізація та покращення 

благоустрою медичного закладу 

КЗОЗ «Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги Дергачівського 

району» 

04/2015-

10/2016 

2.43 

Відповідність змісту освіти потребам 

і викликам сучасного суспільства. 

Активізація впровадження різних 

форм залучення дітей до отримання 

дошкільної освіти 

Відділ освіти Дергачівської 

районної державної 

адміністрації 

2015-2017 рр. 

2.44 

Рекультивація полігону твердих 

побутових відходів смт Пересічне 

Дергачівського району Харківської 

області 

Пересічанська селищна 

рада  
2016-2017 рр. 

2.45 

Капітальний ремонт очисних споруд 

КП «Пересічанський благоустрій» по 

вул. Чапаєва в смт Пересічне 

Дергачівського району  

Пересічанська селищна 

рада  
2016 р. 

2.46 

Капітальний ремонт очисних споруд 

КП «Пересічанський благоустрій» по 

вул. Шота Гогорішвілі в смт 

Пересічне Дергачівського району  

Пересічанська селищна 

рада  
2016 р. 

2.47 

Будівництво дошкільного 

навчального закладу по вул. 8 

Березня/вул. Пушкіна в смт Пересічне 

Дергачівського району Харківської 

області 

Пересічанська селищна 

рада  
2016-2017 рр. 

2.48 

Будівництво лікувально-оздоровчого 

комплексу в Дергачівському районі 

Харківської області 

КЗОЗ РТМО «Дергачівська 

центральна районна 

лікарня» 

Не заповнено 

2.49 «Здорова молодь – майбутнє країни» 
Ініціативна група с. 

Мануїлівка 
2015 р. 

2.50 
«Ремонт сільського клубу-

відродження села» 

Ініціативна група с. 

Польова 

04/2015-

12/2015 

2.51 
«Сучасне ДНЗ – виховання 

майбутнього покоління» 

Ініціативна група с. 

Дворічний Кут 

04/2015-

12/2015 

2.52 

Капітальний ремонт очисних споруд 

типу «Біоплато» в селі Великі 

Проходи Дергачівського району 

Харківської області 

Проходівська сільська рада 

Дергачівський район 

Харківська область 

2015-2017 рр. 

2.53 
Будівництво лікарняного комплексу в 

смт. Солоницівка 

Солоницівська селищна 

рада 
Не заповнено 

2.54 

Реконструкція очисних споруд 

каналізації в м. Валки Валківського 

району Харківської області 

Комунальне підприємство 

«Вода»  Валківської 

районної ради 

04/2016-

04/2017 

2.55 

Капітальний ремонт очисних споруд 

в смт Нова Водолага, вул. Харківська, 

171  Нововодолазького району 

Харківської області 

Нововодолазька селищна 

рада Нововодолазького 

району  Харківської 

області 

06/2015-

12/2017 
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2.56 

Капітальний ремонт очисних споруд 

в с. Липкуватівка Нововодолазького 

району Харківської області 

Бірківська селищна рада 

Нововодолазького району 

Харківської області 

06/2015-

12/2017 

2.57 
Реконструкція водопровідної мережі 

смт Зачепилівка 

Зачепилівська селищна 

рада 

06/2015-

12/2017 

2.58 
Побудова полігону твердих 

побутових відходів смт Зачепилівка 

Зачепилівська селищна 

рада 

06/2015-

12/2017 

2.59 

Побудова полігону твердих 

побутових відходів с. Нове 

Мажарове, Зачепилівського району 

Новомажарівська сільська 

рада 

06/2015-

12/2017 

2.60 
Відновлення вуличного освітлення 

частини смт Зачепилівка 

Зачепилівська селищна 

рада 

06/2015-

12/2017 

2.61 

Закупівля фізіотерапевтичного та 

діагностичного обладнання для 

превентивного лікування та основних 

процедур для амбулаторій загальної  

практики сімейної медицини, ФП та 

ФАПів 

КЗ Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги Зачепилівського 

району 

06/2015-

12/2017 

2.62 

Будівництво каналізаційної мережі з 

установкою локальних очисних 

споруд типу «Біопроцесор» 

Комунальна установа 

Малиженський 

психоневрологічний 

інтернат 

2015 р. 

2.63 

Будівництво каналізаційної мережі з 

установкою локальних очисних 

споруд типу «Біопроцесор»  

(с. Липці) 

Комунальна установа 

Липецький 

психоневрологічний 

інтернат 

2015 р. 

2.64 

Будівництво каналізаційної мережі з 

установкою локальних очисних 

споруд типу «Біопроцесор» (м. 

Лозова) 

Комунальна установа 

Панютинський 

психоневрологічний 

інтернат 

2015 р. 

2.65 

Будівництво каналізаційної мережі з 

установкою локальних очисних 

споруд типу «Біопроцесор»  

(м. Богодухів) 

Комунальна установа 

Богодухівський дитячий 

будинок-інтернат 

2015 р. 

2.66 

Водопостачання села Дар-Надежда 

Сахновщинського району Харківської 

області 

Дар-Надеждинська  

сільська рада 

Сахновщинського району 

Харківської області 

2015-2016 рр. 

2.67 

Будівництво водопровідної мережі в 

с. Тарасівка та с. Червоний степ 

Сахновщинського району Харківської 

області  

Лигівська сільська рада 

Сахновщинського району 

Харківської області  

2015 р. 

2.68 

Регенерація міських систем 

водопостачання та водовідведення в 

містах Харків, Ізюм, Куп‘янськ і 

Лозова 

Фізична особа 
06/2015-

06/2017 
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Термін 
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1 2 3 4 

2.69 «Банк часу» 

Громадська організація 

«ХАРКІВСЬКИЙ 

СТУДЕНТСЬКИЙ 

ЦЕНТР» 

05/2015-

05/2016 

2.70 

Будівництво очисних споруд замість 

існуючих, які розташовані в м. 

Чугуєві, с. Соцзмагання Харківської 

області 

 Комунальне підприємство 

«Чугуїввода» 

07/2015-

12/2017 

2.71 

Створення Міжнародного центру 

ядерної медицини у Харківській 

області 

Харківська обласна рада 

Комунальний заклад 

охорони здоров‘я 

«Харківський обласний 

клінічний онкологічний 

центр» 

Національний науковий 

центр «Харківський 

фізико-технічний інститут» 

НАН України 

01/2016-

12/2018 

2.72 

Науково-технічне та екологічне 

обґрунтування реконструкції та 

модернізації очисних споруд системи 

водовідведення для населених 

пунктів Харківської області 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М. 

Бекетова 

09/2015-

12/2017 

2.73 

Капітальний ремонт головного 

корпусу КЗ «Куп‘янська міська 

лікарня» смт Ківшарівка 

КЗ «Куп‘янська міська 

лікарня» смт Ківшарівка м. 

Куп‘янськ Харківська обл.  

09/2015-

05/2017  

2.74 
Реконструкція та модернізація 

очисних споруд м. Куп‘янськ 

Управління житлово-

комунального 

господарства, архітектури 

та містобудування 

Куп‘янської міської ради 

2015-2017 рр. 

2.75 

Реконструкція очисних споруд м. 

Лозова (споруди механічної очистки) 

Реконструкція очисних споруд м. 

Лозова (споруди біологічної очистки) 

КП «Лозоваводоканал» 

Лозівської міської ради 

Харківської області 

06/2015-

12/2016 

2.76 «Бібліомобіль Харківщини» 

Обласний комунальний 

заклад «Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва» 

09/2015-

12/2017 

2.77 

Інвентаризація, геоінформаційний 

аналіз і оцінка ефективності роботи 

споруд з очищення господарсько-

побутових стічних вод в Харківській 

області та надання рекомендацій 

щодо впровадження на них 

фітотехнологій «Біоплато» у 

Харківській області 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені 

О.М. Бекетова 

Кафедра Міських та 

регіональних екосистем 

09/2015-

12/2017 



42 
 

№ Найменування проекту Заявник проекту 
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2.78 

Капітальний ремонт спортивного залу 

Кутузівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Харківського району Харківської 

області 

Харківська районна 

державна адміністрація 

06/2015-

11/2015 

2.79 

Будівництво нового 

загальноосвітнього закладу у 

мікрорайоні Мобіль сел. Пісочин 

Харківського району Харківської 

області 

Харківська районна 

державна адміністрація 

06/2015-

09/2017 

2.80 «Харківщина без тютюнового диму» 

Громадська організація 

«Правозахисне об‘єднання 

«Свобода від маніпуляцій» 

06/2015-

12/2017 

2.81 

Забезпечення мобільності людей з 

особливими потребами у містах 

Харків, Ізюм, Куп‘янськ, Лозова, 

Первомайський, Чугуїв 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М. 

БекетоваЦентр 

регіонального розвитку, 

кафедра електричного 

транспортуХарківський 

національний 

автомобільно-дорожній 

університетКафедра 

автомобільної електроніки 

09/2015-

12/2017 

2.82 

Соціальна підтримка незахищених 

верств населення, дітей та юнацтва 

Харківської області 

ХОО ВГО «Сила і Честь» 

ТОВ «Міжнародний 

координаційний центр 

розвитку спортивно-

технічних прикладних і 

екстремальних видів 

спорту»  

ТОВ «МКЦРСТПЕВС» 

2015-2017 рр. 

2.83 

Капітальний ремонт водогону до 

шкільного підрозділу Студенокського 

навчально-виховного комплексу 

Студенокський навчально-

виховний комплекс 

Ізюмської районної ради 

Харківської області 

05/2015-

09/2015 

2.84 
Заміна вікон дерев‘яних на більш 

енергоефективні (металопластикові) 

Студенокський навчально-

виховний комплекс 

Ізюмської районної ради 

Харківської області 

05/2015-

09/2015 

2.85 
Заміна вікон дерев‘яних на більш 

енергоефективні (металопластикові) 

Іванчуківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Ізюмської 

районної ради Харківської 

області  

05/2015-

09/2015 

2.86 

Перевід котелень на альтернативні 

види опалення (дрова, пеллети, 

брикети) 

Іванчуківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Ізюмської 

районної ради Харківської 

області  

05/2015-

09/2015 
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2.87 
Заміна вікон дерев‘яних на більш 

енергоефективні (металопластикові) 

Вірнопільська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Ізюмської 

районної ради Харківської 

області  

05/2015-

09/2015 

2.88 
Заміна вікон дерев‘яних на більш 

енергоефективні (металопластикові) 

Капитолівський навчально-

виховний комплекс  

Ізюмської районної ради 

Харківської області  

05/2015-

09/2015 

2.89 
Заміна вікон дерев‘яних на більш 

енергоефективні (металопластикові) 

Малокомишуваська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Ізюмської 

районної ради Харківської 

області  

05/2015-

09/2015 

2.90 
Заміна вікон дерев‘яних на більш 

енергоефективні (металопластикові) 

Куньєвська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Ізюмської 

районної ради Харківської 

області  

05/2015-

09/2015 

2.91 
Заміна вікон дерев‘яних на більш 

енергоефективні (металопластикові) 

Олександрівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Ізюмської 

районної ради Харківської 

області   

05/2015-

09/2015 

2.92 
Заміна вікон дерев‘яних на більш 

енергоефективні (металопластикові) 

Бугаївський навчально-

виховний комплекс 

Ізюмської районної ради 

Харківської області   

05/2015-

09/2015 

2.93 

Перевід котелень на альтернативні 

види опалення (дрова, пеллети, 

брикети) 

Бугаївський навчально-

виховний комплекс 

Ізюмської районної ради 

Харківської області   

05/2015-

09/2015 

2.94 
Заміна вікон дерев‘яних на більш 

енергоефективні (металопластикові) 

Чистоводівський 

навчально-виховний 

комплекс Ізюмської 

районної ради Харківської 

області   

05/2015-

09/2015 

2.95 

Реконструкція свердловини № 4 в смт 

Чкаловське Чугуївського району 

Харківської області 

Чкаловська селищна рада 

Чугуївського району 

Харківської області 

2015-2017 рр. 

2.96 

Формування національної моделі 

первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної 

медицини  селах та селищах 

Чугуївського району 

Чугуївський район  

Харківської області 

06/2015-

12/2017 

2.97 

Просторове планування для 

економічного зростання сел та селищ 

Чугуївського району 

Сектор містобудування і 

архітектури Чугуївської 

районної державної 

адміністрації 

2015-2017 рр. 
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2.98 

Соціальний інтернет-офіс у 

Чугуївському районі Харківської 

області 

Комунальний заклад 

«Чугуївська районна 

централізована бібліотечна 

система» 

Не заповнено 

2.99 

Реконструкція системи 

водопостачання північної частини с. 

Коробочкине Чугуївського району 

Харківської області 

Коробочкинська сільська 

рада Чугуївського району 

Харківської області 

2015-2017 рр. 

2.100 

Реконструкція каналізаційних 

очисних споруд  смт Малинівка 

Чугуївського району Харківської 

області 

Малинівська селищна рада 

Чугуївського району 

Харківської області 

2015-2017 рр. 

2.101 

Реконструкція  системи 

централізованого водопостачання в 

смт Чкаловське Чугуївського  району 

Харківської області 

Чкаловська селищна рада 

Чугуївського району 

Харківської області  

2015-2017 рр. 

2.102 Оздоровлення басейну ріки Лопань 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Компанія ФСК» 

09/2015-

10/2017 

2.103 

Організація малого виробництва 

бутильованої питної води з 

водопровідного джерела (з 

наступною доочисткою води) у 

житловому секторі, для постійного 

забезпечення групи багатоквартирних 

житлових будинків якісною водою у 

Харківській області 

Харківський національний 

університет міського 

господарства ім. О.М. 

Бекетова 

Кафедра економіки 

підприємств, бізнес-

адміністрування та 

регіонального розвитку 

12/2015-

12/2025  

2.104 «Profhelper» 
Гордієнко Дар`я 

Яшкіна Ольга 

06/2015-

12/2015 

2.105 
Реконструкція каналізаційних 

насосних станцій міста Люботин 

Водопровідно-

каналізаційне комунальне 

управління Люботинської 

міської ради 

06/2015-

12/2017 

2.106 

Заміна застарілих, прийшовших  у 

непридатність ділянок мережі 

централізованого водовідведення м. 

Люботин (5 км) 

Водопровідно-

каналізаційне комунальне 

управління Люботинської 

міської ради 

06/2015-

12/2017 

2.107 

Заміна застарілих, прийшовших у 

непридатність ділянок мережі 

централізованого водопостачання м. 

Люботин (15 км.) 

Водопровідно-

каналізаційне комунальне 

управління Люботинської 

міської ради 

06/2015-

12/2017 

2.108 

Реконструкція каналізаційних 

очисних споруд Північної та 

Південної частини міста Люботин 

Водопровідно-

каналізаційне комунальне 

управління Люботинської 

міської ради 

06/2015-

12/2017 
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2.109 

Перевід котелень на альтернативні 

види опалення (дрова, пеллети, 

брикети) 

Червонооскільський 

навчально-виховний 

комплекс Ізюмської 

районної ради Харківської 

області   

05/2015-

09/2015 

2.110 

Реконструкція системи 

водовідведення та очистки стічних 

вод смт Червоний Донець 

Балаклійського району Харківської 

області 

Комунальне підприємство 

«Балаклійський водоканал» 

07/2015-

10/2017 

2.111 

Реконструкція очисних споруд з 

впровадженням фітотехнологій 

«Біоплато» смт Андріївка 

Балаклійського району Харківської 

області 

Комунальне підприємство 

«Балаклійський водоканал» 

05/2016-

10/2016 

2.112 

Капітальний ремонт покрівлі 

Савинського селищного будинку 

культури 

Савинська селищна рада 

Сектор культури 

Балаклійської районної 

державної адміністрації 

2015 р. 

2.113 

Встановлення багатофункціональних 

спортивних та тренажерних 

майданчиків на території 

Балаклійського району  

Сектор з питань фізичної 

культури та спорту 

Балаклійської районної 

державної адміністрації 

07/2015-

10/2017 

2.114 

Реконструкція нежитлових 

приміщень та будівель КП БРР 

«Балаклійський районний дитячо-

юнацький спортивно-оздоровчий 

комплекс «Вимпел» в м. Балаклії 

Сектор з питань фізичної 

культури та спорту 

Балаклійської районної 

державної адміністрації 

05/2015-

10/2017 

2.115 

Реконструкція каналізаційної мережі 

від каналізаційної насосної станції, 

яка знаходиться біля будинку № 37 

по вул. Леніна, до каналізаційного 

самопливного колектору на вул. 

Фрунзе біля будинку № 7 в смт. 

Савинці Балаклійського району 

Харківської області 

Громадське об‘єднання 

«Разом у майбутнє 2015» 

 Балаклійський район 

селище Савинці 

07/2015-

10/2017 

2.116 

Реконструкція каналізаційної 

насосної станції за адресою: вул. 

Тимофієнка, 1 смт. Савинці 

Балаклійського району Харківської 

області 

Громадське об‘єднання 

«Разом у майбутнє 2015» 

 Балаклійський район 

селище Савинці 

07/2015-

10/2017 

2.117 
Капітальний ремонт провулка 

Комсомольський в смт Золочів 

Золочівська селищна рада 

Золочівського району 

Харківської області 

04/2016-

10/2017 

2.118 

Реконструкція каналізаційних 

очисних споруд в смт Золочів по вул. 

Комарова  

Золочівська селищна рада 

Золочівського району 

Харківської області 

2016-2017 рр. 
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2.119 
Будівництво школи на 264 учня (I 

черга) в селі Писарівка 

Писарівська сільська рада 

Золочівського району 

Харківської області 

2015-2016 рр. 

2.120 

Проект реконструкції очисних споруд 

в с. Феськи, Золочівський район, 

Харківська область  

Феськівська сільська рада 

Золочівського району 

Харківської області 

2015-2016 рр. 

2.121 

Розчистка русла р. Немишля від вул. 

Червона поляна до Кулінічівської 

водойми у Фрунзенському районі м. 

Харкова 

Управління з будівництва, 

ремонту та реконструкції 

Департаменту будівництва 

та шляхового господарства 

Харківської міськради 

06/2015-

12/2017 

2.122 Реконструкція Лопанської греблі 

Управління з будівництва, 

ремонту та реконструкції 

Департаменту будівництва 

та шляхового господарства 

Харківської міськради 

2015-2017 рр. 

2.123 
Формування спроможних громад у 

контексті децентралізації влади 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національна 

академія державного 

управління при 

Президентові України 

06/2015-

12/2016 

2.124 
Якість надання адміністративних 

послуг населенню   

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національна 

академія державного 

управління при 

Президентові України 

06/2015-

12/2017  

2.125 
Інтерактивна електронна карта 

ресурсів громади 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національна 

академія державного 

управління при 

Президентові України 

06/2015-

12/2017 

2.126 

Обгрунтування раціонального 

ступеня децентралізації владних 

відносин за галузями народного 

господарства   

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національна 

академія державного 

управління при 

Президентові України 

06/2015-

12/2016 
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2.127 

Реконструкція приміщень комплексу 

корпусів (приймального, 

фізіотерапевтичного відділення, 

операційного блоку, облаштування 

відділення екстреної медичної 

допомоги), дах із застосуванням 

енергозберігаючих технологій 

комунального закладу охорони 

здоров‘я Обласного спеціалізованого 

диспансеру радіаційного захисту 

населення, м. Харків, вул. 

Новгородська, 85 

Департамент капітального 

будівництва Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

12/2012-

12/2015 

2.128 
Будівництво поліклініки в м. Дергачі 

Харківської області (коригування) 

Департамент капітального 

будівництва  

Харківської обласної 

державної адміністрації 

07/2008-

12/2015 

2.129 

Реконструкція приміщення 

травматологічного та 

ревматологічного відділень 8-го 

поверху головного лікувального 

корпусу, приміщення під 

облаштування Центру екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф комунального закладу 

охорони здоров‘я «Обласна клінічна 

лікарня – Центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» м. 

Харків, пр. Правди, 13 (коригування) 

Департамент капітального 

будівництва  

Харківської обласної 

державної адміністрації 

11/2013-

12/2015 

2.130 

Будівництво водозабірної 

свердловини в с. Зорянське 

Шевченківського району Харківської 

області (коригування) 

Департамент капітального 

будівництва  

Харківської обласної 

державної адміністрації 

10/2013-

12/2015 

2.131 

Будівництво багатофункціонального 

фізкультурно-оздоровчого комплексу  

в м. Вовчанськ, Харківської області 

(коригування) 

Департамент капітального 

будівництва  

Харківської обласної 

державної адміністрації 

09/2012-

12/2015 

2.132 

Будівництво модульної будівлі 

фізкультурно-оздоровчого комплексу 

на території дендрологічного парку 

«Дружба» за адресою: м. Лозова, вул. 

Жовтнева (коригування) 

Департамент капітального 

будівництва  

Харківської обласної 

державної адміністрації 

12/2012-

12/2015 

2.133 

Будівництво фізкультурно-

оздоровчого комплексу по вул. 

Маршала Гречка, б/н м. 

Первомайський, Харківської області 

(коригування)  

Департамент капітального 

будівництва Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

11/2012-

12/2015 

2.134 

Реконструкція мереж водопостачання 

в селищі Орілька Лозівського району, 

Харківської області 

Орільська селищна рада, 

Лозівський район, 

Харківська область 

06/2015-

08/2017 
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2.135 
Реконструкція очисних споруд в смт 

Сахновщина 

Сахновщинська селищна 

рада 
2016-2017 

2.136 
Реконструкція водопровідної мережі 

смт Кегичівка  
Кегичівська селищна рада 

06/2015-

12/2017 

2.137 
Побудова полігону твердих 

побутових відходів смт Кегичівка  
Кегичівська селищна рада 

06/2015-

12/2017 

2.138 

Побудова полігону твердих 

побутових відходів смт Чапаєве 

Кегичівського району 

Кегичівська селищна рада 
06/2015-

12/2017 

2.139 
Відновлення вуличного освітлення 

частини смт Кегичівка  
Кегичівська селищна рада 

06/2015-

12/2017 

2.140 

Капітальний ремонт насосної станції 

ІІ підйому із заміною обладнання у м. 

Красноград та с. Наталине 

Красноградське 

комунальне підприємство 

«Водоканал» 

10/2014-2015 

2.141 

Капітальний відновлювальний 

ремонт очисних споруд с. Комуніст 

Харківського району Харківської 

області 

Комунальне підприємство 

теплових мереж 

Харківського району 

Харківської районної 

державної адміністрації 

2015 р. 

2.142 

Капітальний відновлювальний 

ремонт очисних споруд п. Хорошево 

Харківського району Харківської 

області 

Комунальне підприємство 

теплових мереж 

Харківського району 

Харківської районної 

державної адміністрації 

2015 р. 

2.143 

Капітальний відновлювальний 

ремонт очисних споруд                  с. 

Селекційне Харківського району 

Харківської області 

Комунальне підприємство 

теплових мереж 

Харківського району 

Харківської районної 

державної адміністрації 

2015 р. 

2.144 

Капітальний відновлювальний 

ремонт очисних споруд о/х Комунар 

у с. Коротич Харківського району 

Харківської області  

Комунальне підприємство 

теплових мереж 

Харківського району 

Харківської районної 

державної адміністрації 

2015 р. 

2.145 

Реконструкція очисних споруд із 

застосуванням технології «Біоплато» 

села Бірки, Зміївського району, 

Харківськой області 

ТОВ «Український центр 

фітотехнологій» 

05/2015-

12/2015 

2.146 

Удосконалення системи мулового 

господарства каналізаційних очисних 

споруд м. Харкова  

КП «Харківводоканал» 
11/2014-

12/2019 

2.147 

Розробка містобудівної документації 

на території територіальних громад та 

їх адміністративні центри 

Департамент 

містобудування та 

архітектури Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

05/2015-

12/2017 
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2.148 
Будівництво доступного житла у 

Харківській області 

Департамент 

містобудування та 

архітектури Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

2015-2017 рр. 

2.149 

Будівництво амбулаторії  загальної 

практики-сімейної медицини (ЗПСМ) 

з вбудованим житлом для лікаря в с. 

Лиман Зміївського району 

Харківської області 

КЗОЗ «Зміївський 

районний центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» Зміївської 

районної ради Харківської 

області 

06/2015-

12/2016 

2.150 

Будівництво амбулаторії  загальної 

практики-сімейної медицини (ЗПСМ) 

з вбудованим житлом для лікаря в с. 

Таранівка Зміївського району 

Харківської області 

КЗОЗ «Зміївський 

районний центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» Зміївської 

районної ради Харківської 

області 

06/2015-

12/2016 

2.151 

Заміна штучного покриття 

спортивного майданчика Зміївської 

дитячо-юнацької спортивної школи 

Зміївської районної ради Харківсьої 

області 

Відділ освіти Зміївської 

районної державної 

адміністрації 

06/2015-

12/2016 

2.152 

Реконструкція очисних споруд в селі 

Бірки з використанням технології 

«Біоплато» 

Зміївська районна 

державна адміністрація 
2015 р. 

2.153 

Будівництво котельні  КЗОЗ 

«Зміївська центральна районна 

лікарня»  

Харківська область, м. Зміїв, вул. 

Таранівське шосе, 1Б 

 КЗОЗ «Зміївська 

центральна районна 

лікарня» Зміївської 

районної ради Харківської 

області  

06/2015-

12/2016 

2.154 

Капітальний ремонт приміщення 

початкової школи (Першотравневий 

дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) Бірківської сільської  ради 

Зміївського району Харківської 

області) 

Бірківська сільська рада 

Зміївського району 

Харківської області 

06/2015-

12/2016 

2.155 

Реконструкція будівлі дитячого садка 

с. Таранівка Зміївського району 

Харківської області  

Таранівська сільська рада 

Зміївського району 

Харківської області 

06/2015-

12/2016 

2.156 

Реконструкція нежитлової будівлі 

Банку «Україна» для розміщення 

дошкільного навчального закладу 

вул. Комсомольська, 35, смт 

Близнюки Харківської області 

Близнюківська селищна 

рада Близнюківського 

району Харківської 

області. 

01/2015-

12/2015 

2.157 

Реконструкція водопроводу від 

насосної станції до вул. Говорова м. 

Лозова 

Управління житлово-

комунального господарства 

та будівництва  Лозівської 

міської ради Харківської 

області 

06/2016-

09/2016 
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2.158 
Реконструкція водопроводу по 

проспекту Перемоги м. Лозова 

Управління житлово-

комунального господарства 

та будівництва  Лозівської 

міської ради Харківської 

області 

06/2015-

09/2015 

2.159 

Технічне переоснащення 

каналізаційної насосної станції №3 по 

вул. Червоногвардійська, 50 б, м. 

Лозова 

КП «Лозоваводоканал» 

Лозівської міської ради 

Харківської області 

06/2017-

09/2017 

2.160 

Реконструкція самопливного 

каналізаційного колектора по вул. 

Карла Маркса до каналізаційної 

насосної станції № 2 у м. Лозова 

Харківської області 

Управління житлово-

комунального господарства 

та будівництва  Лозівської 

міської ради Харківської 

області 

03/2016-

09/2016 

2.161 
Реконструкція очисних споруд м. 

Лозова (споруди біологічної очистки) 

Управління житлово-

комунального господарства 

та будівництва  Лозівської 

міської ради Харківської 

області 

05/2015-

12/2016 

2.162 
Реконструкція очисних споруд м. 

Лозова (споруди механічної очистки) 

КП «Лозоваводоканал» 

Лозівської міської ради 

Харківської області 

06/2015-

12/2016 

2.163 

Реконструкція системи аерації станції 

біологічної очистки стічних вод м. 

Лозова 

Управління житлово-

комунального господарства 

та будівництва  Лозівської 

міської ради Харківської 

області 

06/2015-

08/2015 

2.164 

Збережи, зміцни та створи умови для 

гармонійного фізичного розвитку 

мешканців м. Лозова 

Управління у справах 

молоді та спорту 

Лозівської міської ради 

Харківської області 

05/2015-

12/2017 

2.165 

Проектування та будівництво 

полігону твердих побутових відходів 

з сортуванням та переробкою в межах 

Грушинської сільської ради (біля с. 

Караченцево) Первомайського району 

Харківської області (робоча назва) 

Первомайська районна 

державна адміністрація 
2015-2017 рр. 

2.166 

Ремонт покрівлі та енергозбереження 

багатоквартирного житлового 

будинку с-ща Комсомольське 

Первомайського району Харківської 

області 

ОСББ «Мрія-2014+»  2015-2016 рр. 



51 
 

№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

2.167 

Розробка картографічної основи 

Харківської області в системі 

координат УСК-2000 в масштабі 

М1:10000 для визначення меж 

новостворених об'єднаних громад та 

невикористовуваних земельних 

ділянок і відображення їх в 

геоінформаційній системі порталу 

відкритих даних регіону 

Харківська обласна рада   

2.168 

Реконструкція системи 

водопостачання в с.Кіндрашівка 

Куп'янського району, Харківської 

області (коригування) 

Кіндрашівська сільська 

рада Куп'янського району 
  

2.169 

Газопостачання села Чорноглазівка, 

села Жовтневе, села Карасівка 

Золочівського району Харківської 

області (коригування) 

Жовтнева сільська рада 

Золочівського району 

Харківської області 

  

2.170 

Реконструкція Балаклійської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 Балаклійської районної 

ради Харківської області для 

розміщення навчально-виховного 

комплексу, розташованої по вул. 

Перемоги № 100 в м. Балаклія 

Харківської обл. 

Балаклійська РДА   

2.171 

Реконструкція стадіону "Авангард"  у 

м. Змієві, вул. 

Вернигоренка,1/Пушкарьова, 36 

(коригування) 

Відділ освіти Зміївської 

РДА 
  

2.172 

Реконструкція електропостачання 

комплексу очисних споруд м. 

Первомайський  (перерахунок) 

Первомайська міська рада   

2.173 

Водовод від водопровідної насосної 

станції 2-го підйому Букинського 

водозабору до контррезервуарів, 

розташованих на вул. Аеродромній в 

м. Ізюм – реконструкція 

Департамент капітального 

будівництва ХОДА 
  

2.174 

Розвиток спорту на селі – запорука 

здорової громади. Реконструкція 

нежитлової будівлі спортивного залу 

в селі Садове Близнюківського 

району Харківської області 

Близнюківська районна 

рада Харківської області 
  

2.175 

Реконструкція водогону в селищі 

Мала Данилівка Дергачівського 

району 

Харківської області 

Малоданилівська селищна 

рада Дергачівського 

району Харківської області 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

2.176 

Реконструкція системи 

водопостачання в с. Правда 

Первомайского району Харківської 

області 

Правдинська сільська рада 

Первомайского району 

Харківської області 

  

2.177 

Проект землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіального 

утворення перспективної 

територіальної громади — 

Мереф'янська міська територіальна 

громада 

Мереф'янська міська рада   

2.178 

Реконструкція водозабору в селищі 

Жовтневе Асіївської сільської ради 

Балаклійського району Харківської 

області 

Ініціативна група селища 

Жовтневе Балаклійського 

району 

2015 рік 

2.179 

Капітальний ремонт водопроводу 

село Новомиколаївка – селище 

Жовтневе Асіївської сільської ради 

Балаклійського району Харківської 

області 

Ініціативна група селища 

Жовтневе 
2015 рік 

2.180 

Капітальний ремонт системи 

каналізації багатоквартирного 

будинку по вулиці Генерала Бобкіна, 

7 с.Гусарівка 

ОСББ "Гусарівська 

Веселка" 
2015 рік 

2.181 

Берегиня роду людського (придбання 

комплекту меблів для кімнати 

проведення соціальної адаптації 

людей похилого віку, дітей та молоді) 

Ініціативна група села 

Гусарівка Барвінківського 

району 

2015 рік 

2.182 
Якісна питна вода – наша головна 

мета 

Ініціативна група села 

Сінне Богодухівського 

району 

2015 рік 

2.183 Джерело "Риштаки" 

Вовчанська районна 

громадська організація 

розвитку ініціатив 

2015 рік 

2.184 «Село майстрів» 
Ініціативна група громади 

Дворічанського району 
2015 рік 

2.185 

Від відродження української народної 

ляльки до формування національної 

та громадянської самосвідомості 

Ініціативна група селища 

Зачепилівка 
2015 рік 

2.186 «Рухливі ігри – здорові діти!» 

Батьківський комітет групи 

раннього віку 

Шелестівського НВК 

Коломацького району 

2015 рік 

2.187 

Створення інноваційного 

інтерактивного інформаційного 

ресурсу для громади Коломацького 

району 

Коломацька районна 

організація ветеранів 

України 

2015 рік 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

2.188 

Створення клубу соціального 

спілкування "Від покоління до 

покоління" 

Коломацька районна 

організація ветеранів 

України 

2015 рік 

2.189 

Заміна вікон в спортивній залі 

Більшовицької гімназії на 

енергозберігаючі 

Ініціативна група жителів 

селища Більшовик 

(Первомайського району) 

2015 рік 

2.190 
НІ – екологічній катастрофі, ТАК – 

спортивному майбутньому 

Ініціативна група села 

Перемога Харківського 

району 

2015 рік 

2.191 

Придбання сучасного дитячо-

спортивного комплексу для стадіону 

"Авангард" 

ГО "Майбутнє Мерефи" 

(Харківський район) 
2015 рік 

2.192 
Вирішення проблеми очищення 

стічних вод 

Ініціативна група села 

Малинівка Чугуївського 

району 

2015 рік 

2.193 

Змістовне дозвілля – наша справа 

(відновлення сценічного освітлення 

Палацу культури ім.В.І.Кошелєва смт 

Ківшарівка) 

Ініціативна група смт 

Ківшарівка м.Куп'янськ 
2015 рік 

2.194 «Дитина на вулицях міста» 

Ініціативна група 

мешканців мікрорайону 

Куп'янського ДНЗ №4 

2015 рік 

2.195 

Чисте повітря – це твій ЕкоХід 

(розвиток велоінфраструктури у 

місті) 

ГО "Велоклуб "Карбон" 

м.Чугуїв 
2015 рік 

2.196 

Місто майстрів (об'єднання громадян 

похилого віку та людей з 

інвалідністю міста Чугуєва, 

залучення їх до активного суспільно-

громадського життя, поширення 

кращих традицій міста, участі в 

гуртковій роботі) 

Ініціативна група людей з 

інвалідністю та громадян 

похилого віку м.Чугуєва 

2015 рік 
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Програма 3. «Ефективне управління місцевим розвитком» 

 

Ефективне управління місцевим розвитком є одним з нагальних питань 

розвитку країн світу. Формування та розвиток нових центрів соціально-

економічного зростання стає основним завданням поліцентричної моделі. Суть 

якої полягає не в прямому субсидуванні регіонів, що відстають, та ігноруванні 

найбільш успішних територій, а в тому, щоб оцінити, використати та взаємно 

підсилити різні конкурентні переваги кожної з них.  

На рівні управління розвитком конкретного регіону ключовим 

орієнтиром є покращення включеності. Включений розвиток орієнтований на – 

досягнення максимальної однорідності соціального середовища через активну 

політику зайнятості, впровадження механізмів адаптації соціально вразливих 

верств населення, реінтеграції неблагополучних, депресивних районів тощо. 

У довгостроковій стратегічній перспективі ці процеси взаємно 

підсилюють один одного.  

Реалізація цього напрямку орієнтована на пошук приватних вітчизняних 

та закордонних підприємств для формування партнерства; створення суспільно-

приватних партнерств для реалізації конкретних проектів; інформаційну 

підтримку розвитку суспільно-приватного партнерства; формування 

консультаційних органів за певними видами діяльності, який би відбирав та 

формував заявки, технічну та проектну документацію для створення суспільно-

приватного партнерства; проведення техніко-економічної експертизи та 

формування висновків щодо доцільності формування конкретних суспільно-

приватних партнерств.  

За більшістю ознак проекти орієнтовані на перехід від освоєння 

бюджетних коштів до проектного управління, орієнтованого на конкретний 

результат для конкретної території не мають аналогів в Україні та матимуть 

стратегічне значення для інноваційного розвитку Харківського району, області, 

а також для України в цілому. Вони спрямовані на створення нових виробничо-

технологічних комплексів, які забезпечать повний цикл  переробки харчової 

продукції від її вирощування до зберігання, переробки, підготовки до реалізації, 

транспортування та передачі її кінцевому користувачу, логістики; використання 

сучасних технологій та обладнання європейських та вітчизняних підприємств 

для більшої ефективності виробництва взагалі та енергозбереження зокрема; 

забезпечення населення регіону якісними продуктами харчування (фруктами та 

овочами); створення нових робочих місць; забезпечення довгостроковими 

контрактами на купівлю аграрної продукції; підвищення експортного 

потенціалу регіону за рахунок реалізації частки  продукції на експорт (10 – 

15%); вдосконалення системи управління системами водопостачання, 

водовідведення, зберігання та утилізації комунальних побутових та виробничих 

відходів;  

Підвищення активності і спроможності місцевих органів влади та 

громадськості має реалізовуватися за рахунок комплексу проектів спрямованих 

на формування єдиного, уніфікованого інструктивного каркасу для розробки і 

моніторингу ефективності місцевих стратегій розвитку та планів їх реалізації; 
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створення методичної основи для взаємоузгодженості і стратегічних і 

оперативних цілей розвитку територій за ієрархічними рівнями – від Держави 

до району і населеного пункту в Харківській області; розробку рекомендацій 

щодо створення міжрегіональної та внутрішньорегіональної системи 

поширення інновацій та знань на основі системного підходу та моделі 

потрійної спіралі, інституціонального забезпечення комерціалізації знань; 

реалізацію конкретних проектів для досягнення поставлених цілей – ліквідація 

просторових дисбалансів розвитку окремих населених пунктів та районів.  

Реалізація програми передбачає розв‘язання широкого кола практичних 

завдань пов‘язаних із побудовою ефективної системи планування, 

стимулювання, координації та регулювання економічного розвитку в 

Харківському регіоні. Важливим пріоритетом є залучення у місцевий розвиток 

коштів міжнародних фінансових організацій (в т.ч. на грантовій основі), 

міжнародної технічної допомоги, пільгових кредитів та кредитів із грантовою 

часткою на основі реалізації системи моніторингу і прогнозування соціально-

економічного розвитку регіону; розробці і впровадженні технологій 

підвищення якості управлінських рішень на рівні громад та регіону в цілому; 

концентрації зусиль вчених на вдосконаленні методичного  забезпечення 

управління економічним розвитком регіону; імплементації технологій 

безперервного дистанційного навчання та підвищення кваліфікації в систему 

управління економічним розвитком місцевих громад; бенчмаркінгу та 

поширенню кращих практик та управлінських технологій у регіональному 

управлінні, зокрема: адмініструванні процесів формування програм соціально-

економічного розвитку регіону; процесах розробки, моніторингу, реалізації та 

внесення змін до стратегії розвитку Харківського регіону; методичному, 

науково-аналітичному та консалтинговому забезпеченні процесів залучення 

програм міжнародної технічної допомоги та грантових коштів у підвищення 

ефективності управління розвитком територій 

Реформування місцевого самоврядування і територіальної організації 

влади в Україні вимагає активізації участі громадянського суспільства в 

реалізації державних функцій і використання інформаційно-аналітичних систем 

для прийняття управлінських рішень на основі обробки фактографічної 

інформації і моделювання можливих сценаріїв розвитку. В програмі це 

передбачається шляхом об'єднання інформаційних ресурсів органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування і організацій для забезпечення 

відкритого доступу громадянам до даних, що знаходяться в різних 

інформаційних системах і базах даних: від баз даних загальноукраїнських 

установ до інформаційних джерел сільського рівня; збільшення прозорості в 

діяльності органів влади, підвищення ступеня залученості і довіри громадян до 

діяльності органів влади; ухвалення управлінських рішень на основі 

аналітичної обробки інформації про наявні регіональні ресурси; підвищення 

інвестиційної привабливості регіону за рахунок подання актуальної та 

достовірної комплексної інформації про просторові об'єкти харківської області 

і наявні регіональні ресурси; надання доступу бізнес-спільноті до наявних 

даних для забезпечення здорової конкуренції; розробки систем моніторингу 
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сільськогосподарських земель Харківської області; обґрунтування формування 

агрокластерів у Харківської області для підвищення інвестиційної 

привабливості регіону; формування центру моніторингу ефективності 

управління майном і земельними ресурсами.  

 

Значна роль у програмі відведена питанням тимчасово переміщених осіб 

та реабілітації учасників АТО. Розв‘язання цих питань передбачає залучення 

населення до процесів економічної активності та зокрема, проблему інтеграції 

тимчасово переміщених громадян з зони АТО у економічне життя області 

шляхом надання робочих місць та підвищення чи надання іншої кваліфікації; 

надання тимчасового житла у профілактично-медичних закладах та санаторіях і 

відповідно приведення останніх у жилий стан; творення та організація роботи 

Інформаційно-комунікаційного центру, створення та організація роботи Бізнес-

інкубатору для підприємців-початківців.  

 

Визначальним чинником зростання ефективності системи управління є 

впровадження системи бенчмаркінгу конкурентоспроможності регіону за 

рахунок розробки і запровадження в діяльність органів влади Харківської 

області системи моніторингу конкурентоспроможності регіону та його 

територій; встановлення зв‘язку між метою розвитку міст (районів) – 

досягнення високого рівня життя та сталого добробуту населення –  та 

показниками і чинниками конкурентоспроможності; формування і наповнення 

інформаційно-аналітичної бази для вироблення обґрунтованої місцевої 

політики; сприяння громадському контролю над динамікою змін у соціально-

економічному розвитку територій та над досягненням цілей, задекларованих в 

стратегіях і програмах розвитку територій. 

Реалізація цільового сценарію розвитку Харківського регіону передбачає 

його включення до системи міжнародних зв‘язків, доступ до міжнародних 

ринків капіталу, визначення його місця у системі міжнародних ринків та 

міжнародного розподілу праці та надбання якостей одного з опорних центрів у 

загальноєвропейській поліцентричній системі метрополітенських регіонів.  

Успішність здійснення програми суттєво залежить від її розуміння 

основними суб‗єктами регіонального розвитку та їх залучення до підготовки та 

реалізації проектів тому доцільно забезпечити розробку моделі навчання та 

підтримання знань та навичок реалізації стратегії фахівців місцевого 

самоврядування; здійснювати постійну інформаційну підтримку розвитку 

суспільно-приватного партнерства. 
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Проектні пропозиції  

Програми «Ефективне управління місцевим розвитком» 
 

№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

3.1 

Створення лабораторії «Практик 

регіонального управління» в 

Харківській області 

Кафедра економіки та 

менеджменту  

економічного факультету 

Харківського 

національного 

університету 

ім. В.Н. Каразіна 

09/2015 -

12/2017   

3.2 

Розробка  інформаційно-довідкових  

матеріалів  для забезпечення  

переходу  Харківської  області  до 

поліцентричної моделі розвитку 

Кафедра  соціально-

економічної  географії  і  

регіонознавства 

Харківського 

національного 

університету імені В. Н. 

Каразіна 

04/2015-

12/2016  

3.3 

Розробка концепції трансформації 

інформаційного суспільства в 

суспільство знань на основі 

системного підходу як інноваційну 

основу суспільно-економічного 

розвитку Харківського  регіону 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

(НТУ «ХПІ») 

05/2015-

12/2017  

3.4 

Підвищення фінансово-економічної 

грамотності населення Харківської 

області 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М. 

Бекетова, центр 

регіонального розвитку, 

кафедра економіки 

підприємств, бізнес-

адміністрування та 

регіонального розвитку 

09/2015-

05/2017 

3.5 

Реконструкція водопровідних мереж 

в смт Великий Бурлук Харківської 

області 

Великобурлуцьке 

комунальне водопровідно-

каналізаційне підприємство 

«Водоканал» 

2015-2016 рр. 

3.6 

Будівництво каналізаційно-очисних 

споруд для смт Великий Бурлук 

Харківської області 

Великобурлуцьке 

комунальне водопровідно-

каналізаційне підприємство 

«Водоканал» 

2015-2016 рр. 

3.7 

Будівництво глибинної артезіанської 

свердловини  в смт Великий  Бурлук  

Харківської області 

Великобурлуцьке 

комунальне водопровідно-

каналізаційне підприємство 

«Водоканал» 

2015-2016 рр. 

3.8 

Реконструкція каналізаційного 

колектору у мікрорайоні №2  смт 

Великий  Бурлук  Харківської області 

Великобурлуцьке 

комунальне водопровідно-

каналізаційне підприємство 

«Водоканал» 

2015-2017 рр. 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

3.9 

Капітальний ремонт покрівлі на 

багатоквартирних будинках в смт 

Великий  Бурлук  Харківської області 

по вул. Свинаренка, 1а, вул. 

Жовтнева 7, вул. Червоноармійська 

39 а.  

Великобурлуцьке 

комунальне водопровідно-

каналізаційне підприємство 

«Водоканал» 

2015-2016 рр. 

3.10 

Встановлення станції доочистки води 

на свердловину по вул. Терешкової, 

10  в смт Великий  Бурлук  

Харківської області 

Великобурлуцьке 

комунальне водопровідно-

каналізаційне підприємство 

«Водоканал» 

2016 р. 

3.11 

Будівництво звалища твердих 

побутових відходів в  смт Великий  

Бурлук  Харківської області 

Великобурлуцьке 

комунальне водопровідно-

каналізаційне підприємство 

«Водоканал» 

2016-2017 рр. 

3.12 

Реконструкція житлового будинку 

ОСББ з впровадженням 

енергозберігаючих технологій 

методом комплексного утеплення 

будівлі за адресою мікрорайон № 1 

будинок 8 смт. Великий Бурлук 

Харківської області 

ОСББ «Затишок+М» смт. 

Великий Бурлук 

Харківської області 

2016 р. 

3.13 

Реконструкція житлового будинку 

ОСББ з впровадженням 

енергозберігаючих технологій 

методом комплексного утеплення 

будівлі за адресою мікрорайон № 1 

будинок 9 смт. Великий Бурлук 

Харківської області 

ОСББ «Затишок+М» смт. 

Великий Бурлук 

Харківської області 

2016 р. 

3.14 
Громадський контроль і ліквідація 

корупції у Харківській області 

ХОО ВГО «Сила і Честь» 

 Каршев О.І.- член ГР при 

ХОДА-антикорупційний 

комітет 

Пилипко А.Г.-член ГР при 

ХОДА-комітет по взаємодії 

з райдержадміністраціями 

та депутатським корпусом 

11/2013-до 

виконання 

3.15 Створення кодексу моралі та етики 

ХОО ВГО «Сила і Честь» 

Каршев О.І.- член ГР при 

ХОДА-антикорупційний 

комітетПилипко А.Г.-член 

ГР при ХОДА-комітет по 

взаємодії з 

райдержадміністраціями та 

депутатським корпусом 

11/2013-до 

виконання 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

3.16 Розвиток територіальної громади 

ХОО ВГО «Сила і Честь» 

 Каршев О.І.- член ГР при 

ХОДА-антикорупційний 

комітет 

Пилипко А.Г.-член ГР при 

ХОДА-комітет по взаємодії 

з райдержадміністраціями 

та депутатським корпусом 

11/2013-до 

виконання 

3.17 

Створення громадської ідеї 

Харківщини, як прообразу 

національної ідеї України 

ХОО ВГО «Сила і Честь», 

Пилипко А.Г. /автор 

проекту/– член 

Громадської ради при 

Харківській обласній 

державній адміністрації 

/комітет по взаємодії з 

райдержадміністраціями та 

депутатським корпусом/ 

11/2013-до 

виконання 

3.18 Реабілітація учасників АТО 

Благодійна організація 

«Благодійний фонд Девіда 

Лінча в підтримку 

досконалої освіти та 

всесвітнього миру» 

2015-2017 рр. 

3.19 
Єдина молодіжна комунікаційна 

платформа 

Громадська організація 

«ХАРКІВСЬКИЙ 

СТУДЕНТСЬКИЙ 

ЦЕНТР» 

04/2015-

05/2016 

3.20 
Правове просвітництво членів 

територіальних громад 

Спілка об‘єднань громадян 

«Громадянська рада 

Харківщини» 

07/2015-

12/2017 

3.21 

Створення Порталу відкритих даних 

Харківської області для розвитку 

електронного урядування як системи 

публічного сервісу та основи для 

ухвалення ефективних управлінських 

рішень 

Харківська обласна рада 

Комунальне підприємство 

«Індустріальний парк 

«Рогань» 

10/2015-

12/2017 

3.22 

Розробка енергетичних планів для 

об‘єктів соціально-культурного та 

побутового призначення  м. Харкова 

та районів Харківської області 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О. М. 

БекетоваЦентр 

енергоефективних 

технологій       

06/2015-

12/2017 

3.23 

Збережи, зміцни та створи умови для 

гармонійного фізичного розвитку 

мешканців м. Лозова 

Управління у справах 

молоді та спорту 

Лозівської міської ради 

Харківської області 

05/2015-

12/2017 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

3.24 

Реконструкція м‘якої покрівлі на 

шатрову Лозівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. №3 Лозівської міської 

ради Харківської області, за адресою: 

Харківська область, м.Лозова, 

мікрорайон 2, буд. 8 

Відділ освіти Лозівської 

міської ради Харківської 

області 

2015 р. 

3.25 

Підвищення ефективності та 

енергозбереження освітлення об‘єктів 

Харківської області 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НВП 

Новий Світ» 

09/2015-

05/2017 

3.26 

Створення міжрегіонального 

житлово-реабілітаційного комплексу 

для переселенців «Слобожанщина-

нова домівка» 

Харківська обласна рада 

Комунальне підприємство 

Харківської обласної ради 

«Обласний логістичний 

центр» 

01/2016-

12/2018 

3.27 

Організація моніторингу агроресурсів 

та створення земельної інформаційної 

системи Харківської області за 

даними космічної зйомки 

Національний науковий 

центр «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського» 

НААН 

07/2015-

12/2017 

3.28 

Будівництво системи водопостачання 

в селі Діброва Ізюмського району 

Харківської області 

с. Капитолівка Ізюмського 

району Харківської області 

05/2015-

10/2015 

3.29 

Реконструкція мережі вуличного 

освітлення в селі Діброва Ізюмського 

району Харківської області 

с. Капитолівка Ізюмського 

району Харківської області 

05/2015-

10/2018 

3.30 

Капітальний ремонт системи 

водопостачання в селі Капитолівка 

Ізюмського району Харківської 

області 

с. Капитолівка Ізюмського 

району Харківської області 

05/2015-

10/2016 

3.31 

Формування навичок ефективного 

менеджменту посадових осіб органів 

місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації управління 

Харківський національний 

університет імені В.Н. 

КаразінаЕкономічний 

факультет, кафедра 

економіки та менеджменту 

  

3.32 

Реконструкція мережі вуличного 

освітлення в селі Капитолівка 

Ізюмського району Харківської 

області 

с. Капитолівка Ізюмського 

району Харківської області 

05/2015-

10/2018 

3.33 

Вуличне освітлення в селі Студенок 

та селі Яремівка Ізюмського району 

Харківської області 

с. Студенок Ізюмського 

району Харківської області 

05/2015-

10/2015 

3.34 

Капітальний ремонт споруди 

сільського будинку культури в селі 

Студенок Ізюмського району 

Харківської області 

с. Студенок Ізюмського 

району Харківської області 

05/2015-

10/2015 

3.35 

Капітальний ремонт дороги вулиці 

Голосова та вулиці Артема в селі 

Студенок Ізюмського району 

Харківської області 

с. Студенок Ізюмського 

району Харківської області 

05/2015-

10/2015 
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

3.36 

Капітальний ремонт системи 

водопостачання в селі Яремівка 

Ізюмського району Харківської 

області 

с. Студенок Ізюмського 

району Харківської області 

05/2015-

10/2015 

3.37 

Система інформування та координації 

залучення міжнародної технічної 

допомоги 

Департамент з підвищення 

конкурентоспроможності 

регіону Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

05/2015-

10/2017 

3.38 

Забезпечення ефективної роботи 

центрів надання адміністративних 

послуг Харківської області шляхом 

створення єдиної інформаційної 

системи 

Департамент з підвищення 

конкурентоспроможності 

регіону Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

01/2016-

12/2017 

3.39 

Розвиток патріотичного виховання 

дітей та молоді в сфері культури 

Чугуївського району 

Комунальна установа 

«Чугуївський районний 

Будинок культури» 

05/2015-

12/2017 

3.40 

«Світ без мовних обмежень» 

(обладнання лінгафонного кабінету в 

смт  Новопокровка Чугуївського 

району Харківської області) 

Новопокровський 

навчально-виховний 

комплекс Чугуївської 

районної ради Харківської 

області 

2015/2016 рік 

3.41 

Капітальний ремонт покрівлі 

Введенського навчально-виховного 

процесу Чугуївської районної ради 

Харківської області 

Відділ освіти Чугуївської 

районної державної 

адміністрації 

2015 р. 

3.42 

Встановлення металопластикових 

вікон у Кочетоцькій загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів Чугуївської 

районної ради Харківської області 

Відділ освіти Чугуївської 

районної державної 

адміністрації 

2015 р. 

3.43 

Капітальний ремонт покрівлі 

Малинівської гімназії Чугуївської 

районної ради Харківської області 

Відділ освіти Чугуївської 

районної державної 

адміністрації 

2015 р. 

3.44 

«Затишний двір»(облаштування 

паркану навколо подвіря 

Новопокровського навчально-

виховного комплексу) 

Відділ освіти Чугуївської 

районної державної 

адміністрації 

2015 р. 

3.45 

Створення Дата центру для 

забезпечення роботи системи 

електронного урядування Харківської 

області та інтеграції освітнього 

простору регіону з міжнародними 

системами дистанційного навчання  

Харківська обласна рада 

 Обласне комунальне 

виробничо-експлуатаційне 

підприємство «Держпром» 

11/2015-

12/2016 

3.46 

Переобладнання будівлі колишньої 

лікарні під міні-готель для 

розміщення тимчасово переміщених 

осіб з зони проведення АТО з 

наступним використанням для 

«Зеленого туризму» 

с. Студенок Ізюмського 

району Харківської області 

05/2015-

05/2016 
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3.47 

Розробка та впровадження у 

Харківській області 

термомодернізації будівель з 

використанням енергетично 

цілеспрямованих інженерних систем 

для економії енергоресурсів 

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М. 

Бекетова 

Кафедра будівельних 

конструкцій  

09/2015-

12/2017 

3.48 

Реконструкція двоповерхової 

нежитлової будівлі-контори під 

амбулаторію загальної практики – 

сімейної медицини с. Петрівське 

КЗОЗ БРР «БРЦПМСД», 

розташованої за адресою: вул. 

Ханіна, № 7, с. Петрівське, 

Балаклійського району, Харківської 

області 

Комунальний заклад 

охорони здоров‘я 

Балаклійської районної 

ради «Балаклійський 

районний центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 

2015-2017 рр. 

3.49 

Реконструкція приміщень, в яких 

розташовані спортивні зали, стадіонів 

та спортивних майданчиків селища 

Савинці Балаклійського району 

Харківської області 

Громадське об‘єднання 

«Разом у майбутнє 2015» 

Балаклійський район 

селище Савинці 

07/2015-

10/2017 

3.50 

Будівництво глибинної свердловини 

питної води селища Савинці 

Балаклійського району Харківської 

області 

Громадське об‘єднання 

«Разом у майбутнє 2015» 

 Балаклійський район 

селище Савинці 

07/2015-

10/2017 

3.51 
Подовження третьої лінії 

метрополітену у м. Харкові 

Харківська міська рада 

Департамент будівництва 

та шляхового господарства 

КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ХАРКІВСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

БУДІВНИЦТВА 

МЕТРОПОЛІТЕНУ»  

07/2015-

12/2017 

3.52 

Будівництво Харківського 

метрополітену (дільниця від станції 

«Олексіївська» до станції «Проспект 

Перемоги») 

Харківська міська рада 

Департамент будівництва 

та шляхового господарства 

КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ХАРКІВСЬКА 

ДИРЕКЦІЯ 

БУДІВНИЦТВА 

МЕТРОПОЛІТЕНУ»  

07/2015-

12/2017 

3.53 

Соціальна включеність громад у 

міжнародний простір через розвиток 

інститутів міжмуніципального 

партнерства 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

07/2015-

10/2016  
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№ Найменування проекту Заявник проекту 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

3.54 

Підготовка стандартизованого 

інструктивного довідника для 

фахівців-практиків з розробки 

стратегій сталого муніципального 

розвитку 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

3-4 місяці у 

2015 р., бажано 

– до початку 

нового 

опалювального 

сезону 

3.55 

Розробка стратегій і «дорожніх карт» 

взаємо узгодженого сталого розвитку 

районів і малих міст 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

07/2015-

07/2016 

3.56 

Забезпечення добровільно об‘єднаних 

територіальних громад 

обов‘язковими планами їх соціально-

економічного розвитку 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

06/2015-

06/2016  

3.57 

Упорядкування чинних обласних 

цільових програм у єдину 

цілеспрямовану систему розвитку 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

07/2015-

12/2016 

3.58 

Організація постійно діючої системи 

моніторингу 

конкурентоспроможності регіону 

через технологію бенчмаркінгу 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

06/2015-

12/2017  

3.59 

Публічне інформування і підготовка 

інструктивних довідників з 

пропаганди культури 

енергозбереження серед 

співробітників і відвідувачів 

бюджетних організацій 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

07/2015-

06/2017 

3.60 «Комфортний простір» 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

05/2015-

12/2017 

3.61 Електронна сільська громада 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління  

Національної академії 

державного управління при 

Президентові України 

05/2015-

12/2017 
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Термін 

виконання 

1 2 3 4 

3.62 

Електронне урядування як 

інтегрована інформаційна база 

соціально-економічного розвитку 

регіону  

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

2015-2017 рр. 

3.63 

Система просвіти та популяризації 

переваг використання 

адміністративних електронних послуг 

в Харківській області 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

05/2015-

12/2016 

3.64 

«Живі проекти»  

Створення циклу телепередач та 

новин про перебіг виконання 

пріоритетних проектів 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

07/2015-

12/2016 

3.65 Електронний реєстр пацієнтів 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

2015.2017 рр. 

3.66 

Створення постійно діючої системи 

підвищення професійного рівня 

службовців і менеджерів з питань 

управління реалізацією 

енергоефективних проектів на 

місцевому рівні 

Харківський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

06/2015-

12/2017 

3.67 

Будівництво полігону твердих 

побутових відходів (ТПВ) у місті 

Краснограді 

Красноградська міська 

рада 

05/2015-

07/2017 

3.68 

Комплекс по управлінню 

комунальними відходами м. 

Первомайск 

ТОВ «Український центр 

фітотехнологій» 

05/2015-

12/2015 

3.69 

Будівництво інженерних споруд для 

компостування побутових відходів в 

м. Мерефа 

ТОВ «Український центр 

фітотехнологій» 

05/2015-

12/2015 

3.70 
Комплекс по управлінню 

комунальними відходами м. Люботин 

ТОВ «Український центр 

фітотехнологій» 

05/2015-

12/2015 

3.71 

Заміна фізично зношених насосних 

агрегатів в системі водопостачання 

району «П'ятихатки» м. Харкова 

КП «Харківводоканал» 2015-2017 рр. 
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Термін 

виконання 

1 2 3 4 

3.72 

Підвищення надійності та 

довговічності роботи мереж 

водопостачання та водовідведення за 

рахунок санації, заміни з 

використанням сучасних матеріалів 

та технологій м. Харків 

КП «Харківводоканал» 2015-2017 рр. 

3.73 

Суспільний договір про морально-

ціннісні пріоритети на підставі 

спільного  формування Зводу 

морально-ціннісних пріоритетів 

громади 

Фізична особа 
05/2015-

07/2017 

3.74 

Геоінформаційний моніторинг 

реалізації Стратегії розвитку 

Харківської області до 2020 р. 

Пересадько Віліна 

Анатоліївна 

Попович Наталія 

Валеріївна 

Кірюхін Олексій 

Михайлович 

07/2015-

12/2017 

3.75 

Газифікація вул. Підстанція с-ща 

Комсомольське Первомайського 

району Харківської області  

Берецька сільська рада 

Первомайського району 

Харківської області 

2015-2016 рр. 

3.76 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних дверей на 

металопластикові у фельдшерсько-

акушерському пункті с.Вишнева 

КЗОЗ "Балаклійська ЦКРЛ" 

Балаклійського району Харківської 

області 

Ініціативна група села 

Вишнева Балаклійського 

району 

2015 рік 

3.77 

Заміна старих вікон на 

енергозберігаючі в приміщеннях 

Балаклійського ліцею Балаклійської 

районної державної адміністрації 

Харківської області 

Ініціативна група 

м.Балаклія 
2015 рік 

3.78 

Придбання екологічно чистих 

санітарних блоків для позаміського 

дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку "Олімпія" 

Ініціативна група 

м.Балаклія 
2015 рік 

3.79 

Заміна дерев'яних віконних блоків на 

енергозберігаючі металопластикові у 

Балаклійській дитячій музичній 

школі Балаклійської районної ради 

Харківської області 

ГО "Культурна ініціатива 

Балаклійщини" 
2015 рік 

3.80 

Капітальний ремонт по заміні 

віконних блоків на металопластикові 

у Балаклійському дошкільному 

навчальному закладі (ясла-садок №7) 

Балаклійської міської ради 

Харківської області 

Ініціативна група 

Балаклійського ДНЗ (ясла-

садок) №7 

2015 рік 
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3.81 

Капітальний ремонт по заміні 

віконних блоків на металопластикові 

у Балаклійському дошкільному 

навчальному закладі (ясла-садок №2) 

Балаклійської міської ради 

Харківської області 

Ініціативна група 

Балаклійського ДНЗ (ясла-

садок) №2 

2015 рік 

3.82 

Відновлення вуличного освітлення в 

селищі Андріївка Балаклійського 

району Харківської області 

Ініціативна група селища 

Андріївка 
2015 рік 

3.83 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних блоків на 

металопластикові у Веселівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Балаклійської 

районної ради Харківської області 

Ініціативна група селища 

Веселе Балаклійського 

району 

2015 рік 

3.84 

Поточний ремонт вуличного 

освітлення с.Довгалівка 

Балаклійського району Харківської 

області 

Ініціативна група села 

Довгалівка Балаклійського 

району 

2015 рік 

3.85 

Капітальний ремонт опалення 

сільського клубу с.Червона Гусарівка 

Балаклійського району Харківської 

області з встановленням 

енергозберігаючої системи опалення 

ГО "Розвиток" 2015 рік 

3.86 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних блоків на 

металопластикові у П'ятигірському 

дошкільному навчальному закладу 

(ясла-садок) старшої групи 

П'ятигірської сільської ради 

Балаклійського району Харківської 

області 

Ініціативна група селища 

П'ятигірське 

Балаклійського району 

2015 рік 

3.87 

Капітальний ремонт "Утеплення 

приміщення в Вербівському 

дошкільному навчальному закладі 

(ясла-садок) Вербівської сільської 

ради" 

ГО "Вербівчанка 1" 2015 рік 

3.88 

Сучасна амбулаторія (заміна вікон у 

приміщенні Гусарівської амбулаторії 

загальної практики сімейної 

медицини) 

Ініціативна група села 

Гусарівка (село Нікополь) 

Барвінківського району 

2015 рік 

3.89 

Тепло талановитим людям (заміна 

вікон у частині приміщення 

Василівського сільського будинку 

культури) 

Ініціативна група села 

Гусарівка (село Василівка 

Друга) Барвінківського 

району 

2015 рік 

3.90 «Школа радості, добра, успіху» 
Ініціативна група 

Гаврилівського НВК 
2015 рік 
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3.91 
«В теплі та затишку – щасливі та 

здорові діти!!!» 

Ініціативна група сіл 

Новоукраїнка, Остерське, 

Берестове, Тимофіївка 

Близнюківського району 

2015 рік 

3.92 
«Збережемо тепло у школі, передамо 

тепло у душі» 

Ініціативна гупа 

"Башилівська ЗОШ" 

Близнюківського району 

2015 рік 

3.93 

Впровадження теплоефективного 

опалювального обладнання в 

сільських лікувальних закладах 

первинної медицини 

Ініціативна група 

Новонадеждінської 

сільської ради 

Близнюківського району 

2015 рік 

3.94 

Впровадження теплоефективного 

опалювального обладнання в 

сільських лікувальних закладах 

первинної медицини 

Ініціативна група 

Кіровської сільської ради 

Близнюківського району 

2015 рік 

3.95 

Впровадження теплоефективного 

опалювального обладнання в 

сільських лікувальних закладах 

первинної медицини 

Ініціативна група 

Криштопівської сільської 

ради Близнюківського 

району 

2015 рік 

3.96 

Енергозберігаючі вікна – шлях до 

економії паливно-енергетичних 

ресурсів в бюджетних установах  

Ініціативна група 

Близнюківської селищної 

ради 

2015 рік 

3.97 
«Разом до найкращих умов розвитку 

дитини» 

Ініціативна група села 

Самійлівка 

Близнюківського району 

2015 рік 

3.98 Вікна для "Теремка" 

Ініціативна група 

Богодухівського ДНЗ №7 

"Теремок" 

2015 рік 

3.99 У "Ялинці" тепло кожній дитинці 

Ініціативна група 

Богодухівського ДНЗ №5 

"Ялинка" 

2015 рік 

3.100 «Затишна школа» 

Ініціативна група 

Ізюмської ЗОШ 

Борівського району 

2015 рік 

3.101 

Капітальний ремонт по заміні вікон в 

місцях загального користування в 

ОСББ "Майське-37" 

Ініціативна група м.Валки 2015 рік 

3.102 «Вікна надії – 2» 
ГО "Бурундучок" 

(Великобурлуцький район) 
2015 рік 

3.103 «Вікна надії» 

Ініціативна група 

"Сонечко"  

Великобурлуцького району 

2015 рік 

3.104 
«Тепло і затишно в школі – радісні і 

здорові діти» 

Ініціативна група 

Новоолександрівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Вовчанського району 

2015 рік 
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3.105 
Благоустрій території біля пам'ятного 

знаку "Жертвам Чорнобиля" 

Вільчанська ГО інвалідів, 

потерпілих, ліквідаторів та 

евакуйованих 

"Чорнобильська пам'ять" 

Вовчанського району 

2015 рік 

3.106 

Гарантом здоров'я кожної дитини є 

придбання для дитячого садочка 

плити, м'ясорубки і пральної машини 

Ініціативна група селища 

Вільча Вовчанського 

району 

2015 рік 

3.107 

Гарні вікна й двері – в Жовтневий 

навчально-виховний комплекс 

(заміна дерев'яних віконних блоків на 

енергозберігаючі металопластикові у 

Жовтневому НВК Вовчанського 

району Харківської області) 

Ініціативна група села 

Жовтневе Вовчанського 

району 

2015 рік 

3.108 «З теплом до людей» 

Ініціативна група КЗОЗ 

"Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

Вовчанського району" 

2015 рік 

3.109 

Заміна вікон в Гатищенському  НВК 

Вовчанського району Харківської 

області на енергозберігаючі 

Ініціативна група села 

Гатище Вовчанського 

району 

2015 рік 

3.110 

Гарні вікна й двері – в дитсадок для 

маленьких діточок (заміна дерев'яних 

віконних блоків та дверей на 

енергозберігаючі металопластикові у 

ДНЗ №7 Вовчанської міської ради 

Вовчанського району Харківської 

області) 

Вовчанська районна 

громадська організація 

розвитку ініціатив 

2015 рік 

3.111 Ремонт шкільного надвірного туалету 
Ініціативна група міста 

Вовчанська 
2015 рік 

3.112 

Часткова заміна системи опалення та 

2 дверей Топільської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Ініціативна група 

Топільської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Дворічанського 

району 

2015 рік 

3.113 
«Європейський приклад – вчимося 

заощаджувати» 

Ініціативна група селища 

Прудянка Дергачівського 

району 

2015 рік 

3.114 «Мій садок – моя фортеця» 

Ініціативна група 

дошкільного закладу  

Березівського ДНЗ 

"Берізка" Дергачівського 

району 

2015 рік 

3.115 «Здорова екологія – здорові діти» 

Ініціативна група смт Мала 

Данилівка Дергачівського 

району 

2015 рік 

3.116 
Сучасне ДНЗ – виховання 

майбутнього покоління 

Ініціативна група села 

Дворічний Кут 

Дергачівського району 

2015 рік 
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3.117 «Збережемо тепло в нашому домі» 

Ініціативна група села 

Сомівка Зачепилівського 

району 

2015 рік 

3.118 
«Збережемо тепло для шкільної 

родини» 

Ініціативна група села 

Руновщина 

Зачепилівського району 

2015 рік 

3.119 «Подаруй тепло школі!» 

Ініціативна група села 

Зінькінщина 

Зачепилівського району 

2015 рік 

3.120 
Тепло і затишок для навчально-

виховного комплексу 

Ініціативна група села 

Чернещина 

Зачепилівського району 

2015 рік 

3.121 
«Ліцей – наш дім, збережемо тепло у 

нім!» 

Ініціативна група селища 

Зачепилівка 
2015 рік 

3.122 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних та дверних 

блоків на енергозберігаючі 

металопластикові в Комунальному 

навчальному закладі "Бірківська 

дитяча музична школа" Зміївської 

районної ради Харківської області 

Ініціативна група села 

Бірки Зміївського району 
2015 рік 

3.123 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних блоків на 

енергозберігаючі металопластикові в 

Комунальному закладі охорони 

здоров'я "Зміївська центральна 

районна лікарня" Зміївської районної 

ради Харківської області 

Ініціативна група міста 

Зміїв 
2015 рік 

3.124 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних та дверних 

блоків на енергозберігаючі 

металопластикові в Шелудьківському 

ДНЗ (ясла-садок) "Веселка" 

Шелудьківської сільської ради 

Зміївського району Харківської 

області 

Ініціативна група села 

Шелудьківка Зміївського 

району 

2015 рік 

3.125 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних блоків на 

енергозберігаючі металопластикові в 

Зміївському ліцеї №1 Зміївської 

районної ради Харківської області 

імені двічі Героя Радянського Союзу 

З.К.Слюсаренка 

Ініціативна група міста 

Зміїв 
2015 рік 
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3.126 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних блоків на 

енергозберігаючі металопластикові в 

Комунальному закладі охорони 

здоров'я "Комсомольській міській 

лікарні" Зміївської районної ради 

Харківської області 

Ініціативна група селища 

Комсомольське Зміївського 

району 

2015 рік 

3.127 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних та дверних 

блоків на енергозберігаючі 

металопластикові в Зідьківській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Зміївської районної 

ради Харківської області 

Ініціативна група селища 

Зідьки Зміївського району 
2015 рік 

3.128 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних та дверних 

блоків на енергозберігаючі 

металопластикові в амбулаторії 

загальної практики сімейної 

медицини села Першотравневе 

Зміївського району Харківської 

області 

Ініціативна група селища 

Першотравневе Зміївського 

району 

2015 рік 

3.129 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних блоків на 

енергозберігаючі металопластикові в 

Комсомольській гімназії №2 

Зміївської районної ради Харківської 

області 

Ініціативна група селища 

Комсомольське Зміївського 

району 

2015 рік 

3.130 

Зберегти тепло в оселі – заощадити 

гроші держави і кожної родини 

(капітальний ремонт під'їздів) 

ОСББ "Золочівське сузір'я 

будинок 13" Золочівського 

району 

2015 рік 

3.131 
«Маленьким громадянам України – 

належну дошкільну освіту» 

Ініціативна група села 

Іванчуківки Ізюмського 

району 

2015 рік 

3.132 
«Разом зробимо добру справу: 

подаруємо тепло і затишок дітям» 

Ініціативна група батьків 

Коломацького НВК 
2015 рік 

3.133 «Де тепло – там життя» 
Ініціативна група батьків  

Коломацького НВК 
2015 рік 

3.134 
Реалізація молодіжної політики через 

спорт (заміна вікон у спортивній залі) 

Ініціативна група батьків 

учнів 7-8 класів 

Шелестівського НВК 

Коломацького району 

2015 рік 

3.135 

Ініціатива громади щодо 

впровадження принципу:           "Все 

краще – дітям" 

Ініціативна група батьків 

учнів 8-9 класів 

Різуненківського НВК 

Коломацького району 

2015 рік 

3.136 
«Теплозбереження – крок до 

здорового розвитку дитини» 

Ініціативна група батьків 

учнів 10-11 класів 

Різуненківського НВК 

Коломацького району 

2015 рік 
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3.137 «Тепло сердець» 
ОСББ "Прем'єр 2013" 

(Красноградський район) 
2015 рік 

3.138 
Облаштування дитячого майданчика 

в с.Світле 

ГО "Відродження" 

(Красноградський район) 
2015 рік 

3.139 

Наші діточки маленькі потребують 

віконця тепленькі (капітальний 

ремонт по заміні вікон на 

металопластикові) 

Ініціативна група батьків 

Красноградського ДНЗ 

№17 

2015 рік 

3.140 
Збережемо тепло в садочку для 

наших діточок 

Ініціативна група батьків 

Красноградського НВК №2 
2015 рік 

3.141 

Капітальний ремонт внутрішніх 

приміщень будівлі амбулаторії 

загальної практики – сімейної 

медицини в с.Наталине комунального 

закладу охорони здоров'я "Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги Красноградського району 

Харківської області 

Ініціативна група села 

Наталине 

Красноградського району 

2015 рік 

3.142 

Капітальний ремонт по заміні вікон 

на енергозберігаючі 

металопластикові Ленінської ЗОШ І-

ІІ ступенів Красноградської районної 

державної адміністрації Харківської 

області за адресою: вул.Молодіжна, 

с.Ленінка, Красноградський район, 

Харківської області 

Ініціативна група села 

Ленінка Красноградського 

району 

2015 рік 

3.143 

Капітальний ремонт системи 

теплопостачання в Піщанському НВК 

с.Піщанка Красноградського району 

Харківської області 

ГО "Відродження 3" 

(Красноградський район) 
2015 рік 

3.144 

Капітальний ремонт системи 

опалення Козіївського дошкільного 

навчального закладу  

Ініціативна група 

Козіївської територіальної 

громади Краснокутського 

району 

2015 рік 

3.145 
«Про здоров'я дбаємо – дужими 

зростаємо» 

Ініціативна група села 

Курилівка-1 Куп'янського 

району 

2015 рік 

3.146 «Крок за кроком до Європи» 

Ініціативна група села 

Новоосинове Куп'янського 

району 

2015 рік 

3.147 
«Енергоефективність – шлях до 

євроінтеграції» 

Ініціативна група 

соціального захисту 

населення села Катеринівка 

Лозівського району 

2015 рік 

3.148 

Поточний ремонт приміщень 

дитячого навчального закладу у 

с.Грушине Первомайського району 

Харківської області 

Ініціативна група жителів 

села Грушине 

Первомайського району 

2015 рік 
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3.149 

Ремонт покрівлі у сільському 

будинку культури с.Закутнівка 

Первомайського району Харківської 

області 

Ініціативна група жителів 

села Закутнівка 

Первомайського району 

2015 рік 

3.150 

Ремонт покрівлі Берецького 

навчально-виховного комплексу 

Первомайського району Харківської 

області 

Ініціативна група жителів 

села Берека 

Первомайського району 

2015 рік 

3.151 

Поточний ремонт системи опалення 

Михайлівського НВК з 

впровадженням енергозберігаючих 

технологій 

ГО "Слобода" 

(Первомайський район) 
2015 рік 

3.152 

Енергозберігаючі заходи в будівлі 

ДНЗ с.Ржавчик Первомайського 

району Харківської області 

ГО "Обрій" 

(Первомайський район) 
2015 рік 

3.153 

Впровадження інноваційних 

енергозберігаючих технологій в 

приміщеннях стаціонарного 

відділення КЗОЗ "Сахновщинська 

ЦРЛ" 

Ініціативна група КЗОЗ 

"Сахновщинська ЦРЛ" 
2015 рік 

3.154 

Комфортні умови в лікарні – 

чорнобильцям, воїнам-

інтернаціоналістам 

Районне об'єднання 

інвалідів "Союз Чорнобиль 

України" (Сахновщинський 

район) 

2015 рік 

3.155 

Робота з енергозбереження системи 

вуличного освітлення по вулиці 

Шевченка в смт Сахновщина 

Харківської області 

ГО "МАЕРС" 

(Сахновщинський район) 
2015 рік 

3.156 

Витрачаємо енергоресурси 

раціонально в Будинку культури 

селища Бабаї 

Ініціативна група селища 

Бабаї Харківського району 
2015 рік 

3.157 

Комфорт і затишок у Веселівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Харківської районної ради 

Харківської області 

Ініціативна група 

Веселівської ЗОШ 

Харківського району 

2015 рік 

3.158 

Заміна вікон та дверей у 

Мереф'янському міському будинку 

культури на енергозберігаючі 

ГО "Майбутнє Мерефи" 

(Харківський район) 
2015 рік 

3.159 
Наукове та інформаційне 

забезпечення територіальних громад 

Ініціативна група села 

Лизогубівка Харківського 

району 

2015 рік 

3.160 
«Енергозбереження та добробут в 

кожній оселі» 

ОСББ "МОНОЛІТ" 

(Харківський район) 
2015 рік 

3.161 «Надійна покрівля – міцне здоров'я» 

Ініціативна група смт 

Новопокровка 

Чугуївського району 

2015 рік 

3.162 
«Тепла школа – запорука здорової 

нації» 

Ініціативна група села 

Кам'яна Яруга 

Чугуївського району 

2015 рік 
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3.163 «Теплі мрії наших дітей» 

Ініціативна група батьків 

дітей, що відвідують 

гуртки Ч угуївського РБК 

2015 рік 

3.164 

Відновлення опалення в 

Новомиколаївському Будинку 

культури 

Ініціативна група села 

Новомиколаївка 

Шевченківського району 

2015 рік 

3.165 

Заміна внутрішніх систем освітлення, 

електропостачання по вул.Гоголя, 3, 

м.Ізюм 

ОСББ "Крокус-9" м.Ізюм 2015 рік 

3.166 Долаймо економічні проблеми разом! 

Ініціативна група громадян 

селища Ківшарівка 

м.Куп'янська 

2015 рік 

3.167 Енергозбереження 
Рада закладу Куп'янської 

ЗОШ №4 
2015 рік 

3.168 

Впровадження сучасних 

енергозберігаючих технологій для 

стадіону комунальної установи 

фізичної культури та спорту 

"Міський центр фізичного здоров'я 

населення "Спорт для всіх" – 

"Спартак" 

Ініціативна група громадян 

м.Куп'янська 
2015 рік 

3.169 «Впевнений старт» 
Батьківський комітет (рада) 

Куп'янського ДНЗ №2 
2015 рік 

3.170 Тепло та затишок дітям 

Громадський центр 

Куп'янської гімназії №1 

"Діти України" 

2015 рік 

3.171 

Світлиця "Веселка" (облаштування 

спеціальними меблями та 

обладнанням в приміщенні ГО 

"Лозівського центру інвалідів, дітей-

інвалідів та їх батьків 

"Жемчужинки") 

ГО "Лозівський центр 

інвалідів, дітей-інвалідів та 

їх батьків "Жемчужинки" 

2015 рік 

3.172 

«Зберігаючи електроенергію, ми 

дбаємо і про природу, і про себе» 

(заміна застарілих електроплит на 

енергозберігаючі в Лозівському ліцеї 

№4) 

Ініціативна група батьків 

учнів Лозівського ліцею 

№4 

2015 рік 

3.173 

«Спорт – моє життя» (капітальний 

ремонт туалетних кімнат в дитячо-

юнацькій спортивній школі "Юність" 

з урахуванням забезпечення 

безперешкодного доступу людей з 

обмеженими фізичними 

можливостями) 

Ініціативна група 

батьківського комітету 

ДЮСШ "Юність" м.Лозова 

2015 рік 
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3.174 

«Тепло дитячих сердець» 

(встановлення теплового балансу в 

приміщеннях Лозівського 

дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) комбінованого типу №13 

"Росинка" шляхом заміни вікон та 

дверей на енергозберігаючі) 

Ініціативна група батьків 

Лозівського ДНЗ №13 

"Росинка" 

2015 рік 

3.175 

«Тепло, як вдома» (створення 

комфортних умов лікування дітей 

шляхом заміни вікон на 

металопластикові) 

Ініціативна група міста 

Лозова 
2015 рік 

3.176 

Організуй дозвілля людини з 

особливими потребами (підготовка 

актової зали управління праці та 

соцзахисту населення Лозівської 

міської ради Харківської області для 

проведення масових заходів людей з 

особливими потребами) 

Ініціативна група ГО 

м.Лозова, діяльність яких 

спрямована на соцзахист 

інвалідів, ветеранів війни 

та праці 

2015 рік 

3.177 
Від енергоефективності до економії 

(заміна вікон на енергозберігаючі) 

Ініціативна група батьків 

Лозівського ДНЗ №6 

"Посмішка" 

2015 рік 

3.178 

Сучасній музичній школі – сучасне 

опалення (заміна газового котла у 

Люботинській дитячій музичній 

школі) 

Ініціативна група батьків 

учнів Люботинської 

дитячої музичної школи 

2015 рік 

3.179 «Затишний дім» 
Ініціативна група будинку 

ЖБК "Медик" м.Люботин 
2015 рік 

3.180 

Енергозбереження – крок до 

майбутнього дитини (капітальний 

ремонт по заміні дерев'яних віконних 

блоків на енергозберігаючі 

металопластикові в актовій залі та 

їдальні) 

Ініціативна група батьків 

учнів Чугуївської СШ №8 
2015 рік 

3.181 
Центр соціально-психологічної 

допомоги 

Ініціативна група 

м.Чугуєва 
2015 рік 

3.182 «Життя без меж» 

Ініціативна група людей з 

інвалідністю та громадян 

похилого віку м.Чугуєва 

2015 рік 

3.183 «Турбота про літніх» 
ГО "Майбутнє молоді" 

м.Чугуїв 
2015 рік 

3.184 

Школа – територія здоров'я та спорту 

(капітальний ремонт покрівлі над 

спортивною залою) 

Ініціативна група батьків 

Чугуївської ЗОШ №7 
2015 рік 

3.185 
Утеплення фасаду житлового 

будинку по вул.Заводська, 20 

ОСББ "Надія-20,18" 

м.Люботин 
2015 рік 

3.186 

Капітальний ремонт із заміни вікон і 

дверей на металопластикові в 

актовому залі ЗОШ №6 

Ініціативна група 

м.Первомайський 
2015 рік 
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3.187 

Збережемо тепло для себе і держави 

(встановлення енергозберігаючих 

вікон та дверей в 1 під'їзді будинку 

№5 4-го мікрорайону) 

Ініціативна група 

м.Первомайський 
2015 рік 

3.188 
Краєзнавчому музею – 

енергозберігаючі вікна 

Ініціативна група 

м.Первомайський 
2015 рік 

3.189 «Світ, в якому дітям тепло» 
Ініціативна група 

м.Первомайський 
2015 рік 

3.190 

Енергозбереження та покращення 

умов праці робітників харчоблоків 

дошкільних навчальних закладів 

(придбання) 

Ініціативна група 

м.Первомайський 
2015 рік 

3.191 
Капітальний ремонт освітлення 

спортзалів ЗОШ №7 

Ініціативна група 

м.Первомайський 
2015 рік 

3.192 

Капітальний ремонт із заміни вікон 

на металопластикові в спортзалі 

гімназії №3 

Ініціативна група 

м.Первомайський 
2015 рік 

3.193 

Капітальний ремонт із заміни вікон і 

дверей на металопластикові в ДНЗ 

№5 

Ініціативна група 

м.Первомайський 
2015 рік 

3.194 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних та дверних 

блоків на енергозберігаючі 

металопластикові та металеві у 

Борщівському НВК Балаклійської 

районної ради по 

вул.Комсомольська,43, с.Борщівка 

Ініціативна група  

села Борщівка 

Балаклійського району 

2015 рік   

3.195 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних блоків на 

металопластикові в Бригадирівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Балаклійської 

районної ради Харківської області 

Ініціативна група села 

Бригадирівка 

Балаклійського району 

2015 рік   

3.196 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних вікон на металопластикові 

у Протопопівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Балаклійської районної ради 

Харківської області 

Ініціативна група села 

Протопопівка 

Балаклійського району 

2015 рік   

3.197 

Заміна старих вікон на 

енергозберігаючі в приміщенні 

гуртожитку Балаклійської філії КЗ 

"ХГПА" 

Ініціативна група 

м.Балаклія 

Балаклійського району 

2015 рік   

3.198 

Сонечко у долонях (заміна вікон у 

кабінетах початкової ланки 

Гусарівської ЗОШ І-ІІІ ст) 

Ініціативна група села 

Гусарівка 

Барвінківського району 

2015 рік   

3.199 «Збережи тепло - збережи Україну» 

Ініціативна група села 

Алісівка Близнюківського 

району 

2015 рік   

3.200 «Наша оселя» 
ОСББ "ФОРТУНА" 

м.Богодухів 
2015 рік   
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3.201 «Енергозбереження - вимога часу» 

Ініціативна група села 

Гонтарівка Вовчанського 

району 

2015 рік   

3.202 «Турботу і тепло – дітям» 

Ініціативна група 

Хотямлянської ЗШ І-ІІІ 

ступенів Вовчанського 

району 

2015 рік   

3.203 
«Енергозбереженню - широку дорогу: 

енергія і тепло заради майбутнього» 

Ініціативна група 

Ветеринарного НВК ЗОШ 

Дергачівського району 

2015 рік   

3.204 «Збережи тепло» 

Ініціативна група 

дошкільного закладу  

Березівського ДНЗ 

"Берізка" 

Дергачівського району 

2015 рік   

3.205 
«Дбаємо про затишок і тепло нашої 

малечі» 

Ініціативна група селища 

Зачепилівка 

Зачепилівського району 

2015 рік   

3.206 «Тепло і затишок - здорові діти!» 

Ініціативна група села 

Леб'яже Зачепилівського 

району 

2015 рік   

3.207 
«Тепло ліцею - запорука здоров'я 

дітей!» 

Ініціативна група селища 

Зачепилівка 

Зачепилівського району 

2015 рік   

3.208 «Ветеран - гордість народу» 

ГО "Зміївська районна 

організація ветеранів" 

Зміївського району 

2015 рік   

3.209 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних та дверних 

блоків на енергозберігаючі 

металопластикові в Чемужівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївської 

районної ради Харківської області 

Ініціативна група села 

Чемужівка Зміївського 

району 

 

2015 рік   

3.210 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних блоків на 

енергозберігаючі металопластикові в 

Шебелинській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Зміївської районної ради Харківської 

області 

Ініціативна група селища 

Донець Зміївського району 
2015 рік   

3.211 

Енергозберігаючі заходи в 

дошкільному підрозділі 

Капитолівського НВК по вулиці 

Перемоги в селі Капитолівка 

Ізюмського району Харківської 

області. Капітальний ремонт. Заміна 

вікон 

ГО "Надія-К"  

Ізюмського району 
2015 рік   

3.212 

Енергозберігаючі заходи в 

Мажарському ЗНВК. Заміна вікон та 

дверей на енергозберігаючі 

Ініціативна група 

Мажарського ЗНВК 

Кегичівського району 

2015 рік   
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3.213 

Капітальний ремонт будівлі насосної 

станції 2-го підйому водозабірних 

споруд по провулку Геологів, б/н у 

м.Краснограді Харківської області 

Ініціативна група 

м.Красноград  
2015 рік   

3.214 

Гарні вікна - в дитсадок для 

маленьких діточок (капітальний 

ремонт по заміні вікон та дверей в 

дошкільному підрозділі 

Красноградського НВК №3) 

Ініціативна група  

батьків Красноградського 

НВК №3 Красноградського 

району 

2015 рік   

3.215 

Енергозбереження. Заміна вікон та 

дверей у сільському Будинку 

культури 

ГО "Ріднокрай" 

Красноградського району 
2015 рік   

3.216 

Термореновація нежитлової будівлі 

комунальної власності Дмитрівської 

сільської ради за адресою 

с.Дмитрівка вул.Леніна 1б 

Первомайського району Харківської 

області  (ФАП, бібліотека, сільрада, 

клуб)  

Ініціативна група жителів 

села Дмитрівка 

Первомайського району 

2015 рік   

3.217 

Реконструкція вуличного освітлення 

селища Комсомольський, 

вул.Залізнична ТП-0008, 

Первомайського району Харківської 

області, з впровадженням 

енергозберігаючих технологій 

Ініціативна група жителів 

селища Комсомольський 

Первомайського району 

2015 рік   

3.218 «Книга у теплих долоньках дитини» 

Ініціативна група села 

Аполлонівка 

Сахновщинського району 

2015 рік   

3.219 

Впровадження сучасних 

енергозберігаючих технологій для 

ОСББ "Мерефа - Центральна" 

Харківського району 

ОСББ "Мерефа - 

Центральна" 

Харківського району 

2015 рік   

3.220 

Капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних блоків на 

енергозберігаючі Куп'янської ЗОШ І-

ІІІ ступенів №6 Куп'янської міської 

ради Харківської області 

Ініціативна група 

мешканців мікрорайону 

Куп'янської ЗОШ №6 

м.Куп‘янськ 

2015 рік   

3.221 «Тепло та затишок дітям» 

ГО "Громадський центр 

Куп'янської гімназії №1 

"Діти України" 

м.Куп‘янськ 

2015 рік   

3.222 

Заміна вікон та вхідних дверей на 

енергозберігаючі в Палаці культури 

ім.В.І.Кошелєва смт Ківшарівка 

Ініціативна група смт 

Ківшарівка 

м.Куп‘янськ 

2015 рік   

3.223 

Енергетична незалежність - майбутнє 

України, ми змінимо країну разом 

(утеплення фасаду будівлі) 

Ініціативна група батьків 

ДНЗ №11 

м.Лозова 

2015 рік   
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3.224 

Тепло нашим дітям не тільки від 

любові… (утеплення приміщення 

Панютинської дитячої музичної 

школи) 

Ініціативна група батьків 

учнів Панютинської ДМШ 

м.Лозова 

2015 рік   

3.225 

Капітальний ремонт із заміни вікон 

на металопластикові в спортзалі і 

харчоблоку ЗОШ №2 

Ініціативна група 

м.Первомайський 
2015 рік   

3.226 

Капітальний ремонт із заміни вікон 

на металопластикові в спортзалі 

гімназії №3 

Ініціативна група 

м.Первомайський 
2015 рік   

3.227 

Збережемо тепло в нашому садочку - 

будуть здорові наші онуки, сини та 

дочки (капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних блоків на 

енергозберігаючі металопластикові) 

Ініціативна група батьків 

вихованців Чугуївського 

ДНЗ №8 

м.Чугуїв 

2015 рік   

3.228 

З турботою про дітей (капітальний 

ремонт по заміні дерев'яних віконних 

та дверних блоків на 

енергозберігаючі металопластикові) 

Ініціативна група батьків 

вихованців Чугуївської 

ДЮСШ м.Чугуїв 

2015 рік   

3.229 

Зігріти теплом серце кожного 

(капітальний ремонт по заміні 

дерев'яних віконних блоків на 

енергозберігаючі металопластикові в 

їдальні, актовій та спортивній залах) 

Ініціативна група батьків 

Клугино-Башкирівської 

ЗОШ м.Чугуїв 

2015 рік   

 


