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найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

прогнозован

е значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

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

1 2.127 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційні цілі 

№1 та №5)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік

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

м. Харків та 

Харківська 

область

2012-2017 2012-2017 державний бюджет 

(субвенція з 

державного бюджету)

1 970,720  - 9 718,910  - 11 673,910 1 970,720 загальна 

площа 

приміщень, 

що підлягають 

реконструкції

м2 1140,7 171,1 -969,6 Виконано 

влаштування 

покрівлі, 

проведено 

демонтажні 

роботи I поверху. 

Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкту - 

30%

2 2.9 "Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №1)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік

Будівництво Комплексу по 

управлінню комунальними 

відходами в м. Богодухів 

(коригування)

м. Богодухів 

Харківської 

області

2014-2017 2014-2017  - 49 184,566 - - - 50 572,740 49 184,566 потужність 

сортувальної 

лінії твердих 

побутових 

відходів

т/рік 7800 5000 -2800 Виконано в 

повному обсязі 

перший пусковий 

комплекс з 

улаштуванням 

технологічного 

обладнання. У 

травні 2017 року 

об'єкт введено в 

експлуатацію та 

передано у спільну 

власність 

територільних 

громад сіл, елтщ, 

міста 

Богодухівського 

району.Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкту - 

65%

(за даними відповідальних за виконання проектів)

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року                                                  

за 9 місяців 2017 року 

Стан виконання 

плану заходів (з 

порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання плану 

заходів (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Територіаль

на 

спрямованіс

ть проектів 

(назва 

регіону, 

декількох 

регіонів, 

частини 

регіону)

Строк реалізації проекту Індикатори (показники) результативності виконання плану 

заходів

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проекту

Сума вибраних коштів у звітному 

періоді

№

п/п

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в 

рамках плану 

заходів

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Джерела фінансування 

у звітному періоді

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді

Номер та 

найменування 

цілі 

регіональної 

стратегії



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

3 2.10 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №1)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік

Будівництво Комплексу по 

управлінню комунальними 

відходами в м. Люботин 

(коригування)

м. Люботин 

Харківської 

області

2015-2017 2015-2017  - 51 033,810  -  -  - 51 033,810 50 862,246 потужність 

сортувальної 

лінії твердих 

побутових 

відходів

т/рік 7800 - - Улаштовано 

котлован для 

захоронення 

твердих побутових 

відходів (ТПВ) 

після сортування 

(41,184 

тис.куб.м.). 

Зачищено 

територію площею 

5 га від раніше 

накопиченого 

сміття та 

перевезено на 

місце складування. 

Виконано роботи 

по біоремедіації та 

рекультивації 

раніше 

накопиченого 

сміття. 

Улаштовано 

покриття доріг з 

залізобетонних 

плит (648 м2), 

дренажну систему 

каналізації у 

виробничому 

корпусі, бетонну 

підлогу у 

виробничому 

корпусі (2170 м2). 4 1.160 

"Конкурентоспр

оможність та 

зростання ВРП" 

(Операційна 

ціль №7)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

(фінансування у 

рамках бюджетної 

програми 

"Державний фонд 

регіонального 

розвитку")

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

м. Харків та 

Харківська 

область

2012-2017 2012-2017 державний бюджет 

(державний фонд 

регіонального 

розвитку), обласний 

бюджет

33 271,748  - 3 335,000  - 50 205,600 33 271,748 площа будівлі, 

яка підлягає 

реконструкції

м
2 6902,92 1612,20 -5290,72 Виконано 

реставраційно-

відновлювальні 

роботи фасадної 

частини існуючої 

будівлі з 

прибудовою, 

благоустрій 

території, 

возведено 

прибудову з 

стоїчної-ригельної 

фасадної системи, 

опалення, теплові 

мережі, 

каналізацію, 

покрівлі тощо. 

Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкту - 

54%



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

5 2.130 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційні цілі 

№1 та №6)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік

Будівництво водозабірної 

свердловини в с. Зорянське 

Шевченківського району 

Харківської області 

(коригування)

с. Зорянське 

Шевченківсь

кого району 

Харківської 

області

2013-2017 2013-2017  обласний бюджет  7 841,590 296,260 308,200  - 7 841,590 7 324,017 потужність 

встановлених 

насосів

м
3
/добу 952 952 0 Виконано буріння 

650 м 

свердловини, 

встановлено 

обсадні труби на 

свердловині. 

Змонтовано 

колони та фільтри 

свердловини. 

Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкту - 

100%. 

Свердловина 

відкачана, аналіз 

води проведено. 

Однак у зимовий 

період не можливо 

було виконати 

додаткові роботи з 

благоустрою та 

організації 

захисної охоронної 

зони свердловини.

6 2.129 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційні цілі 

№1 та №5)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік

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)

м. Харків та 

Харківська 

область

2013-2017 2013-2017  - 7 058,808 - - - 9 959,922 7 058,808 загальна 

площа 

приміщень, 

що підлягають 

реконструкції

м
2 1918,0 1539 -379,0 Виконано 

капітальний 

ремонт 

інженерних мереж 

(каналізація, 

вентиляція, 

електропостачання

, водопостачання), 

а також виконано 

оздоблювальні 

роботи приміщень. 

Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкту - 

95%

7 1.10 

"Конкурентоспр

оможність та 

зростання ВРП" 

(Операційна 

ціль №7)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

(фінансування у 

рамках бюджетної 

програми 

"Державний фонд 

регіонального 

розвитку")

Пам'ятникоохоронні роботи 

по будівлі-пам'ятки 

архітектури по вул. 

Римарська, 21 у м. Харкові 

(КП "Харківська обласна 

філармонія") (реконструкція) 

(коригування у зв'язку з 

виділенням пускових 

комплексів)

м. Харків та 

Харківська 

область

2006-2018 2006-2018 державний бюджет 

(державний фонд 

регіонального 

розвитку), обласний 

бюджет

262 127,770 49 731,050 34 997,070 26 847,010 265 130,150 239 144,330 площа будівлі, 

яка підлягає 

реконструкції

м
2 15993,46 8272,9 -7720,56 Продовжуються 

загальнобудівельні 

роботи ІІ 

пускового 

комплексу, а саме: 

на блоці 4 - 

улаштування 

фасаду, монтажні 

роботи на 

сценічній коробці; 

на блоці 5 - 

загальнобудівельні 

роботи; на блоці 

5А - посилення 

стін, прорізів, 

прокладення 

комунікацій; на 

блоці 6А - монтаж 

каркаса. Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкту - 

48%



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

8 1.181 

"Конкурентоспр

оможність та 

зростання ВРП" 

(Операційна 

ціль №1)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік

Технічне переоснащення 

системи теплопостачання з 

установкою модульних 

котелень на твердому паливі 

в смт Чкаловське 

Чугуївського району 

Харківської області 

(коригування)

смт 

Чкаловське 

Харківської 

області

2014-2017 2014-2017  - 10 917,901 - - - 19 848,380 10 917,901 потужність 

встановлених 

4 котелень

МВт 10 - - Виконано 

будівельні роботи 

по тепловому 

пункту та 

облаштовано 

фундаменти під 

котельні і димарі, 

виконано монтаж 

блок-модуль 

котельні; 

встановлення 

огородження 

території котелень. 

Не придбано та не 

змонтовано 

обладнання. 

Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкту - 

29%

9 Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток 

(Операційна 

ціль  №5)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

(фінансування у 

рамках бюджетної 

програми 

"Державний фонд 

регіонального 

розвитку")

Гуртожиток по вул. Пушкіна, 

1, корпуси № 4 і 5 в м. 

Вовчанську - реконструкція 

під житло для внутрішньо 

переміщених осіб та центру 

надання адміністративних 

послуг, відділення ДФС, 

відділень 

райдержадміністрації та 

інших служб району

м. 

Вовчанськ 

Харківська 

область

2017 2017 державний бюджет 

(державний фонд 

регіонального 

розвитку), місцевий 

бюджет

14 388,460 14 388,460 1 438,846 1 438,846 1 438,846 1 438,846 корпус №4 

корпус №5

м2

1251,9

820,8

- - 0%

10 Ціль 1. 

«Підвищення 

рівня 

конкурентоспро

можності 

регіонів» 

(Операційна 

ціль  №1)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

(фінансування у 

рамках бюджетної 

програми 

"Державний фонд 

регіонального 

розвитку")

Краснокутська гімназія по 

вул. Пролетарській, 6, у смт 

Краснокутську - 

реконструкція корпусу № 2 

під дитячий садок

смт 

Краснокутсь

к Харківська 

область

2017 2017 державний бюджет 

(державний фонд 

регіонального 

розвитку), місцевий 

бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 кількість 

учнів

осіб 70 0 -70 -



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

11 2.128 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційні цілі 

№1 та №5)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік

Будівництво поліклініки в м. 

Дергачі Харківської області 

(коригування)

м. Дергачі 

Харківської 

області

2008-2017 2008-2017  - 34 899,458  -  -  - 34 900,400 34 899,458 відвідування 

поліклініки

кількість 

відвідуван

ь у зміну

600 - - Завершено цегляну 

кладку будівлі 

поліклініки з 

басейном, 

виконані 

оздоблювальні 

роботи, 

споруджено дах, 

змонтовано 

внутрішні мережі 

водопостачання, 

вентиляції, 

каналізації, 

теплопостачання, 

електропостачання

, прокладено 

зовнішні мережі 

водопроводу, 

каналізації тощо. 

Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкту - 

60% 

12 2.209 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №5)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

(фінансування у 

рамках бюджетної 

програми 

"Державний фонд 

регіонального 

розвитку")

Золочівська дитячо-юнацька 

спортивна школа 

Золочівської районної 

державної адміністрації по 

вул. 8 Березня, 5, у смт 

Золочів - реконструкція з 

прибудовою фізкультурно-

оздоровчого комплексу

смт Золочів 

та населені 

пункти 

Золочівсько

го району 

Харківська 

область

2017-2018 2017-2018 державний бюджет 

(державний фонд 

регіонального 

розвитку), місцевий 

бюджет

20 478,184 20 478,184 8 890,000 2 562,515 8 890,000 2 562,515 місця для 

трен.           

обсл. персон.        

загальна пл.

місць 

чол. 

м2

60 

8 

1539,47

0

0

0

"-60"

-8

-1539,47

Ведуться роботи 

по улаштуванню 

основи підлоги, 

бетонуванню свай 

установці 

ростверків, основи 

під'їздної дороги.  

Будівельна 

готовність 3%

13 1.65 

"Конкурентоспр

оможність та 

зростання 

ВРП"(Забезпече

ння рівного 

доступу 

громадян до 

якісної освіти у 

Харківській 

області)

(Операційна 

ціль №5)

“Новий освітній 

простір 

Харківщини” на 

2014 – 2018 роки

Забезпечення підтримки та 

розвитку інтелектуального і 

творчого потенціалу через 

систему освіти та навчання 

протягом життя (іменні 

стипендії молодим та 

видатним науковцям)

Харківська 

область

2015-2017 2017 обласний бюджет -  - 380,000 380,000 857,600 857,600 кількість 

іменних 

стипендій 

молодим та 

видатним 

науковцям

кількість 

іменних 

стипендій

(одиниць)

40 40 0  40 видатних 

науковців є 

обласними 

стипендіатами
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14 1.65 

"Конкурентоспр

оможність та 

зростання ВРП" 

(Забезпечення 

рівного доступу 

громадян до 

якісної освіти у 

Харківській 

області)

(Операційна 

ціль №5)

“Новий освітній 

простір 

Харківщини” на 

2014 – 2018 роки

Забезпечення підтримки та 

розвитку інтелектуального і 

творчого потенціалу через 

систему освіти та навчання 

протягом життя (іменні 

стипендії кращим студентам 

ВНЗ)

Харківська 

область

2015-2017 2017 обласний бюджет  -  - 295,000 295,000 1 443,500 1 406,500 кількість 

іменних 

стипендій 

кращим 

студентам 

ВНЗ

кількість 

іменних 

стипендій

(одиниць)

39 39 0 39 кращих 

студентів 

харківських ВНЗ 

15 1.65  

"Конкурентоспр

оможність та 

зростання ВРП" 

(Забезпечення 

рівного доступу 

громадян до 

якісної освіти у 

Харківській 

області)

(Операційна 

ціль №5)

“Новий освітній 

простір 

Харківщини” на 

2014 – 2018 роки

Забезпечення регулярного і 

безоплатного перевезення 

дітей, учнів та педагогічних 

працівників дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних 

закладів у сільській 

місцевості до місця 

навчання, роботи та додому

Харківська 

область

2015-2017 2017 обласний бюджет  -  - 0,000 0,000 27 000,000 24 255,200 кількість 

освітянських 

автобусів, 

задіяних у 

підвезенні 

учнів, дітей та 

педагогічних 

працівників

кількість 

освітянськ

их 

автобусів

(одиниць)

350 345 -5 У 2017 році 

придбано один 

шкільний автобус 

за кошти 

районного 

бюджету, знято з 

бази даних 6 

шкільних 

автобусів 

(Харківський 

район), що не 

відповідають 

технічним 

вимогам 

національного 

стандарту України 

ДСТУ 7013:2009

16 1.65 

"Конкурентоспр

оможність та 

зростання ВРП" 

(Забезпечення 

рівного доступу 

громадян до 

якісної освіти у 

Харківській 

області)

(Операційна 

ціль №5)

“Новий освітній 

простір 

Харківщини” на 

2014 – 2018 роки

Забезпечення навчально-

виховного процесу засобами 

інформаційно-

комунікаційних технологій

Харківська 

область

2015-2017 2017 обласний бюджет  -  - 864,000 862,000 2 664,000 2 658,100 кількість 

комп‟ютерів у 

загальноосвітн

іх навчальних 

закладах 

області

Рівень 

оснащення 

загальноосвітн

іх навчальних 

закладів 

мультимедійн

им 

обладнанням 

кількість 

комп‟ютер

ів 

(одиниць)

%

18139

78,7%

18756

81,8%

 +617

3,1%

У 2017 році 

місцевими 

органами 

управління 

освітою 

(включаючи м. 

Харків) за районні, 

міські бюджети та 

із залученням 

спонсорської 

допомоги 

придбано 622 

комп'ютерів, а 

списано 516 

комп'ютерів

Необхідна 

заміна 

застарілих 

комп‟ютерів у 

кількості  7871 

одиниць 

(комп‟ютери, 

термін 

придбання яких 

становить понад 

5 років)
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17 1.65 

"Конкурентоспр

оможність та 

зростання ВРП" 

(Забезпечення 

рівного доступу 

громадян до 

якісної освіти у 

Харківській 

області)

(Операційна 

ціль №5)

“Новий освітній 

простір 

Харківщини” на 

2014 – 2018 роки

Удосконалення системи 

позашкільної освіти та 

створення умов для 

діяльності позашкільних 

навчальних закладів як 

координаційних центрів 

виховної та організаційно-

методичної роботи в 

мікрорайоні, районі, місті, 

області

Харківська 

область

2015-2017 2017 обласний бюджет  -  - 326,300 266,078 1 940,000 1 152,480 кількість 

позашкільних 

навчальних 

закладів та 

кількість 

вихованців у 

закладах 

відсоток 

охоплення 

позашкільною 

освітою у ПНЗ 

системи 

освіти

кількість 

закладів

%

102

137000

51%

105

146902

98,1%

 +3

 +9902

 +47,1%

З 2016 року до 

переліку мережі 

ПНЗ включено 

Комунальний 

позашкільний 

навчальний заклад 

"Харківський 

міський 

комплексний 

центр клубів за 

місцем 

проживання" 

(6369 вихованців). 

У липні 2016 року 

змінено тип 

Комунального 

закладу "Станція 

юних техніків №4" 

Харківської 

міської ради та 

перейменовано на 

КЗ "Центр 

позашкільної 

освіти "Старт" 

Харківської 

міської ради. У 

зв'язку з цим 

відбулося 

розширення 

мережі гуртків та 

збільшення 

18 2.156 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №5)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

Реконструкція нежитлового 

приміщення банку 

"Україна"для розміщення 

дошкільного навчального 

закладу за адресою: 

вул.Комсомольська,35 смт 

Близнюки Харківської обл.

смт 

Близнюки 

Харківської 

області

2016-2017 2016-2017 обласний бюджет 6 738,200  - 1 000,000  - 6 738,200 6 577,750 загальна 

площа будівлі, 

що підлягає 

реконструкції

м
2 1861,94 651,68 -1210,26 Проведено 

демонтажні 

роботи на об'єкті, 

облаштовано 

покрівлю, 

виконано 

перепланування 

приміщень, 

замінено системи 

опалення, 

водопостачання, 

вікна та двері. 

Встановлено 

модульну 

котельню з 

твердопаливними 

котлами, 

проведено пуско-

налагоджувальні 

роботи. Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкту - 

35%.

19 2.148 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №4)

Будівництво доступного 

житла у Харківській області

Харківська 

область

січень 2016 - 

грудень 2017

2017 обласний бюджет, 

бюджет міста Харкова,  

інші джерела (кошти 

населення)

47 990,000 10 420,000 5 000,000 4 590,000 22 350,000 23 940,000 квартири штук 30 

квартир/на 

рік

19 (-) 11 Реалізація проекту 

здійснюється в 

неплановому 

режимі

Відсутність 

державного 

фінансування 

будівництва 

доступного 

житла
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20 2.132 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №5)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

Будівництво модульної 

будівлі фізкультурно-

оздоровчого комплексу на 

території дендрологічного 

парку «Дружба» за адресою: 

м. Лозова, вул. Жовтнева 

(коригування)

м. Лозова 

Харківської 

області

2012-2017 2012-2017 - 921,617 - - - 6 501,700 921,617 загальна 

площа будівлі
м

2 1490,77 - - Виконано 

облаштування 

котлованів та 

фундаментів 

(земельні роботи). 

Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкту - 

15%

-

21 2.120 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №6)

Обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

Реконструкція очисних 

споруд в с. Феськи, 

Золочівський район 

Харківська область

с. Феськи 

Золочівсько

го району 

Харківської 

області

2016-2017 2016-2017 обласний бюджет 1341,163 275,163 275,163 256,960 1341,163 1322,969 каналізаційна 

мережа

метрів 15 0 -15 земляні роботи, 

укладено 12 

метрів, 

встановлено люки 

чавунні -22 шт,  76 

% готовності

22 2.198 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №6)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

Капітальний ремонт 

водогону від насосної станції 

другого підйому по вул. 

Московській до мікрорайону 

№ 3 м. Красноград

м. 

Красноград 

Харківська 

область 

2016-2017 2016-2017 обласний бюджет 5937,679 3017,679 3017,679 2582,532 5937,679 4480 водопровідна 

мережа

км 1,077 0 -1,077 земляні 

роботи,придбанні 

бетонні плити 

через струмок -

21шт., 

трубопроводи., 70 

% готовності

23 2.210 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №5)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

(фінансування у 

рамках бюджетної 

програми 

"Державний фонд 

регіонального 

розвитку")

Будівництво фізкультурно-

оздоровчого комплексу на 

мікрорайоні «Мобіль» в смт 

Пісочин

Харківського району 

Харківської області  

сел. Пісочин

сел. Рай-

Оленівка

с. Надточії

Харківськог

о району 

Харківської 

області

2018 2018 державний бюджет 

(державний фонд 

регіонального 

розвитку, субвенція з 

державного бюджету), 

місцевий бюджет

15 940,204 13 816,694 13 389,636 7 874,941 15 940,204 10 435,844 відвідувань у 

зміну

місць 60  -  - Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкта - 

51%.

24 2.158 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №6)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік

Реконструкція водопроводу 

по пр. Перемоги, м. Лозова 

Харківської області

м. Лозова, 

Лозівського 

району 

Харківської 

області

2016-2017 2017 обласний бюджет 12 838,421 2 577,100 2 577,100 2 078,384 12 838,421 12 339,704 водопровідна 

мережа

метрів 1,5 1,5 0 земляні роботи, 

прокладені 

водопровідні 

мережі, роботи з 

улаштування 

дорожнього 

покриття, 

тротуарів

25 2.145 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №6)

Обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

Реконструкція очисних 

споруд із застосуванням 

технології "Біоплато" в селі 

Бірки Зміївського району

с. Бірки 

Зміївського 

району 

Харківської 

області

2016-2017 2017 обласний бюджет 6104,200 2083,033 2083,033 1648,097 6104,200 5669,291 водопровідна 

мережа

метрів 453 453 0 роботи виконани 

вповному обсязі
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26 2.173 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №6)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

(фінансування у 

рамках бюджетної 

програми 

"Державний фонд 

регіонального 

розвитку")

Реконструкція водоводу від 

водопровідної насосної 

станції 2-го підйому 

Букінського водозабору до 

контррезервуарів, 

розташованих на вул. 

Аеродромній в м. Ізюм

м. Ізюм 

Харківської 

області

2016-2017 2016-2018 державний бюджет 

(державний фонд 

регіонального 

розвитку), обласний 

бюджет

49142,680 6002,260 9000,000 4317,660 52140,420 47458,080 загальна 

довжина 

водогону

км 22,8 7,2 -15,6 На даний час в 

повному обсязі 

виконано роботи 

по І пусковому 

комплексу. Також 

виконано 

першочергові та 

аварійні роботи на 

водогоні; 

прокладено 

водогін на участку 

від камери №1 до 

камери №3 

протяжністю 4900 

м.п. та 

реконструкцію 

насосної станції з 

заміною 

обладнання; 

замінено напірний 

трубопровід Ду-

500 мм в 

машинному 

відділенні 

водопровідної 

насосної станції 2-

го підйому 

Букінського 

водозабору; 

здійснено заміну 2-

х ниток напірного 

27 2.210 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №5)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік

Будівництво 

багатофункціонального 

фізкультурно-оздоровчого 

комплексу Красноградської 

дитячо-юнацької спортивної 

школи, за адресою: вул. 

Жовтнева, 76, м. Красноград 

Харківської області

м. 

Красноград 

Харківська 

область 

2016-2017 2016-2018 обласний бюджет 19 228,980 19 138,090 5 000,000 1 396,640 7 000,000 1 487,530 загальна 

площа будівлі

м2 1399,18 - - Виконано земляні 

роботи під 

спортивну залу з 

винесенням вісей в 

натуру, розпочато 

встановлення 

буронабивних 

паль. Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкту - 

10%

28 2.79 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №5)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

(фінансування у 

рамках бюджетної 

програми 

"Державний фонд 

регіонального 

розвитку")

Школа у мікрорайоні 

"Мобіль" по вул. Є.П. 

Кушнарьова, 1 б, у смт 

Пісочин Харківського району 

- нове будівництво

сел. Пісочин

сел. Рай-

Оленівка

с. Надточії

Харківськог

о району 

Харківської 

області,

2015-2017 2015-2017 державний бюджет 

(державний фонд 

регіонального 

розвитку), обласний 

бюджет, районний 

бюджет, селищний 

бюджет

77 623,008 39 018,672 41 706,820 35 104,349 78 601,504 73 969,356 учнів

робочі місця

осіб 640

66

0  -640

 -66

Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкта - 

100%.

29 2.134 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №6)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

Реконструкція мереж 

водопостачання

в селищі Орілька Лозівського 

району,

Харківської області

Орілька 

Лозівського 

району, 

Харківської 

області

2016-2017 2016-2017 державний бюджет 

(субвенція на 

здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій), 

місцевий бюджет 

10 908,770 1 909,000 1 909,000 562,398 10 275,090 8 928,490 протяжність км 4,6 0 -4,6 Придбані 

матеріали, 

розпочато 

будівництво 

експлуатаційної 

свердловини.  

Ступінь 

будівельної 

готовності обєкта - 

50%



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

30 2.237 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №5)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

(фінансування у 

рамках бюджетної 

програми 

"Державний фонд 

регіонального 

розвитку")

Будівля стаціонарного 

корпусу відділення Ізюмської 

центральної міської лікарні, 

м. Ізюм - капітальний ремонт

м. Ізюм, 

Ізюмський 

район  

Харківської 

області

2017 2017 державний бюджет 

(державний фонд 

регіонального 

розвитку), місцевий 

бюджет

28 796,924 28 778,335 12 490,043 5 651,623 12 490,043 5 651,623 спожита 

теплова 

енергія            

кількість 

койко-місць

гКал 

(тис.грн.) 

койко-

місць

357,77 

(529,2) 

176

0 Ступінь 

будівельної 

готовності обєкта - 

18%

Порушення 

підрядником 

графіку поставки 

товарів та 

виконання 

ремонтно - 

будівельних 

робіт

31 2.171 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №5)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

(фінансування у 

рамках бюджетної 

програми 

"Державний фонд 

регіонального 

розвитку")

Стадіон “Авангард” по вул. 

Вернигоренка, 1/Пушкарьова, 

36, у м. Змієві - 

реконструкція

м. Зіїв 

Харківська 

область

2011-2017 2011-2017 державний бюджет 

(державний фонд 

регіонального 

розвитку), місцевий 

бюджет

6 667,961 6 667,961 1 473,694 1 473,694 19 512,250 14 317,983 кількість дітей осіб 1908 - - Ступінь 

будівельної 

готовності обєкта - 

76%

32 2.61 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №5)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

(фінансування у 

рамках бюджетної 

програми 

"Державний фонд 

регіонального 

розвитку")

Закупівля Зачепилівською 

райдержадміністрацією 

фізіотерапевтичного та 

діагностичного обладнання 

для амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини 

смт Зачепилівка, сіл 

Миколаївка, Нове Мажарове, 

Леб‟яже, Новоселівка, 

Рунівщина, Бердянка, 

фельдшерсько-акушерських 

пунктів сіл Зіньківщина, 

Чернещина та 

фельдшерських пунктів сіл 

Семенівка, Забарине 

Зачепилівського району

Зачепилівсь

кий район 

Харківська 

область

2016-2017 2016-2017 державний бюджет 

(державний фонд 

регіонального 

розвитку), місцевий 

бюджет, районний 

бюджет

481,682 0,000 240,000 0,000 800,000 481,682 медичне 

обладнання 

шт. 49 46 -3 Ступінь 

будівельної 

готовності обєкта - 

94%

33 2.199 

"Зменшення 

територіальних 

диспропорцій у 

якості життя та 

поліцентричний 

розвиток" 

(Операційна 

ціль №1)

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Харківської 

області на 2017 рік 

Капітальний ремонт 

Кегичівського районного 

будинку культури

селище 

Кегичівка 

Харківської 

області

2017 2017 обласний бюджет, 

районний бюджет 

2 450,000 2 450,000 4 236,000 735,000 4 236,000 735,000  площа, яка 

підлягає 

ремонту

м2 322,4 - - На даний час 

здійснюється 

виконання робіт 

згідно проетку. 

Ступінь 

будівельної 

готовності об'єкту - 

15%.

О.О. Лукашов

17.11.2017

Заступник директора Департаменту економіки

і міжнародних відносин Харківської

обласної державної адміністрації 


