
1 2

1.1.1. «Енергоефективна будівля»

- -

1.1.2. «Економне водопостачання»

id 24448 "Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору та по вул. 

Олімпійська, Миру, Садова, Маяковського, Вишнева, Дружби, Гагаріна, Ювілейна в с. 

Донець Зміївського району Харківської області (коригування)"

46,66666667

1.1.3. «Енергоефективний дім»

- -

1.1.4. «Енергоефективний заклад культури»

id 24326 "Капітальний ремонт та проведення заходів з енергозбереження будівлі КУ 

"Вовчанський районний будинок культури" який розташованиий за адресою: м. 

Вовчанськ, площа В.Г. Колокольцова, 1"

37,5

id 24398 "Капітальний ремонт фасаду, вхідних груп та вимощення будівлі Попівського 

сільського будинку культури Наталинської сільської ради розташованого за адресою: 

вул. Паркова, 8, с. Попівка, Красноградський район, Харківська область"

35

id 24885 "Капітальний ремонт Вірнопільського СБК Ізюмського району Харківської 

області (друга черга)"

31,66666667

id 24591 "Ремонт реставраційний фасадів та покрівлі Палацу молоді та підлітків 

"Залізничник" за адресою: Харківська область, м. Ізюм, в'їзд Ювілейний, 3 (пам'ятка 

архітектури та містобудування місцевого значення, охоронний номер 671, "Робочий 

клуб тепловозоремонтного заводу"), (здійснення "реставрації пам'яток культури, історії 

та архітектури")"

30

1.1.5. «Економічне водовідведення»

id 24632 "Реконструкція напірного колектора від КНС-4 до очисних споруд м. Лозова 

Харківської області"

36,66666667

id 25146 "Реконструкція каналізаційного колектору в м. Чугуєві Харківської області 

(коригування)"

34,16666667

1.1.6. «Ефективне тепловиробництво»

id 24329 "Реконструкція тепломагістралі №31 по Луї Пастера в м. Харкові 

(коригування)"

30

додаток № 2

Рейтингові списки проектів, складені окремо за кожним технічним завданням на інвестиційні 

програми і проекти, розробленим на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку 

відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку
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id 24278 "Реконструкція тепломагістралі №81 від УП-1 до МК-8120 СК по 

Григорівському шосе в м. Харків"

30

1.1.7. «Енергоефективний медичний заклад»

id 25141 "Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства 

"Обласний центр онкології" за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4" (Перша 

черга будівництва)

68,33333333

id 25142 "Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства 

"Обласний центр онкології" за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4. ІІ черга"

68,33333333

id 24867 "Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. 

Андріївка КЗОЗ БРР "Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги" по вул. Першотравнева, 93, смт. Андріївка Балакійського району 

Харківської області (коригування)"

50

id 24961 "Капітальний ремонт поліклініки КНП "Дворічанська РЛ" смт. Дворічна по 

вул. Слобожанській, 51 літ. "Ц" Дворічанського району Харківської області"

39,16666667

id 24627 "Капітальний ремонт (утеплення фасаду та підсилення огороджуючих 

конструкцій) будівлі поліклінічного відділення КЗОЗ "Лозівська ЦРЛ" КЗОЗ 

"Лозівське ТМО", що розташована за адресою: 64600, Харківська область, м. Лозова, 

вул. Лозовського, 10"

39,16666667

id 24948 "Реконструкція будівлі КНП "Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. 

Кононенка", яка разташована за адресою: Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Гвардійська, 

52 (коригування)"

35,83333333

1.1.8. «Енергоефективний освітній заклад»

id 24938 "Реконструкція приміщення Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з прибудовою 

спортивної зали, їдальні та навчальних класів за адресою: Харківська обл., Харківський 

р-н, с. Лизогубівка, вул. Шкільна, №22"

45,83333333

id 24690 "Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Балаклійської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Балаклійської районної ради Харківської 

області по вул. Гагаріна, 14 в м. Балаклія Харківської області"

40,83333333

id 24887 "Капітальний ремонт фасадів та покрівлі будівлі Балаклійського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) №10 Балаклійської міської ради Харківської області 

за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, провулок 1 Травня, буд. 14"

39,16666667

id 24330 "Капітальний ремонт фасадів, підлоги, мереж водопостачання та каналізації 

будівлі ДНЗ "Веселка", за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. Торгова, 5"

34,16666667
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id 24300 "Капітальний ремонт та проведення заходів з енергозбереження (утеплення 

фасаду та заміна вікон) Білоколодязького навчально-виховного комплексу 

(загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад) 

Вовчанської районної ради Харківської області, за адресою: Харківська область, 

Вовчанський район, смт. Білий Колодязь, пров. Грушевського (Ватутіна), 2"

34,16666667

id 24344 "Енергозберігаючі заходи для реконструкції Комунального закладу 

"Троїцький ліцей" Первомайської районної державної адміністрації Харківської 

області за адресою: 64113, Харківська область, Первомайський район, с. Троїцьке, вул. 

Садова, 2-А"

34,16666667

id 24618 "Капітальний ремонт будівлі з метою поліпшення енергоефективності 

Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Лозівської міської ради 

Харківської області за адресою мікрорайон 2, буд. 8 м. Лозова Харківська область"

34,16666667

id 24287 "Реконструкція будівлі та опалювальної системи Вовчанської гімназії №1 

Вовчанської районної ради Харківської області, за адресою: Харківська область, м. 

Вовчанськ, вул. Гоголя, 27"

33,33333333

id 24625 "Реконструкція будівлі Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 

Лозівської міської ради Харківської області (Реконструкція м'якої покрівлі на шатрову, 

заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, встановлення децентралізованої системи 

вентиляції з рекуперацією тепла, встановлення індивідуального теплового пункту) за 

адресою: мікрорайон 3, буд. 29, м. Лозова, Харківської області"

32,5

1.2.1. «Харків – провідний центр виробництва енергоресурсоефективного 

обладнання»

- -

1.3.1. «Центр енергоресурсоефективності «Чистий Харків»

- -

1.4.1. «Регіональний офіс підтримки проектів регіонального розвитку»

- -

1.5.1. «Активне студентство»

- -

1.6.1. «Харків – столиця ІТ-аутсорсингу України»

- -

1.7.1. «Туристично-інформаційна мережа регіону»

id 24583 "Харківська область - регіон інноваційних об'єктів туристичної 

інфраструктури"

45

1.7.2. «Відновлення культурної спадщини»

id 24249 "Проведення робіт по реабілітації, пов'язаних із реконструкцією будівлі 

обласного комунального закладу Харківського історичного музею - пам'ятки 

архітектури місцевого значення (охоронний номер 432), що розташована за адресою: м. 

Харків, вул. Університетська, 5 (коригування)"

56,66666667
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id 24306 "Капітальний ремонт будівлі КЗ "ХАРДТ ім. О.С. Пушкіна" за адресою: м. 

Харків, вул. Чернишевська, буд. 11"

56,66666667

id 24297 "Відновлення пам'ятки архітектури ХІХ століття - комори з пристосуванням 

під виставкові та конференційну зали на території Національного літературно-

меморіального музею Г.С. Сковороди, с. Сковородинівка Золочівського району 

Харківської області (реставрація) (корегування)"

55

1.7.3. «Зелений туризм»

- -

1.8.1. «Агро-логістичний центр»

- -

1.9.1. «Захист ґрунтів»

- -

2.1.1. «Соціальна згуртованість та розбудова спроможностей в громадах 

Харківської області»

id 24941 "Турбота про людей - запорука успіху держави" 32,5

2.1.2. «Благоустрій територій (земельні ділянки) виділених учасникам 

антитерористичної операції (АТО) та сім’ям загиблих учасників АТО, у населених 

пунктах Харківської області»

- -

2.1.3. «Впровадження сучасних методів благоустрою та надання якісних житлово-

комунальних послуг населенню»

id 24132 "Придбання спеціальної комунальної техніки (трактора МТЗ з навісним 

обладнанням (відвал для чищення снігу, навантажувач фронтальний з щелепним 

ковшем, причіп, розкидач піску, подрібнювач деревини, косарка - кущоріз, щітка 

комунальна), сміттєвоза на базі МАЗ 5340 з боковим завантаженням з бункером для 

сміття 18,5 м3) для підприємства житлово-комунального господарства "Андріївське" 

Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області"

50,83333333

id 23707 "Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства житлово-

комунального господарства "Донецьке", шляхом придбання спецтехніки - сміттєвоза на 

базі шасі автомобіля МАЗ"

48,33333333

id 24691 "Придбання спецтехніки (сміттєвоз МАЗ - 4371N2) для комунального 

підприємства П'ятигірської сільської ради "П'ятигірське"

47,5

id 24316 "Придбання екскаватора - навантажувача для зміцнення матеріально-технічної 

бази комунального підприємства "Комунальник - 1" Шевелівської сільської ради"

47,5

id 24372 "Придбання спеціальної техніки: трактора БЕЛАРУС-1502 (або аналог), 

трактора LANDINI (або аналог), автогідропідйомника висотою до 30 м на базі шасі 

МАЗ (або аналог) та автогідропідйомника висотою до 12 м на базі шасі МАЗ (або 

аналогу) для КП БРР "Балаклійський Житлокомунсервіс"

46,66666667



1 2

Назва Технічного завдання Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку 

/ Назва проекту

Рейтингова 

середня оцінка 

проекту

id 24146 "Придбання спецтехніки (екскаватора - навантажувача БАМ-2014Б) для КП 

БРР "Балаклійські теплові мережі"

45,83333333

id 24072 Поповнення матеріально-технічної бази комунального підприємства 

"Коломацьке ВУЖКГ"

42,5

id 24191 "Придбання автогідропідйомнику телескопічного (автовишки) для 

Золочівської селищної ради Золочівського району Харківської області"

37,5

id 24950 «Закупівля спеціальної комунальної техніки для забезпечення належного рівня 

благоустрою та підвищення якості надання житлово-комунальних послуг населенню 

Сахновщинської територіальної громади».

30

2.2.1. «Оновлення генеральних планів населених пунктів та розроблення у їх 

складі плану зонування територій (зонінг) з перспективою утворення спроможних 

громад»

id 24202 "Виготовлення генерального плану м. Куп'янська та розроблення у його складі 

плану зонування території (зонінг)"

40

2.3.1. «Впровадження екологічно безпечного водовідведення в межах 

урбанізованих зон басейнів  рік та водосховищ регіону»

- -

2.4.1. «Нове життя будівель»

- -

2.5.1. «Якісна питна вода в кожному домі»

- -

2.5.2. «Комфортні умови для розвитку дітей в закладах дошкільного навчання»

id 24542 "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу "Веселка" в селі Нове 

Пекельне Новомажарівської сільської ради"

35,83333333

id 24877 "Реконструкція приміщень будівлі Левківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: с. Крамарівка, вул. 

Шкільна, 45 Ізюмського району Харківської області під дошкільний навчальний заклад 

(коригування)"

34,16666667

id 24881 "Реконструкція існуючої нежитлової будівлі під дошкільний навчальний 

заклад, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Безруки, вул. 

Шевченка, 22Б"

33,33333333

2.5.3. «Будівництво твердопаливних котелень»

- -

2.5.4. «Центр культурного розвитку»

id 24744 "Будівництво 2 - поверхової адміністративної будівлі за адресою: вул. 

Центральна, 67 с. Вербівка Балаклійського району Харківської області"

47,5

id 24936 "Капітальний ремонт фасадів будівлі майнового комплексу районного будинку 

культури за адресою: вул. Ширяєва, 6А, смт. Шевченкове, Шевченківського району, 

Харківської області"

35,83333333
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id 24863 "Капітальний ремонт фасадів будівлі будинку культури розташованого за 

адресою: вул. 40 років Перемоги, 25, селище Борівське Шевченківський район 

Харківської області"

30

2.5.5. «Сучасне дозвілля різновікових груп населення від дітей молодшого віку до 

людей похилого віку»

id 24781 "Відновлення елементів благоустрою доріжок та місць відпочинку у 

Лісопарковій зоні (капітальний ремонт) в м. Харків"

31,66666667

2.5.6. «Стратегія реформування і розвитку ринку соціальних послуг в місті 

Харкові»

- -

2.5.7. «Модернізація, будівництво та реконструкція спортивних закладів, 

приміщень, майданчиків, що сприятимуть здоровому способу життя»

id 25138 "Будівництво лікувально-фізкультурного комплексу за адресою: вул. 

Пушкарьова, 37, м. Зміїв, Харківська область"

56,66666667

id 24177 "Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу "Донець" з 

влаштуванням басейну за адресою: вул. Капітана Орлова, 47 м. Ізюм Харківської 

області (коригування)"

56,66666667

id 24533 "Нове будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території стадіону 

"Авангард", розташованого по вул. Леонівській, 68, м. Мерефа, Харківського району 

Харківської області"

45,83333333

id 24635 "Реконструкція з прибудовою спортивного комплексу Лозівського міського 

Палацу культури за адресою: пр. Перемоги 1, м. Лозова Харківської області"

39,16666667

id 24952 "Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу за адресою: Харківська 

область м. Чугуїв, пров. Чайковського між буд. №6 та №8"

35,83333333

2.5.8. «Покращення умов перебування дітей в шкільних закладах населених 

пунктів Харківської області»

id 24551 "Створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти 

(придбання шкільного автобуса для Комунального закладу "Охоченський ліцей 

Нововодолазької районної ради Харківської області"

39,16666667

id 24539 "Капітальний ремонт частини приміщень триповерхового корпусу літери "А" 

Кегичівського ліцею Кегичівської районної ради Харківської області розташованого за 

адресою: 64003 вул. Волошина, 91, смт. Кегичівка, Кегичівський район, Харківська 

область"

35

id 24883 "Реконструкція шляхом розширення будівлі Дворічнокутянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дергачівської районної ради Харківської області 

за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Дворічний Кут, вул. 

Центральна, 24"

34,16666667
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id 24312 "Реконструкція будівлі, інженерних мереж та споруд Жовтневої Другої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вовчанської районної ради Харківської області, 

за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Миколаївка (Жовтневе Друге), 

вул. Шкільна, 99-а"

33,33333333

id 24939 "Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів освіти - 

придбання мультимедійного обладнання, навчальних комплексів, 

багатофункціональних пристроїв та лінгафонного кабінету по відділу освіти 

Шевченківської районної державної адміністрації вул. Центральна, 30, смт 

Шевченкове, Харківська область" відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 22.06.2016 №704 "Про затвердження типового переліку засобів навчання та 

обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-

математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"

32,5

id 24516 "Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) 

Хотімлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Щербака, 4. с. 

Хотімля Вовчанського району Харківської області"

32,5

2.5.9. «Розбудова мережі сервісних центрів надання адміністративних послуг 

(ЦНАП)»

id 24669 "Реставрація будівлі Земської Управи за адресою: м. Красноград, Харківської 

області, вул. Бєльовська, 94"

56,66666667

2.5.10. «Розбудова мережі Центрів безпеки»

id 24373 "Придбання пожежного автомобіля для потреб територіальної громади 

Пісочинської селищної ради"

49,16666667

id 24869  "Придбання пожежного автомобіля для потреб Роганської селищної ради 

(об'єднаної)"

49,16666667

id 24876 "Будівництво Центру безпеки в селі Циркуни Харківського району Харківської 

області та придбання пожежно-рятувального автомобіля"

48,33333333

2.5.11. «Популяризація розвитку фізичної культури та ведення здорового способу 

життя»

- -

2.5.12. «Створення сприятливих умов для надання первинної медико-санітарної 

допомоги лікарями загальної практики сімейної медицини мешканцям 

Харківської області»

- -

2.5.13. «Абетка стосунків. Моя сім’я від Я до Ми»

- -

2.5.14. «Модернізація комунальних закладів охорони здоров’я Харківської області 

із впровадженням сучасних технологій діагностики та лікування хворих»
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id 24558 "Придбання ендоскопічної апаратури з інструментами для проведення 

операцій у відділенні для лікування хворих хірургічного профілю комунального 

некомерційного підприємства "Нововодолазька центральна районна лікарня" 

Нововодолазької районної ради Харківської області"

45,83333333

id 24573 "Капітальний ремонт нежитлової будівлі (пологового відділення) 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "НОВОВОДОЛАЗЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" Нововодолазької районної ради Харківської 

області по вул. Пушкіна, 16 в смт Нова Водолага Нововодолазького району Харківської 

області"

44,16666667

id 24999 "Капітальний ремонт приймального відділення центральної районної лікарні 

по вул. Комарова, 3 в м. Богодухів Харківської області"

36,66666667

2.6.1. «Проведення інвентаризації, реконструкції та модернізації очисних споруд 

Харківської області»

id 24282 "Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради 

Дергачівського району Харківської області (коригування)"

46,66666667

id 24629 "Реконструкція очисних споруд м. Лозова (споруди біологічної очистки)" 38,33333333

id 24207 "Реконструкція очисних споруд в с. Бірки Зміївського району Харківської 

області"

37,5

id 24631 "Реконструкція очисних споруд м. Лозова (споруди механічної очистки)" 37,5

id 24872 "Реконструкція очисних споруд в поймі ріки Берестова в м. Краснограді" 35

3.1.1. «Впровадження в систему надання послуг приватного виконавця»

- -

3.1.2. «Підвищення спроможності територіальних громад через розвиток 

сільськогосподарської кооперації»

- -

3.1.3. «Розвиток ландшафтних природних парків»

- -

3.1.4. «Створення комплексної системи благоустрою населених пунктів в 

Харківській області»

id 24304 "Будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами на території 

Симонівської (колишньої Першої Червоноармійської) сільської ради Вовчанського 

району (по за межами населеного пункту"

39,16666667

id 24541 "Створення системи поводження з відходами з  роздільним збором сміття на 

території Первомайської міської ради"

30,83333333

3.2.1. «Забезпечення якісною питною водою мешканців населених пунктів 

Харківської області»

id 24402 "Будівництво мереж водопостачання мікрорайону Кисляківка в м. Вовчанськ 

Харківської області"

36,66666667

3.2.2. «Забезпечення управління дорожнім рухом»
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id 24535 "Реконструкція перехрестя просп. 40 років Перемоги - вул. Харківська в м. 

Первомайський"

30

3.2.3. «Забезпечення житлом та покращення умов проживання»

- -

3.2.4. «Енергоефективне вуличне освітлення»

- -

3.3.1. «Відомча єдність»

- -

3.3.2. «Капітальний ремонт автомобільних доріг Харківської області»

id 24259 "Капітальний ремонт автодороги по вул. Студентський в м. Куп'янськ 

Харківської області (коригування)"

37,5

3.4.1. «Створення та функціонування Обласного ресурсного центру (ОРЦ) 

територіальних громад»

- -

3.5.1. «Програма підвищення кваліфікації управлінського апарату для 

покращення  ефективного управління місцевим розвитком»

- -

3.6.1. «Програма інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» 

на 2018 – 2020 роки»

- -

3.7.1. «Енергосервісні контракти (ЕСК) - шлях до енергозбереження»

- -

3.7.2. «Харківщина – центр культури енергоефективності Східної України»

- -

3.8.1. «Створення сприятливих умов для реінтеграції тимчасово вимушених 

переселенців із зони АТО»

- -

3.9.1. «Організація постійно діючої системи регіонального бенчмаркінгу у 

контексті реалізації політики розумної спеціалізації»

- -


