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2.Розділ 8 викласти у новій редакції: 

8. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ 

 

8.1. Стратегічна ціль 1. Висока якість життя, комфортні і безпечні 

умови та добробут.  

Підвищення якості життя людей – головна мета всієї державної політики 

та найважливіша частина нової регіональної стратегії. 

Якість життя – це комплексне поняття, яке відображає ступінь 

задоволеності матеріальних, культурних та духовних потреб людини, що 

оцінюється за рівнем задоволеності людиною свого життя за його власною 

суб'єктивною самооцінкою, що може вимірюватися за певним набором 

об'єктивних показників.    

Найважливішими складовими якості життя прийнято вважати доходи 

населення і його соціальний захист, споживання матеріальних благ і послуг, 

умови життя, вільний час. Складові якості життя можуть слугувати не лише 

метою соціального розвитку, а і його умовою. Жодні дії не повинні привести до 

погіршення якості життя понад порогові значення. 

Останнім часом визначення „якість життя” зайняло провідні позиції поряд 

з такими поняттями як рівень та спосіб життя. Інтерес до проблематики якості 

життя спостерігається насамперед у найбільш розвинених регіонах, де 

проблеми соціального захисту та підтримки вразливих верств населення 

поступаються перед проблематикою сталого соціального розвитку, при якому 

кожне наступне покоління людей знаходиться в не гірших умовах життя, ніж 

попереднє.  

Підвищення якості життя населення має особливо важливе значення на 

регіональному рівні. По-перше, більша частина потреб задовольняється на 

місцевому рівні. По-друге, якість життя населення стає поступово головним 

критерієм оцінки ефективності місцевого самоврядування. 

Очікується, що реалізація Стратегічної цілі „Висока якість життя, 

комфортні і безпечні умови та добробут” призведе до таких результатів: 

• підвищення якості життя населення регіону; 

• зростання кадрового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності 

робочої сили через адаптацію системи освіти до змін перспективного попиту на 

кваліфіковані кадри в професійному розрізі; 

• створення довгострокових конкурентних переваг за рахунок смарт - 

спеціалізації та формування умов для появи нових інноваційних технологій та 

розвитку малого бізнесу; 

• розвиток потенціалу регіону, внутрішнього ринку, соціальної та іншої 

інфраструктури. 

Стратегічна ціль „Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та 

добробут”, перш за все, орієнтована на людину і реалізація завдань цієї цілі 

дасть змогу поліпшити демографічну ситуацію та продовжити тривалість 

активного періоду життя. Фактори, що впливають на здоров’я та тривалість 

життя населення, можна представити у вигляді декількох груп: 
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•  соціально-економічні (умови праці, рівень кваліфікації, наявність 

доходу та його розмір, рівень освіти, організація відпочинку та інше); 

•  правові (стан нормативно-правової бази в галузі охорони здоров’я); 

•  соціально-медичні (якість медичних послуг, їх доступність); 

•  соціально-біологічні (стать, вік, спадковість); 

•  соціокультурні (рівень освіти, гігієнічне навчання і виховання); 

•  екологічні (стан повітря, води, ґрунту, особливості клімату); 

•  особистісні (рівень загальної культури, відповідальність за своє 

здоров’я). 

 

Досягнення стратегічної цілі передбачається через реалізацію таких 

операційних цілей: 

 

Стратегічна ціль 1. Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та 

добробут 
Операційна ціль 1.1. Операційна ціль 1.2. Операційна ціль 1.3. 

Здорове населення 

області з максимальною 

тривалістю активного 

періоду життя 

Універсальна система 

соціального захисту 

населення та безпечні 

умови життя 

Сучасний освітній простір 

як базис для задоволення 

потреб суспільства та 

економіки, підвищення 

правової культури 

населення 

 

Діяльність у рамках цієї стратегічної цілі кореспондується зі стратегічними 
цілями 2 „Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка” та 

3 „Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення балансу 

екосистем та охорона довкілля”. 

 

Операційна ціль 1.1. Здорове населення області з максимальною 

тривалістю активного періоду життя. 

Одним із основних критеріїв високого рівня життя є належний рівень 

стану здоров’я населення. У більшості цивілізованих країн здоров’я нації 

визнано найважливішою соціальною цінністю, яка визначає рівень соціального 

розвитку держави. У зв’язку з цим, питання забезпечення, зміцнення та 

підтримки здоров’я населення є одним із пріоритетних завдань у діяльності 

державної влади. 

Здоров’я населення безпосередньо залежить від рівня соціально-

економічного розвитку регіону, правової культури та відповідальності 

громадян за особисте здоров’я. Збереження та зміцнення здоров’я населення, а 

також профілактика захворювань та інших факторів погіршення здоров’я – це 

сфера діяльності не лише системи охорони здоров’я, але і політики, 

законодавства, виробництва та охорони навколишнього середовища. 

Пріоритетним напрямком створення комфортного життєвого простору є 

підвищення якості життя населення, створення умов для формування основ та 
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культури здорового способу життя різних груп населення (жінок та чоловіків, 

дітей, молоді, осіб зрілого та похилого віку, мешканців міста та села, жінок та 

чоловіків з інвалідністю). Питання щодо зміцнення моральності та утвердження 

здорового способу життя включено до тематики навчальних циклів „Разом до 

здоров’я” у загальноосвітніх навчальних закладах області. Працюють Школи 

здоров’я на базі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини області з 

метою поширення серед населення засад здорового способу життя та 

попередження факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань.  

На виконання завдань, ініційованих Президентом, Урядом України та МОЗ 

України в області впроваджується нова система охорони здоров’я, яка 

передбачає забезпечення доступності і належного рівня надання медичних 

послуг, зміну фінансування галузі, розбудову системи громадського здоров’я, 

впровадження електронного документообігу в медичних закладах. 

У цій ситуації напрями діяльності мають спрямовуватись передусім на 

підвищення рівня та поліпшення якості життя населення. Необхідно 

сконцентрувати зусилля на розв’язанні поточних і стратегічних завдань – 

економічному забезпеченні відтворення населення, забезпеченні доступності 

якісної медичної допомоги населенню незалежно від статі, стану здоров’я, 

місця проживання та рівня доходів, популяризації здорового способу життя 

(зниженні масштабів паління, особливо серед молоді, формуванні культури 

вживання алкогольних напоїв), що, зрештою, стане вагомим підґрунтям до 

зміни демографічної ситуації в області, сприятиме переходу до оптимального 

режиму відтворення населення та підвищенню тривалості повноцінного 

активного його життя. 

Полтавська область однією з найперших у державі сформувала 

госпітальний округ, успішно почала впроваджувати телемедичні технології, 

проводить активну роботу з упорядкування мережі лікувально-профілактичних 

закладів області, направлену на покращення, перш за все, доступності медичної 

допомоги сільському населенню, розвиток стаціонарозамінних форм лікування, 

подальший розвиток сімейної медицини. 

Основні напрями розвитку системи охорони здоров’я Полтавської області: 

- розвиток системи громадського здоров'я; 

- організація системи інституційного догляду та виховання дітей;  

- розвиток екстреної медичної допомоги; 

- розвиток інфекційної допомоги; 

- розвиток онкологічної допомоги; 

- розвиток психіатричної допомоги; 

- розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги; 

- розвиток медичної допомоги пацієнтам зі спадковими орфанними 

захворюваннями; 

- розвиток медичної реабілітації осіб з порушенням функціонування;  

- програма репродуктивного розвитку; 

- розвиток протитуберкульозної допомоги; 

- профілактика та лікування артеріальної гіпертензії; 
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- розвиток кардіоваскулярної допомоги; 

- розвиток педіатричної допомоги; 

- розвиток енергоефективних технологій.  

Важливе значення має всебічна підтримка та розвиток фізичної культури і 

спорту, яка є базисом для покращення стану здоров’я населення області, 

сприятиме максимальній реалізації здібностей обдарованої молоді незалежно 

від статі, стану здоров’я, місця проживання та рівня доходів родини у дитячо-

юнацькому, резервному та параолімпійському спорті, спорті вищих досягнень 

та виховання її в дусі олімпізму.  

В умовах сьогодення в провідних країнах світу дуже велику роль у 

розвитку спорту та фізичної активності відіграють місцеві органи влади, які 

несуть відповідальність за розвиток спортивної інфраструктури. Враховуючи 

те, що українська система організації та управління фізкультурно-спортивним 

рухом перейшла до принципів децентралізації владних функцій та 

повноважень, європейський досвід для нас дуже корисний.  

Відсутність та невідповідність світовим стандартам об’єктів спортивної 

інфраструктури не дає можливості проведення на території області 

міжнародних спортивних заходів, розвитку спорту, туристичної галузі і 

економіки регіону в цілому.  

Позитивною практикою, яка потребує продовження, є підтримка державних 

програм з будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів спортивних 

споруд. Урядом затверджено умови надання субвенцій з державного бюджету 

для будівництва нових палаців спорту, спортивних басейнів та інших 

спортивних об’єктів. Впровадження та розвиток інноваційних видів спортивної 

діяльності, зокрема,  кіберспорту.  

Санаторно-курортне лікування також є важливою складовою для 

забезпечення максимальної тривалості активного періоду життя та відіграє 

провідну роль у побудові та збереженні здоров’я нації. Маючи базу та ресурси 

зі здійснення санаторно-курортного лікування, область відповідно є потенційно 

привабливою для розвитку лікувального туризму, що сприятиме економічному 

розвитку та підвищенню конкурентоспроможності регіону. 

У збереженні й зміцненні здоров’я дітей особливе значення має діяльність 

дитячих закладів оздоровлення і відпочинку. У даний час існує цілий ряд 

освітньо - виховних закладів, які є важливою ланкою соціалізації 

підростаючого покоління. Хоча освітні заклади, безумовно, є першорядною 

ланкою соціалізації підростаючого покоління, вони не в повній мірі можуть 

вирішити всі актуальні проблеми сучасного суспільства та забезпечити 

відповідні умови для безперервного виховного процесу влітку. 

Вирішення проблем збереження, зміцнення і поліпшення здоров’я нації, 

підвищення її працездатного потенціалу, профілактики захворювань, 

оздоровлення в умовах сьогодення неможливе без оптимального використання 

потужних рекреаційних ресурсів Полтавщини. До їх арсеналу, окрім природних 

факторів, належать, насамперед, персонал, фахівці, які здійснюють різноманітні 

заходи, організовують і забезпечують діяльність дитячих закладів оздоровлення 
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та відпочинку. 

Надзвичайно важливим показником для збереження здоров’я, покращення 

умов діяльності і підвищення рівня життя населення є забезпеченість жителів 

Полтавщини якісною питною водою в достатній кількості. Якість питної води і 

належні санітарно-гігієнічні умови мають прямий і безпосередній вплив як на 

здоров’я людей, так і на тривалість життя сотень тисяч жителів області. З 

огляду на те, що значна частина населення області внаслідок інтенсивного 

видобутку газу і нафти, а також зневоднення, яке спостерігається в останні 

роки, потерпає від нестачі води в колодязях, реалізація операційної цілі 1.1. 

„Здорове населення області з максимальною тривалістю активного періоду 

життяˮ є однією з пріоритетних. 

Очікувані результати: 

- зниження темпів природного скорочення чисельності населення та 

переважання рівня народжуваності над смертністю; 

- збільшення середньої очікуваної тривалості життя жінок та чоловіків; 

- зниження рівня захворюваності населення за найбільш поширеними 

хворобами; 

- впровадження системи раннього виявлення серцево-судинних, 

онкологічних, легеневих та інших захворювань у населення; 

- покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я; 

- зростання кількості сучасних спортивних об’єктів для занять фізичною 

культурою та спортом; 

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних 

спеціалізованих  залів, майданчиків для розвитку пріоритетних видів 

спорту; 

- проведення на створених об’єктах змагань міжнародного рівня з різних 

видів спорту; 

- підвищення доступності, якості та різноманітності форм оздоровчих, 

рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних соціальних 

верств населення; 

- підвищення спроможності сімей в оздоровленні дітей;  

- підвищення якості послуг з оздоровлення та відпочинку в позаміських 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; 

- вихід ринку послуг дитячого оздоровлення та відпочинку Полтавщини на 

рівень успішності та впізнаваності в Україні; 

- розширення обсягів використання підземних вод в населених пунктах 

області; 

- покращення якості питної води в населених пунктах.  

 

Індикатори: 

- показники народжуваності та смертності; 

- показники смертності від хвороб системи кровообігу – артеріальної 

гіпертензії, ішемічної хвороби серця та цереброваскулярних хвороб; 

- захворюваність на соціально-значущі хвороби; 
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- кількість сучасних спортивних об’єктів, фізкультурно-спортивних залів та 

спортивних майданчиків;  

- рівень охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-

масовою роботою; 

- кількість дітей охоплених оздоровчими та відпочинковими послугами; 

- кількість позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 

- кількість позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які 

покращили матеріально-технічну базу (модернізація, реконструкція, 

капітальний ремонт тощо);  

- заповнюваність ліжкового фонду санаторно-курортних установ; 

- зниження рівня захворюваності на інфекційні захворювання та зменшення 

летальності від ускладнень інфекційних хвороб; 

- показники якості питної води. 

 

Завдання  Потенційно можливі сфери реалізації проєктів  

1.1.1. Забезпечення 

системи надання 

якісних медичних 

послуг, впровадження 

сучасних моделей та 

методів їх надання 

 Розвиток та модернізація матеріально-технічної 

бази закладів охорони здоров’я третинного рівня. 

 Закупівля новітнього обладнання для 

діагностування захворювань на ранніх стадіях та їх 

лікування в закладах охорони здоров’я третинного 

рівня. 

 Забезпечення безперервності невідкладної 

медичної допомоги хворим, необхідної для 

збереження часу до початку лікування, та збільшення 

ймовірності розвитку захворювання, ускладнень, 

котрі можуть призвести до втрати працездатності чи 

смерті постраждалого. 

 Організація ефективного моніторингу і 

реагування на небезпеки для здоров'я під час 

надзвичайних ситуацій. 

 Забезпечення населення області питною водою 

нормативної якості в межах науково обґрунтованих 

нормативів (норм) питного водопостачання з метою 

поліпшення на цій основі стану здоров’я населення. 

 Забезпечення високоякісного, комплексного та  

доступного онкологічного лікування на основі 

мультидисциплінарного підходу та забезпеченням 

сучасної реабілітації, догляду та паліативної 

допомоги на всіх рівнях.  

1.1.2. 1.1.2. Розвиток 

фізичної культури та 

спорту, підтримка 

рухової активності 

громадян та 

 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 

спортивних спеціалізованих залів, майданчиків, 

споруд, баз, комплексів, санаторіїв, у тому числі 
реабілітаційно-відновлювальних, тощо для розвитку 

пріоритетних видів спорту з урахуванням потреб 
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громадянок різних 

соціально-

демографічних груп, 

пропагування 

здорового способу 

життя 

 

дівчат та хлопців, жінок та чоловіків різних вікових 

груп та стану здоров’я.  

 Розвиток інноваційних видів спорту, в тому числі 

кіберспорту.  

 Пропаганда здорового способу життя та 

профілактика захворювань. 

 Підвищення обізнаності про профілактику 

захворювань, здоровий спосіб життя та подолання 

шкідливих звичок, особливо серед чоловіків. 

 Забезпечення профілактичними щепленнями 

населення області. 

 Проведення профілактичних медичних оглядів 

населення області, особливо серед чоловіків. 

 Безпосереднє проведення профілактичних заходів 

серед учнівської та студентської молоді навчальних 

закладів І-IV рівнів акредитації м. Полтава. 

1.1.3. 1.1.3. Забезпечення 

гарантій щодо 

доступності послуг з 

оздоровлення та 

відпочинку, у т.ч. дітей 

 

 Сприяння в підвищенні спроможності сімей в 

оздоровленні дітей.  

 100% використання потужностей дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку різних форм власності 

шляхом підтримки їх діяльності та дії в області 

механізму відшкодування частини вартості путівки.  

 Створення умов для цілорічного використання 

потужностей обласних комунальних дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку. 

 Приведення матеріально-технічної бази 

позаміських дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку у відповідність до державних соціальних 

стандартів оздоровлення та відпочинку.  

 Розробка системи моніторингу для визначення 

розмірів фінансування заходів на оздоровлення та 

відпочинок дітей. 

1.1.4. 1.1.4. Використання 

наявного потенціалу 

лікувальної та 

санаторно-курортної 

бази для забезпечення 

психологічного, 

фізичного, психічного 

та соціального 

здоров’я людини, у т.ч. 

у напрямку реабілітації 

 Розвиток ринку санітарно-курортних послуг та їх 

експорт. 

 Об’єднання зусиль органів місцевого 

самоврядування, санаторно-курортного бізнесу, 

представників туристичного бізнесу, інших галузей 

економіки та інститутів громадянського суспільства 

для популяризації регіонів і формування їх іміджу. 

 Виробництва спеціалізованих санаторно-

курортних продуктів. 

 Впровадження інновацій, сучасних методів 

лікування та новітніх технологій, забезпечення 
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інноваційного розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності лікувальних та санаторно-

курортних послуг. 

 

Операційна ціль 1.2. Універсальна система соціального захисту 

населення та безпечні умови життя. 

На сучасному етапі пріоритетним завданням соціальної політики є 

підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств 

населення. 

Подолання та профілактика складних життєвих обставин, мінімізація 

негативних наслідків таких обставин є вектором спрямування соціальних 

заходів та послуг. 

 Концепція реформування органів місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади визначила завдання щодо забезпечення 

надання високоякісних та доступних послуг на базовому рівні – безпосередньо 

на рівні територіальної громади. 

Враховуючи, що в області діє централізований порядок забезпечення 

реалізації державних та обласної соціальних програм, на сьогоднішній день 

перспективним питанням є впровадження механізму надання адміністративних 

послуг соціального характеру на рівні територіальних громад та Центру з 

нарахування та здійснення соціальних виплат у Полтавській області із 

застосуванням електронного документообігу в інтегрованій інформаційній 

системі „Соціальна громада”. 

Кожна людина живе в соціумі, але основою стабільного суспільного 

середовища є сім’я як основа суспільства, завдяки якій підвищується цінність 

любові як базового почуття, що сприяє розбудові гармонійних сімейних 

(чоловічо-жіночих і дитячо-батьківських) стосунків. 

Сім’я – це та ділянка суспільства, яка є найбільш делікатною, вразливою, а 

тому вона однією з перших реагує на виклики сучасності. 

Для всебічного та гармонійного розвитку кожній дитині потрібна сім’я, у 

якій формуються позитивні емоційні стосунки, забезпечуються догляд та 

виховання відповідно до віку, індивідуальних потреб і можливостей, 

вибудовуються її світогляд та моральні орієнтири, формуються уміння та 

навички, необхідні для успішної соціалізації. 

Тому необхідним та актуальним є продовження активної роботи з 

поширення сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування: усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, 

дитячі будинки сімейного типу, подальша популяризація послуги патронату 

над дитиною та наставництво. 

Найвищою соціальною цінністю в Україні, відповідно до статті 3 

Конституції України, є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека.  

Саме безпека людини є однією з найважливіших характеристик якості 

життя.  
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Основним суб’єктом забезпечення безпеки людини є держава, яка повинна 

створити такі безпечні умови проживання, щоб кожний громадянин країни 

почувався захищеним та був впевненим, що у разі виникнення надзвичайної 

ситуації чи будь-якої життєвої ситуації, що загрожує його життю та здоров’ю, 

обов’язково отримає допомогу.  

Тому запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення збитків 

і втрат у разі їх виникнення, ефективна ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій є одним з головних пріоритетів діяльності органів влади. 

Ці питання особливо актуальні в умовах наявності значної кількості нафто-

, газопроводів, великої кількості потенційно небезпечних підприємств. У 

цілому на території області функціонує понад 1500 потенційно небезпечних 

об’єктів, які внесені до Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів.  

Особливості фізико-географічних умов Полтавської області, наявність 

розвиненої промисловості, у тому числі з небезпечними видами виробництва, 

наявність значної кількості транспортних комунікацій, а також стан 

виробничого, житлово-комунального фонду і водопровідно-каналізаційного 

господарства в цілому створюють постійно високий рівень техногенної і 

природної небезпеки.  

Тож вирішення завдань щодо запобігання виникнення надзвичайних 

ситуацій і небезпечних подій, забезпечення високого рівня готовності органів 

управління та сил цивільного захисту до реагування на можливі надзвичайні 

ситуації і небезпечні події, захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню є неодмінною 

умовою розвитку суспільства, а також є важливою передумовою збереження 

людського та природного потенціалу.  

 

Очікувані результати: 

- забезпечення інтегрованого підходу до виявлення потреб жителів громад 

та організація надання комплексу соціальних послуг;  

- 100-відсоткове охоплення соціальними послугами осіб/сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах з максимальною 

доступністю, шляхом розвитку мережі надавачів соціальних послуг; 

- 100-відсоткове охоплення послугою догляд вдома осіб, які перебувають в 

складних життєвих обставинах відповідно до потреби; 

- запровадження посад соціальних робітників в кожному населеному пункті; 

- підвищення рівня якості та цифрової доступності надання соціальних 

сервісів та послуг, в тому числі у стаціонарних установах; 

- створення у територіальних центрах соціального обслуговування, центрах 

надання соціальних послуг спеціалізованих відділень для надання 

соціальних послуг особам із психічними розладами; 

- забезпечення належних умов проживання підопічних/вихованців будинків-

інтернатів, пансіонату системи соціального захисту населення, адаптація їх 

у соціум; 
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- спрощення процедури отримання державних соціальних гарантій шляхом 

уніфікації механізму звернення за їх призначенням; 

- скорочення термінів між зверненням за наданням державних соціальних 

гарантій, прийняттям рішення про їх призначення та виплатою;  

- розвиток якісних соціальних сервісів на рівні територіальних громад, 

адресний підхід до надання соціальних послуг мешканцям громад; 

- надання комплексу послуг соціального характеру та максимальне 

задоволення потреб мешканців громад на базовому рівні в територіальних 

громадах; 

- 100-відсоткове виконання в межах виділеного фінансування державних 

програм із забезпечення ветеранів війни, членів їх сімей та інших 

пільгових категорій населення  пільгами з оплати житлово-комунальних 

послуг, санаторно-курортним оздоровленням, професійною та 

психологічною реабілітацією, виплата компенсацій на придбання житла;  

- забезпечення ефективної комплексної соціальної підтримки ветеранів 

війни, членів їх сімей та інших пільгових категорій населення на рівні 

територіальних громад шляхом реалізації місцевих соціальних програм; 

- забезпечення збору даних з розподілом за статтю, віком, сімейним та 

майновим станом та іншими ознаками, необхідними для врахування при 

формуванні програм, планів  та стратегій розвитку громад; 

- cтворення умов для імплементації Європейської хартії рівності жінок і 

чоловіків у життя місцевих громад; 

- врахування гендерного аспекту в місцевих бюджетах, програмах 

економічного і соціального розвитку на рівні області, міст, територіальних 

громад; 

- доступність і якість надання соціальних послуг особам, постраждалим від 

домашнього насильства, насильства за ознакою статі в територіальній 

громаді відповідно до встановлених стандартів, шляхом створення мережі 

спеціалізованих служб (сімейних ліжко-місць, „кризових кімнат”, закладів, 

що надають послуги притулку тощо);  

- підвищення рівня професійної компетентності фахівців, до повноважень 

яких належить питання запобігання та протидії домашнього насильства, в 

тому числі фахівців, які реалізують програми для кривдників;  

- модернізація системи оповіщення області відповідно до сучасних 

технологій, покращення доведення сигналів оповіщення до органів 

управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;  

- удосконалення оперативного реагування на надзвичайні ситуації та 

небезпечні події, покращення координації роботи оперативно-чергових 

(диспетчерських) служб; 

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців центрів 

безпеки; 

- підвищення рівня оснащеності органів управління та сил цивільного 

захисту та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації; 
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- збільшення рівня накопичення регіонального та місцевих матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

- створення резервного фонду регіонального та місцевих бюджетів; 

- збільшення площі територій, очищених від вибухонебезпечних предметів, 

зменшення кількості виявлення вибухонебезпечних предметів; 

- підвищення рівня обізнаності населення щодо дій у разі загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій, зменшення кількості загиблих та 

постраждалих внаслідок небезпечних подій та ситуацій;  

- забезпечення інженерно-технічних заходів цивільного захисту в 

містобудівній документації; 

- створення безпечних умов для відпочинку населення на водних об’єктах 

області.  

 

Індикатори: 

- збільшення кількості суб’єктів надання соціальних послуг, які створено в 

територіальних громадах, у порівнянні з 2020 роком (84 суб’єкта): у 2021 

році – 89 суб’єктів, у 2022 році – 93 суб’єкти, у 2022-2027 роках – 95 

суб’єктів; 

- збільшення кількості базових соціальних послуг, наданих на рівні 

територіальної громади, у порівнянні з 2020 роком (базовий показник – 

30%): у 2021 році на 20%; у 2022 році на 20%; у 2023 році на 10%; у 2024-

2027 роках – на рівні 100%; 

- збільшення кількості осіб/сімей охоплених соціальними послугами, які 

перебувають у складних життєвих обставинах за рахунок фінансування з 

обласного та місцевих бюджетів; 

- кількість запроваджених посад соціальних робітників; 

- збільшення кількості соціальних послуг, отриманих з використанням 

електронних сервісів, у порівнянні з 2020 роком (базовий показник – 10%): 

у 2021 році на 20%; у 2022 році на 40%; у 2023 році на 60%;  

- відсоток послуг соціального характеру, які надаються на базовому рівні у 

територіальних громадах із застосуванням інтегрованої інформаційної 

системи „Соціальна громада”: з 1 березня 2021 року – 100%;  

- 100% виконання в межах виділеного фінансування державних програм 

соціального захисту ветеранів війни, членів їх сімей та інших пільгових 

категорій населення; 

- 100% охоплення ветеранів війни, членів їх сімей та інших пільгових 

категорій населення додатковими соціальними гарантіями, відповідно до 

потреби, за рахунок коштів місцевих бюджетів, у рамках місцевих 

соціальних програм; 

- створення робочих груп з гендерно-орієнтованого бюджетування при 

органах виконавчої влади; 

- забезпечення збору даних з розподілом за ознакою статі, віком, місцем 

проживання та іншими необхідними ознаками для їх врахування під час 
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розроблення програм в територіальних громадах - 100% охоплення 

територіальних громад до 2027 року; 

- прийняття цільових (комплексних) програм, що містять складові 

державної політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії 

домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі в 

територіальних громадах (% від кількості ОТГ); 

- 100% охоплення осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі соціальними послугами за потреби відповідно 

до встановлених стандартів; 

  - 100% охоплення навчанням/підвищенням рівня професійної 

компетентності фахівців, до повноважень яких належать питання 

запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі фахівців, які 

реалізують програми для кривдників; 

- кількість створених (модернізованих) місцевих систем централізованого 

оповіщення; 

- функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним 

телефонним номером 112; 

- кількість створених центрів безпеки, які забезпечуватимуть на відповідній 

території громадську безпеку, захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) і надаватимуть екстрену 

медичну допомогу, кількість підрозділів недержавної пожежної охорони; 

- кількість фахівців центрів безпеки, які пройшли підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації; 

- кількість придбаних матеріально-технічних засобів, у тому числі засобів 

індивідуального захисту органам управління та силам цивільного захисту;  

- відсоток накопичення регіонального та місцевих матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відсоток 

резервного фонду місцевих бюджетів; 

- площа очищеної території від вибухонебезпечних предметів; 

- кількість просвітницьких заходів, телевізійних передач, публікацій у 

засобах масової інформації, інших матеріалів з питань цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності; 

- кількість розроблених розділів інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту у містобудівній документації; 

- кількість паспортизованих місць масового відпочинку людей на воді. 

 

Завдання  Потенційно можливі сфери реалізації проєктів  

1.2.1. Формування 

та забезпечення 

функціонування 

інклюзивного 

середовища, рівних 

можливостей для 

всіх  

 Створення умов для всебічного гармонійного 

розвитку матері, дитини та осіб з інвалідністю. 

 Охоплення мешканців та мешканок різних 

соціально-демографічних груп соціальними 

послугами, відповідно до їх потреб. 

 Максимальне охоплення реабілітаційними 

послугами дітей з інвалідністю. 



16 

  Розвиток інклюзивної освіти в області. 

 Забезпечення формування і функціонування 

інклюзивного простору, рівних можливостей для 

всіх. 

1.2.2. Формування 

системи надання 

соціальних послуг 

відповідно до 

потреб населення 

шляхом 

модернізації 

існуючих і 

запровадження 

нових видів 

соціальних послуг. 

Забезпечення 

розвитку якісних і 

доступних послуг з 

догляду, в тому 

числі доглядової 

інфраструктури  

 Розвиток соціальної інфраструктури шляхом 

створення мережі надавачів (закладів) соціальних 

послуг на рівні територіальних громад, зміцнення їх 

матеріально-технічної бази. Забезпечення 

доступності та пристосованості приміщень закладів 

соціального захисту населення для всіх категорій 

отримувачів, в тому числі для осіб з інвалідністю. 

 Запровадження послуги догляду вдома, денного 

догляду, стаціонарного догляду для осіб похилого 

віку та осіб з інвалідністю, в тому числі осіб із 

психічними розладами відповідно до потреб 

населення на рівні територіальних громад. 

 

1.2.3. Цифрова 

трансформація 

системи надання 

послуг, підвищення 

їх якості та 

доступності 

 

 Цифровізація системи надання адміністративних 

послуг соціального характеру. Впровадження 

електронного прийому документів через онлайн 

сервіси. 

 Доступність адміністративних послуг соціального 

характеру шляхом впровадження програмного 

комплексу „Інтегрована інформаційна система 

„Соціальна громада” на рівні територіальних громад.  

Забезпечення безперебійного, сталого процесу 

надання державних соціальних гарантій.  

 Створення „колективної хмари” Полтавської 

області для розгортання інформаційної системи 

„Реєстр громади” з метою автоматизації процесу 

надання соціальних, адміністративних та 

комунальних послуг, підготовки даних для їх 

передачі до відомчої системи реєстру територіальної 

громади Державної демографічної служби та до 

Єдиного демографічного реєстру для органів 

місцевого самоврядування. 

 Створення „колективної хмари” Полтавської 

області для розгортання інформаційної системи для 

центрів надання адміністративних послуг (Центрів 

„Дія”) Полтавської області: реєстр ЦНАП, 
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адаптована система запису на точно призначений час 

в ЦНАП, вебпортал ЦНАП.  

1.2.4. Підвищення 

рівня соціальної 

підтримки ветеранів 

війни, членів їх 

сімей та інших 

пільгових категорій 

населення, 

соціальна 

реабілітація членів 

сімей загиблих 

ветеранів війни 

 Забезпечення реалізації державних програм 

соціального захисту ветеранів війни, членів їх сімей 

та інших пільгових категорій населення; 

запровадження ефективних форм підтримки шляхом 

реалізації місцевих соціальних програм. 
 Проведення інвентаризації об’єктів 

нерухомості та формування інформаційної бази на 

місцевому рівні з метою визначення наявних вільних 

приміщень, у тому числі таких, що за умови 

приведення до стану, придатного для проживання, 

можуть бути використані для забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб. 

 Забезпечення створення житлового фонду 

соціального призначення і фонду житла для 

тимчасового проживання для забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб. 

 Сприяння розвитку місцевих житлових 

програм, зокрема запровадженню кредитно-

фінансових механізмів для забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб постійним та доступним житлом з 

пільговими умовами фінансування будівництва та 

придбання житла. забезпечення можливостей для 

проживання у сільській місцевості внутрішньо 

переміщених осіб. 

1.2.5. Розвиток 

сімейних форм 

виховання дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

 

 Забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в сім’ї з 

метою їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав 

та інтересів. 

 Пошук та навчання кандидатів в опікуни, 

піклувальників, прийомних батьків та батьків – 

вихователів. 

 Популяризувати сімейні форм виховання для дітей 

з інвалідністю. 

 Розвиток послуги патронату над дитиною в 

громадах Полтавської області шляхом створення 

патронатних сімей. 

 

1.2.6. Реалізація 

гендерної політики: 

забезпечення рівних 

прав і можливостей 

жінок та чоловіків 

 Створення гендерного портрету області з метою 

оцінки становища жінок і чоловіків, визначення їх 

потреб у різних сферах життєдіяльності, врахування 

гендерної складової при розробці проєктів програм 

соціально-економічного розвитку, галузевих та 
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місцевих програм. Застосування гендерно-

орієнтованого бюджетування. 

 Реалізація заходів з запобігання проявам гендерно 

зумовленого та домашнього насильства, розвиток 

мережі спеціалізованих служб підтримки  

постраждалих осіб, у т.ч. на рівні територіальних 

громад.  

 Створення гендерного паспорту області.  

1.2.7. Запобігання 

виникненню 

надзвичайних 

ситуацій та 

забезпечення 

безпечної 

життєдіяльності 

 

 Впровадження на території області єдиної системи 

оперативного та цілодобового реагування на екстрені 

виклики та комплексний підхід до надання екстреної 

допомоги населенню. 

 Забезпечення модернізації та функціонування 

системи оповіщення населення про загрозу і 

виникнення надзвичайних ситуацій.  

 Створення на території області центрів безпеки, 

підрозділів недержавної пожежної охорони у 

віддалених місцях або місцях концентрації 

пожежонебезпечних об’єктів та територій.  

 Забезпечення підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців центрів безпеки. 

 Здійснення заходів з удосконалення 

територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту, запобігання негативному впливу 

наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, 

стихійного лиха та застосування засобів ураження. 

 Створення матеріальних та фінансових резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

 Організація гуманітарного розмінування на 

територіях та акваторіях області. 

 Підвищення культури безпеки життєдіяльності 

населення.  

 Забезпечення інженерного захисту територій.   

 Створення безпечних умов для відпочинку 

населення на водних об’єктах.   

 

Операційна ціль 1.3. Сучасний освітній простір як базис для 

задоволення потреб суспільства та економіки, підвищення правової 

культури населення. 

 

Один із основних індикаторів якості життя є якісна освіта, що 

розглядається в наш час також і як інструмент соціальної та культурної злагоди 
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й економічного зростання. Система освіти є одним з найголовніших чинників 

зростання якості людського капіталу, генератором нових ідей, запорукою 

динамічного розвитку економіки і суспільства в цілому. Для того, щоб 

українська система освіти по-справжньому ефективно виконувала ці важливі 

завдання, необхідне її оновлення з урахуванням актуальних світових тенденцій 

розвитку освіти у широкому соціально-економічному контексті. 

Однією з основних концептуальних засад реформування в межах Нової 

української школи є створення сучасного освітнього середовища, яке 

сприятиме творчому розвитку й мотивації учнів до навчання. Зміняться не 

тільки навчальні програми та засоби навчання, а й організація та дизайн 

освітнього простору, який утворює безпечне освітнє середовище, широке 

застосування сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та технологій у 

процесі здобуття освіти, у тому числі новітніх технологій енергоефективності, 

дизайну, архітектури будівель, споруд та території закладів освіти.  

Особливості економіки регіону, потреби місцевого ринку праці вимагають 

реорганізації та розвитку системи закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти для підготовки кваліфікованих робітників та спеціалістів, затребуваних 

на підприємствах, в організаціях та установах області. 

Актуальність громадської активності дітей та молоді, їх національно-

патріотичного виховання зумовлюється процесом становлення України як 

єдиної політичної нації. Демографічні зміни поглиблюють дисбаланс між 

молодшою та старшою віковими групами. Різке зниження народжуваності 

наприкінці 80-х та у 90-і роки минулого століття буде проявлятися у наступних 

поколіннях. При цьому відбувається невелике зростання чисельності літніх 

людей. Зменшення частки молодих людей можна компенсувати збільшенням їх 

спроможності. Кожна молода людина від народження має право на повагу до її 

права формувати і визначати своє майбутнє, а формування молодіжної політики 

відбувалося так, щоб уможливити розвиток людського потенціалу, в тому числі 

через формування компетентностей молодих людей. Одним із методів успішної 

реалізації є позашкільна та неформальна освіта. Кожна особа має право здобути 

як позашкільну так і неформальну освіту відповідно до потреб та інтересів в 

місцях, наближених до місця проживання або навчання. Переорієнтування на 

сервісність, коли дитина/молода людина набуває суб’єктності, передбачає її 

готовність і спроможність діяти самостійно та нести відповідальність за свої дії, 

тобто створення можливостей для молоді бути конкурентоспроможною і як 

свідомі громадяни робити свій внесок у подальший розвиток українського 

суспільства. Те, як буде забезпечено реалізацію права на неформальну і 

позашкільну освіту, визначатиме майбутній потенціал людських ресурсів, від 

якого буде залежати економічне зростання країни, конкурентоздатність на 

світовому ринку, якість життя громадян.  

Модернізація мережі закладів освіти регіону, оновлення та зміцнення їх 

матеріально-технічної бази із забезпеченням формування інклюзивного 

простору, подальший розвиток творчого та кадрового потенціалу в галузі освіти 

перетворить її на потужний чинник суспільного розвитку, дієвий інструмент 
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реалізації соціально-економічних, культурних, виховних, освітніх реформ та 

забезпечить консолідацію населення регіону.  

Правова освіта населення – це комплекс системних заходів реалізації 

державної політики, одним із пріоритетних завдань якої є підвищення рівня 

правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, 

створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також 

забезпечення їх конституційного права знати свої права та обов’язки. 

В Україні рівень правової освіти населення є невисоким, що і є причиною 

частого порушення основних прав і свобод громадян.  

Програма правової освіти передбачає подальше створення необхідних 

умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у 

їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації 

та безоплатної правової допомоги, формування у них поваги до права, а також 

визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи 

щодо їх реалізації.  

 

Очікувані результати: 

- покращення якості та рівного доступу населення до загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти: 

- розвиток сучасного освітнього простору шляхом збільшення кількості 

опорних шкіл, зменшивши при цьому кількість малокомплектних шкіл або 

припинивши їх функціонування (крім початкових шкіл);  

- забезпечення здобуття профільної середньої освіти через мережу 

комунальних профільних ліцеїв та закладів спеціалізованої освіти 

загальною кількістю 38 ліцеїв;  

- оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти сучасними засобами 

навчання та обладнанням, стемлабораторіями, шкільними автобусами, 

засобами з протипожежної безпеки;  

- створення умов для розвитку природничо-математичної освіти (STEM-

освіти), її широкомасштабного впровадження на всіх рівнях освіти, у т.ч. у 

закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування, встановлення 

партнерства з роботодавцями і науковими установами та їхнє залучення до 

розвитку природничо-математичної освіти, формування компетентностей, 

актуальних на ринку праці, зокрема, критичного, інженерного і 

алгоритмічного мислення, навичок оброблення інформації й аналізу даних, 

цифрової грамотності, креативних якостей та інноваційності, навичок 

комунікації;  

- поетапне створення додаткових місць для охоплення дітей дошкільною 

освітою на територіях, де значне перевантаження кількості дітей відносно 

нормової потужності закладів;  

- сприяння створенню і діяльності приватних і корпоративних закладів 

дошкільної освіти з метою розвитку державно-приватного та державно-

громадського партнерства; 
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- використання міжнародної методики ECERS як важливої складової 

оцінювання якості системи дошкільної освіти; 

- підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти, зокрема із упровадження в освітній процес сучасних 

цифрових технологій та підтримки дітей з особливими освітніми 

потребами; 

- поширення практики вивчення іноземних мов дітьми раннього віку як 

засіб розвитку виховання та особистісного становлення дитини;  

- підвищення рівня популяризації обов’язкової дошкільної освіти для дітей 

5-річного віку через різні форми її здобуття; 

- підвищення іміджу та соціального статусу професії вихователя закладів 

дошкільної освіти; 

- покращення умов для фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей 

раннього і дошкільного віку; 

- підвищення якості дошкільної освіти шляхом урізноманітнення форм 

цілеспрямованого педагогічного впливу; 

- підвищення фахової компетентності працівників закладів дошкільної 

освіти; 

- підвищення заробітної плати та матеріального стимулювання працівників 

галузі дошкільної освіти за рахунок обласного та місцевого бюджетів.  

- утворення сучасних інноваційних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти – центрів професійної досконалості; 

- удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для 

діяльності позашкільних закладів освіти, як координаційних центрів 

виховної та організаційно-методичної роботи; 

- забезпечення прозорості та об’єктивності фінансування закладів 

позашкільної освіти;  

- підвищення ефективності допризовної підготовки учнівської молоді; 

- трансформація спеціальних шкіл-інтернатів відповідно до вимог Закону 

України „Про повну загальну середню освіту” та запитів населення 

області, укрупнення навчально-реабілітаційних центрів області для 

розширення потенційних можливостей у забезпеченні широкого спектру 

корекційно–розвиткових послуг для дітей із складними порушеннями з 

урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку; 

- реалізація системного підходу до впровадження інклюзивного навчання в 

області „заклад дошкільної освіти – заклад загальної середньої освіти – 

заклад професійної (професійно-технічної ) освіти – заклад вищої освіти”; 

- створення при ІРЦ області умов для реалізації раннього втручання для 

дітей від 0 до 3-х років; 

- популяризація соціальної реклами толерантного ставлення до дітей з 

особливими освітніми та кращих практик інклюзивного навчання в 

області;  

- збільшення кількості дітей, які здобувають освіту в інклюзивних класах, 

групах; 
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- формування науково-педагогічного потенціалу закладів вищої освіти; 

- розроблення закладами вищої освіти інноваційних наукових проєктів; 

- досягнення співпраці між Радами молодих учених, що діють при закладах 

вищої освіти; 

- забезпечення ефективного використання приміщень реорганізованих 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти після їх об'єднання 

відповідно до чинного законодавства України; 

- зростання привабливості професійної (професійно-технічної) освіти, 

підвищення її конкурентоспроможності відповідно до запитів сучасного 

ринку праці шляхом ліцензування сучасних професій та спеціальностей; 

- передача до 2025 року закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області з державної у комунальну власність;  

- підвищення безпечності середовища і посилення життєстійкості молоді 

(спроможності молоді давати раду з викликами середовища); 

- формування і підтримання здорового способу життя (гігієна, здорове 

харчування, фізична активність, обізнаність своїх репродуктивних прав, 

безпечне поводження з ґаджетами та мережею Інтернет, ментальне 

здоров'я тощо); 

- підвищення спроможності молоді, а саме підвищення рівня участі молоді, 

посилення конкурентоспроможності молоді (у межах країни та на 

глобальному рівні), громадянських та управлінських компетентностей; 

- сприяння інтегрованості молоді в українське суспільство та світ: 

підвищення самостійності, мобільності, соціальної і культурної 

включеності в українське суспільство та світ (передбачає обізнаність щодо 

життя один одного, розвиток волонтерства, спілкування та обмін знаннями 

і досвідом, відсутність бар’єрів для самореалізації);  
- підвищення правової культури і свідомості громадян, набуття широкими 

верствами населення правових знань і навичок у їх застосуванні та 

забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги.  

 

Індикатори: 

- показник охоплення дітей дошкільною освітою 3-5 років у міській та 

сільській місцевостях (щорічно); 

- частка дітей 5-6 (7) – річного віку, які здобувають дошкільну освіту в 

закладі дошкільної освіти; 

- відсоток наявних діагностичних засобів та впроваджених 

здоров’язбережувальних технологій у закладах дошкільної освіти; 

- кількість функціонуючих гуртків (художньо-естетичних, фізкультурно-

спортивних, логіко-математичних, пізнавальних, мовленнєвих та інших) 

для дітей дошкільного віку, особливо у сільській місцевості; 

- кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які залучені 

до участі у сертифікаційних програмах, наукових практикумах;  

- кількість створених опорних шкіл; 
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- відсоток охоплення дітей шкільного віку якісною допрофільною та 

профільною освітою; 

- кількість профільних комунальних ліцеїв, які почнуть функціонувати з 

01.09.2024;  

- кількість розроблених наукових та інноваційних проєктів закладами вищої 

освіти; 

- відсоток молодих учених, задіяних у наукових розробках інноваційних 

проєктів; 

- кількість гуртків з національно-патріотичного виховання при закладах 

освіти; 

- кількість створених центрів професійної досконалості; 

- кількість закладів освіти, в яких здійснено модернізацію матеріально-

технічної бази; 

- створення багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру 

обласного підпорядкування у місті Полтава для забезпечення надання 

необхідних освітніх, реабілітаційних (у тому числі медичних) послуг для 

дітей з особливими освітніми потребами; 

-  кількість виведених на інклюзивне навчання в заклади загальної середньої 

освіти за місцем проживання дітей з особливими освітніми потребами, що 

на даний час перебувають у закладах інституційного догляду та виховання 

дітей системи освіти; 

-  кількість відкритих нових та створених додаткових інклюзивно-ресурсних 

центрів на територіях міст, районів, територіальних громад із розрахунку 

на кількість дитячого населення, що проживає на даній території (1 ІРЦ не 

більш, як на 12,0 тис. дітей); 

- забезпечення закладів освіти корекційними педагогами для надання 

корекційно-розвиткових послуг; 

- кількість різнотематичних заходів, спрямованих на залучення молоді до 

наукової діяльності; 

- кількість проліцензованих нових сучасних професій та спеціальностей; 

- відсоток закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, які 

передані з державної у комунальну власність; 

- кількість спроможних молодіжних консультативно-дорадчих органів в 

органах місцевого самоврядування; 

- кількість підготовлених фахівців за програмою „Молодіжний працівникˮ;  

- кількість молодіжних осередків, центрів, хабів, просторів у територіальних 

громадах;  

- кількість проведених семінарів, тренінгів, вебінарів, відеопрограм тощо з 

питань правової тематики та доступу до безоплатної правової допомоги. 

- кількість розроблених та розповсюджених інформаційних матеріалів з 

питань правової тематики та доступу до безоплатної правової допомоги.  

 

Завдання  Потенційно можливі сфери реалізації проєктів  

1.3.1. Розвиток  Проведення масових, культурно-освітніх, 
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національної 

свідомості, 

формування почуття 

патріотизму, 

соціальної активності 

та відповідальності, 

готовності до 

виконання обов’язку 

із захисту 

незалежності та 

територіальної 

цілісності України 

інформаційно-просвітницьких заходів, 

спрямованих на національно-патріотичне 

виховання, посилення життєстійкості, 

спроможності та інтегрованості молоді в 

українське суспільство і світ, формування і 

підтримку у дітей та молоді здорового способу 

життя, почуття власної гідності, усвідомлення 

своїх прав і місця у суспільстві.  

 Розробка переліку культурно-освітніх 

об’єктів Полтавщини для поглибленого вивчення 

окремих тем з навчальних дисциплін шкільної 

програми. 

 Забезпечення відвідування учнями закладів 

загальної середньої освіти культурних осередків 

області для поглибленого вивчення окремих тем з 

навчальних дисциплін шкільних програм.  

 Модернізація матеріально-технічної бази з 

допризовної підготовки молоді в закладах освіти. 

 Співпраця органів владних повноважень,  

позашкільних закладів освіти області із 

соціальними інститутами та громадськими 

організаціями з питань підвищення якості надання 

послуг позашкільної освіти, розвитку національної 

свідомості, формування почуття патріотизму, 

соціальної активності та відповідальності дітей та 

учнівської молоді.  

 Створення обласного реєстру дітей для 

моніторингу ефективності надання позашкільної 

освіти. 

 Проведення закладами вищої освіти у 

співпраці з Комунальним закладом Полтавської 

обласної ради „Полтавська обласна Мала академія 

наук учнівської молоді” різнотематичних заходів, 

спрямованих на залучення молоді до наукової 

діяльності.   

 Створення інтерактивного простору „Музей 

наукиˮ. 

 Проведення науково-дослідницької та освітньо-

просвітницької роботи, яка передбачає 

відновлення історичної пам’яті про тривалі 

державницькі традиції України, включаючи 

проведення фотовиставок, організацію музейних 

експозицій, проведення дискусій, круглих столів із 

застосуванням регіональних традицій, свідчень 
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усної історії національно-визвольної боротьби 

українського народу. 

 Забезпечення ефективного використання 

вивільнених приміщень (будівель) 

реорганізованих закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області. 

 Сприяння у здійсненні ліцензування 

сучасних професій та спеціальностей у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

 Сприяння у забезпеченні оформлення 

необхідних документів щодо передачі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області 

з державної у комунальну власність.  

 Всебічне сприяння утворенню та діяльності 

спроможних молодіжних консультативно-

дорадчих органів в органах місцевого 

самоврядування.  

 Підготовка фахівців за програмою 

„Молодіжний працівник”.  

 Розвиток мережі молодіжних осередків, центрів, 

хабів, просторів. 

1.3.2. Сприяння 

розвитку мережі 

закладів освіти, 

зміцнення їх 

матеріально-технічної 

бази, з врахуванням 

забезпечення 

формування 

інклюзивного 

середовища  

 

 Будівництво нових, реконструкція та 

відновлення діяльності існуючих закладів 

дошкільної освіти. 

 Стимулювання відкриття закладів дошкільної 

освіти різних типів та форм власності. 

 Забезпечення засобами моніторингу освітнього 

процесу у закладах дошкільної освіти. 

 Створення гуртків (художньо-естетичних, 

фізкультурно-спортивних, логіко-математичних, 

пізнавальних, мовленнєвих та інших) для дітей 

дошкільного віку, особливо у сільській місцевості. 

 Організація і проведення на базі Полтавського 

національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка сертифікаційних програм та 

наукових практикумів для підвищення професійної 

кваліфікації педагогічних працівників”.  

 Організація допрофільного навчання. 

 Формування мережі старшої профільної школи. 

 Забезпечення рівного доступу до освіти шляхом 

створення нових та додаткових інклюзивно-

ресурсних центрів для дітей з особливими 

потребами. 
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 Забезпечення якісного, безпечного надання 

послуг із підвезення дітей сільської місцевості до 

місця навчання і додому. 

 Оновлення матеріально-технічної бази закладів 

освіти сучасними засобами навчання, обладнанням 

для природничо-математичних кабінетів, STEM-

лабораторіями. 

  Проведення реорганізації системи професійної 

(професійно-технічної) освіти відповідно до 

потреб ринку праці. 

 Створення центрів професійної досконалості. 

 Проведення психолого-педагогічних досліджень 

для оцінки спроможності до навчання дітей із 

особливими освітніми потребами. 

 Створення програм підготовки вчителів та 

асистентів вчителів інклюзивного навчання. 

 Сприяння влаштування дітей з особливими 

освітніми потребами до інклюзивних класів. 

 Впровадження інформаційної системи для 

бібліотечного фонду.  

1.3.3. Підвищення 

загального рівня 

правової культури та 

вдосконалення 

системи правової 

освіти населення 

області, набуття 

громадянами 

необхідного рівня 

правових знань, 

опанування 

механізмів захисту 

прав і свобод 

громадян  

 

 Проведення заходів щодо інформування 

громадян про правову політику держави, 

забезпечення прав і свобод людини. 

 Розробка та розповсюдження інформаційних 

матеріалів з питань правової тематики  та доступу 

до безоплатної правової допомоги.  

 Проведення семінарів, тренінгів, вебінарів тощо 

з питань правової тематики та доступу до 

безоплатної правової допомоги. 

 Інформування населення про право осіб на 

безоплатну правову допомогу, кращі практики 

захисту адвокатами населення, успішні справи та 

новації в законодавстві, а також соціальної 

реклами правової тематики. 

1.3.4. Удосконалення 

системи позашкільної 

освіти та створення 

умов для діяльності 

позашкільних 

закладів освіти, як 

координаційних 

центрів виховної та 

організаційно-

 Забезпечення якісного надання позашкільної 

освіти, проведення моніторингу ефективності 

надання позашкільної освіти для можливості 

оперування аналітичними даними 
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методичної роботи 

 

8.2. Стратегічна ціль 2. Збалансована інноваційна конкурентоспроможна 

економіка  

Соціально-економічний аналіз розвитку області, проведений за період 
2014-2018 років свідчить, що економіка регіону має значний ресурсний, 
промисловий та аграрний потенціал для зміцнення своїх позицій на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. Є значні резерви для формування більш 
потужного прошарку малого і середнього бізнесу, а також широкого спектру 
туристичної-привабливих об’єктів для розвитку мережі туристичних 
дестинацій та кластерів. 

Раціональне та сплановане використання цих факторів створює достатні 

умови для подальшого зростання рівня добробуту та комфортного проживання 
населення Полтавщини, а також сталого розвитку територій. 

Проте існують негативні моменти, що ускладнюють ефективний та 
гармонійний розвиток регіональної економіки. Насамперед, це домінування 
добувних галузей з низьким рівнем доданої вартості і високою ресурсо- та 
енергоємністю, зношене та морально застаріле обладнання промислових 
підприємств, значна сировинна складова в загальних обсягах експорту.  

Маємо також невисокий рівень підприємницької активності та бізнес-

культури населення, відсутність якісного туристичного продукту та його 
промоцій. 

Секторальний розвиток також не є рівномірним: утворились значні в 

соціально-економічні дисбаланси між кількома найбільшими містами – 

Полтава, Кременчук, Горішні Плавні та більшістю сільських районів області.  
Максимальна реалізація економічного потенціалу області, насамперед у 

сфері промислового виробництва, сільського господарства, переробної 

промисловості та туристичної індустрії можлива за умови інноваційного та 

наукового розвитку економіки області на основі смарт спеціалізації, залучення 
додаткових інвестицій, створення індустріальних та наукових парків, активної 

підтримки малого і середнього бізнесу та розвитку туризму і креативних 

індустрій. 
Очікувані результати від реалізації стратегічної цілі 2. „Збалансована 

інноваційна креативна економіка області” у середньостроковій перспективі:  

• розвиток галузей з високим рівнем доданої вартість на основі 
високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств; 

• збільшення інвестиційного потоку до регіональної економіки;  

• зростання експорту продукції зі значною переробною складовою; 
• зміцнення фінансової спроможності регіону за рахунок зростання 

податкових надходжень; 

• збільшення складової малого і середнього бізнесу в загальних обсягах 
виробництва;  

• розширення ринку праці та створення нових робочих місць;  

• збільшення кількості зареєстрованих об’єктів інтелектуальної власності; 
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• вирівнювання просторового розвитку регіону; 

• зростання доходів населення;  

• розроблення нових туристичних продуктів та збільшення туристичних 
потоків. 

Досягнення цієї стратегічної цілі має забезпечуватись через реалізацію 

трьох операційних цілей, які визначено ключовими. 
 

Стратегічна ціль 2. Збалансована інноваційна конкурентоспроможна 

економіка  
Операційна ціль 2.1. Операційна ціль 2.2. Операційна ціль 2.3. 

Інноваційний та 

науковий розвиток 
економіки області на 

основі смарт спеціалізації 

Ефективна бізнес та 

інвестиційна 
інфраструктура, 

активізація 

інвестиційної 
діяльності  

Сталий розвиток 

креативних індустрій, 
культури та туризму 

 

Діяльності в рамках стратегічної цілі „Збалансована інноваційна 
конкурентоспроможна економіка” кореспондуються зі стратегічними цілями 

1 „Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та добробут” та 

3 „Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення балансу 
екосистем та охорона довкілля”. 

 

Операційна ціль 2.1. Інноваційний та науковий розвиток економіки 

області на основі смарт-спеціалізації 
Зважаючи на те, що економіка нашого регіону переважно сировинного 

типу, наразі важливим є використання сучасних підходів до інноваційного 

розвитку та переходу до Індустрія 4.0. – нових технологій, які передбачають 
повну цифровізацію виробництва, створення „розумних” продуктів та сервісів, 

перехід на сучасні бізнес-моделі. 

Ефективна інноваційна діяльність є основою економічного зростання як 
окремо взятого підприємства чи галузі, так і регіону загалом. Інновації дають 

змогу підприємству здобути значних переваг у конкурентному середовищі і 

зайняти високі позиції шляхом створення нового продукту, впровадження 
технічного процесу або економіко-організаційної методики. 

На сьогодні в області діє 30 інноваційно активних підприємств, які 

протягом 2018 року впровадили 20 нових технологічних процесів та 142 види 
інноваційної продукції. Загалом же на інновації було витрачено 105,6 млн грн, 

зокрема 49,5 млн грн на внутрішні наукові розробки та 40,2 млн грн на 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення. 

Для впровадження Індустрія 4.0. необхідна підтримка з боку держави 
шляхом реалізації цільових програм, які на сьогодні в стадії розробки. Тому на 

регіональному рівні визначаємо амбітну ціль щодо сприяння переходу до 

Індустрія 4.0. шляхом підтримки модернізації та автоматизації виробничих 



29 

процесів, створення кластерів, участі полтавських виробників у міжнародних 

ланцюгах доданої вартості.  

Промисловість Полтавщини має потужний виробничий та науково-
технічний потенціал та представлена різними галузями – від добувної до 

виробництва високотехнологічної продукції та товарів широкого вжитку. Вона 

формує понад 50% валової доданої вартості та забезпечує робочими місцями 
близько 40% зайнятих в економіці області, майже половина надходжень до 

зведеного бюджету сплачено ТОП-10 найбільшими промисловими 

підприємствами регіону. Саме високотехнологічні сектори промисловості 
області, такі як машинобудування, металургійне виробництво, харчова 

промисловість є рушіями розвитку регіональної економіки з огляду на кількість 

робочих місць, розвиток інновацій та надходжень до бюджетів.  

Сільське господарство області продовжує залишатись вагомим сегментом 

економіки, його частка у створені валової доданої вартості області постійно 

збільшується. 

Полтавщина традиційно залишається однією з основних житниць України, 

посівши лідерські позиції з виробництва зерна, цукрових буряків, сої, а в 

тваринницькі галузі – з виробництва молока і м’яса.  

Область є лідером з валового збору зерна в державі та постійно займає 

провідне місце у виробництві цукросировини. 

В області напрацьовано унікальний багаторічний досвід ведення 

органічного землеробства. На сьогодні в області 28 суб’єктів господарювання 

здійснюють діяльність з виробництва органічної продукції (сировини). 

Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на сьогодні через 

низку екологічних, економічних та соціальних переваг.  

Ринок продукції органічного сільського господарства є дуже 

перспективним і недостатньо розвиненим, тому відкриває перед виробниками 

та експортерами широкі горизонти. 

Природно-економічний потенціал Полтавщини сприяє формуванню 

високих урожаїв плодових культур. Полтавська область має можливості для 

повного забезпечення власних потреб у плодово-ягідній продукції та її 

експорту до інших країн. 

В області існують значні можливості збільшення обсягів виробництва 

плодово-ягідної продукції за рахунок планомірного відтворення плодових і 

ягідних насаджень. 

Значний потенціал розвитку має галузь тваринництва.  

Полтавщина займає 1 місце серед регіонів України по поголів’ю великої 

рогатої худоби, в тому числі корів у сільськогосподарських підприємствах. 

Також серед регіонів України по виробництву молока по всіх категоріях 

господарств, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах (понад 14% 

валового надою в державі) область займає перше місце. 

Стратегія розвитку області передбачає спрямувати зусилля на виконання 

завдань Державної Стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки за 

напрямом „Розвиток сільських територій”, а саме: 
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- сприяння розвитку різних форм кооперації, фермерства, забезпечення 

доступності ринків збуту для малих і середніх виробників 

сільськогосподарської продукції, інфраструктури для зберігання 

сільськогосподарської продукції, запровадження нових технологій та 

обладнання для переробки сільськогосподарської сировини; 

- стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва на сільських 

територіях; 

- створення замкнених циклів виробництва і переробки 

сільськогосподарської продукції; 

- вирощування екологічно чистої продукції та розвиток органічного 

виробництва. 

На виконання завдань Стратегії регіонального розвитку Полтавської 

області на 2021-2027 роки буде розроблено Програму розвитку та підтримки 

аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 

2027 року. 

Головною метою Програми буде сприяння розвитку різних форм 

кооперації, фермерства, збільшення доданої вартості в аграрній сфері, 

підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових можливостей 

для малого та середнього аграрного бізнесу. 

Перспективними напрямками регіональної смарт-спеціалізації в 
агропромисловому комплексі є: інноваційне органічне сільськогосподарське 

виробництво та його переробка, виробництво екологічно чистих продуктів, 

розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва, розвиток 
індивідуального підприємництва та самозайнятості населення у сільській 

місцевості та розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі. Також 

важливим є розвиток різних форм кооперації, фермерства, забезпечення 
доступності ринків збуту для малих та середніх виробників 

сільськогосподарської продукції, підтримка розвитку інфраструктури 

зберігання сільськогосподарської продукції; сприяння запровадження нових 
технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської сировини. 

 

Очікувані результати: 

- нарощення обсягів виробництва промислової та агропромислової 

продукції; 

- збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів; 

- збільшення експорту високотехнологічної продукції; 

- зростання інноваційних впроваджень у виробництво; 

- створення нових робочих місць; 

- розвинута та дієва структура підтримки інноваційних процесів; 

- створення умов для просування новітніх розробок у виробництво та для 

залучення на територію області фахівців IT сфери; 

- забезпечення умов для розвитку наукоємного виробництва; 

- забезпечення населення області сільгосппродукцією власного 

виробництва; 

- зниження рівня енергоємності готової одиниці продукції; 
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- збільшення обсягів кредитування фермерських господарств у 3 рази (до 15 

млн грн на рік); 

- розвиток підприємництва на селі та створення нових робочих місць в 

аграрному секторі; 

- створення багатофункціональних сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів; 

- підвищення рівня конкурентоздатності особистих селянських господарств, 

селянських фермерських господарств, фізичних осіб - 

сільськогосподарських товаровиробників, що стали членами 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

- зміна структури виробництва сільськогосподарської продукції та 

організація системи поглибленої її переробки для збільшення частки 

доданої вартості; 

- збільшення обсягів виробництва плодово-ягідної продукції до 140 тис тонн 

на рік; 

- збільшення виробництва молока вищої категорії на 20%; 

- збільшення продуктивності корів в особистих селянських та фермерських 

господарствах до 7000 кг молока в рік;  

- підвищення ефективності використання земельних ресурсів, поліпшення їх 

якісного складу; 

- збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва та податкових 

надходжень; 

- здешевлення вартості органічної продукції з метою забезпечення її 

конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

- збільшення площі земель під органічною продукцією на 2,5%;  

- забезпечення загальноосвітніх шкіл, дошкільних закладів, будинків 

інтернатів, медичних та соціальних закладів області власною плодово-

ягідною продукцією та молочною продукцією; 

- доведення рівня паспортизації водних об’єктів до 100%; 

- удосконалення методів діагностичного та лабораторного контролю 

інфекційних хвороб тварин. Доступність для суб’єктів господарювання 

утилізації побічних продуктів тваринного походження; 

- своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація регульованих шкідливих 

організмів.  

 

Індикатори: 

- індекс виробництва промислової продукції; 

- частка переробних галузей в структурі реалізованої продукції ; 

- обсяги реалізованої промислової продукції на 1 особу населення; 

- обсяги виробництва валової сільськогосподарської продукції; 

- відсоток зростання податкових надходжень; 

- витрати на інновації; 

- кількість інноваційно активних промислових підприємств; 

- обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг); 
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- обсяг залучених інвестиції; 

- кількість створених робочих місць; 

- кількість проведених дорадчою службою навчальних заходів; 

- кількість учасників, які прийняли участь у заходах проведених дорадчою 

службою, осіб;  

- кількість діючих сільськогосподарських кооперативів; 

- кількість виробників органічних видів продукції; 

- частка сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом у 

загальній площі сільськогосподарських угідь, %; 

- площа земель органічного виробництва, тис. га; 

- рівень паспортизації водних об’єктів, %; 

- кількість придбаного лабораторного обладнання та спеціального 

автотранспорту, шт.; 

- стан епізоотичної, екологічної, епідеміологічної ситуації в області.  

Досягнення операційної цілі 2.1. потребує вирішення таких завдань: 

 

Завдання 
Потенційно можливі сфери реалізації 

проєктів 

2.1.1. Забезпечення умов для 

інституційної підтримки 

розвитку інновацій, їх 

комерціалізації та трансферу 

технологій в усі сфери 

регіональної економіки, 

стимулювання співробітництва 

на рівні освіта-наука-бізнес 

 

 Визначення конкурентоспроможних 

інноваційних технологій та стимулювання їх 

впровадження у виробництво на 

підприємствах області. 

 Проведення заходів для покращення 

системи інформаційного забезпечення 

інноваційної діяльності. 

 Підтримка розвитку інженерних розробок 

у сфері інноваційних екобезпечних 

технологій. 

 Розробка та впровадження інноваційних 

імпортозамінних видів продукції на основі 

наукових досліджень та запатентованих 

технологій  

 Започаткування щорічного обласного 

конкурсу проєктів наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності. 

 Залучення молоді до участі у науково-

дослідній діяльності шляхом створення в 

області ради молодих учених. 

 Проведення тренінгів з розробки 

інвестиційних проєктів у територіальних 

громадах області. 

 Надання допомоги з пошуку інвесторів 

для фінансування проєктів. 

2.1.2. Підтримка перспективних  Технологічне переоснащення та 
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напрямів розвитку 

промисловості та АПК (у т.ч. 

органічно чистого виробництва, 

сучасних форм кооперації 

тощо) 

розширення діючих виробничих 

потужностей. 

 Стимулювання інноваційної діяльності 

промислових підприємств. 

 Сприяння диверсифікації ринків збуту 

промислової продукції полтавських 

виробників та збільшенню присутності на 

зовнішніх ринках. 

 Впровадження нових технологій та 

освоєння нових видів продукції на базі 

співпраці з науковими установами у 

здійсненні науково-дослідних робіт. 

 Забезпечення кваліфікованими 

інженерними та робітничими кадрами. 

 Підтримка сільськогосподарської дорадчої 

діяльності.  

 Підтримка розвитку інфраструктури 

зберігання сільськогосподарської продукції.  

 Сприяння запровадження нових 

технологій та обладнання для переробки 

сільськогосподарської сировини. 

 Кредитування фермерських господарств, 

сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів та фізичних осіб-підприємців. 

 Створення та підтримка 

сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів. 

 Розвиток органічного землеробства та 

виробництво органічних продуктів 

харчування. 

 Підтримка розвитку садівництва та 

ягідництва. 

 Розвиток галузі тваринництва в особистих 

селянських та фермерських господарствах.  

 Проведення паспортизації водних об’єктів 

за межами населених пунктів для 

рибогосподарських потреб. 

 Забезпечення діагностики і раннього 

виявлення збудників інфекційних хвороб 

спільних для людей і тварин. 

 Забезпечення ліквідації регульованих 

шкідливих організмів фітосанітарними 

заходами.  
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 Розробка реєстрів земель 

сільськогосподарського призначення 

Полтавської області (реєстр 

агрохімпаспортизації, цільового 

використання) на платформі апаратно-

програмного комлексу Управлінської 

геоінформаційної системи Полтавської 

області.  

2.1.3. Сприяння переходу до 

Індустрія 4.0. (пріоритетність у 

підтримці модернізації та 

автоматизації виробничих 

процесів, засад 

енергоефективності, 

кластерності виробництв, 

оптимізації логістики тощо) 

 Впровадження автоматизації виробничих 

процесів.  

 Оптимізація виробничих процесів шляхом 

впровадження сучасних інтелектуальних 

продуктів. 

 Підвищення престижності інженерних та 

робітничих спеціальностей. 

 Сприяння створенню кластерних 

виробництв. 

 Впровадження енергоефективних 

технологій виробництва. 

 Трансформація вітчизняних індустрій в 

конкурентоспроможні та ефективні за 

рахунок їх „цифровізації”. 

 Створення нових продуктів та послуг 

завдяки технології Інтернету речей, 

віртуальній реальності, хмарним сервісам, 

штучному інтелекту. 

 Розвиток сфери експорту „цифрової” 

продукції та послуг (ІТ-аутсорсинг). 

2.1.4. Використання потенціалу 

місцевих мінеральних ресурсів, 

у тому числі покладів бішофіту, 

в промисловому та 

агропромисловому секторах 

економіки, індустрії здоров’я і 

краси 

 Створення прибуткового проєкту щодо 

використання покладів бішофіту з 

фокусуванням на соціальних та екологічних 

аспектах області: 

- розвиток людини та збереження її 

основних показників здоров’я; 

- ефективне управління природними 

ресурсами, на які багата область; 

- репутація області та світове визнання, 

достойна зарплатня та умови праці. 

2.1.5. Створення умов для 

проходження процедур 

стандартизації і сертифікації 

продукції місцевого бізнесу та 

впровадження інноваційних 

розробок у напрямку смарт-

 Створення лабораторій з проведення 

наукових досліджень у напрямку визначення 

відповідності вітчизняної продукції вимогам 

та стандартам європейської та міжнародної 

якості. 
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спеціалізації  Контроль продуктів харчування 

тваринного походження.  

 Сприяння адаптації вітчизняних 

виробників до нових вимог якості продукції.    

 

Операційна ціль 2.2. „Ефективна бізнес та інвестиційна 

інфраструктура, активізація інвестиційної діяльності”  

Незважаючи на те, що Полтавська область належить до групи найбільш 

економічно розвинених областей, рівень інвестицій у регіональну економіку не 

є достатнім. Інвестиційні компанії та закордонні партнери віддають перевагу 

регіонам інформація про позитивний імідж, яких найбільше присутня в 

інформаційному просторі і їх залучення залежить не лише від загальної ситуації 

в Україні, але й від сприятливого інвестиційного середовища, створеного 

власне органам публічної влади області. В умовах економічної кризи, 

спричиненої пандемією, особливо актуальним питанням є реалізація заходів 

щодо сприяння активізації інвесторів.  

Тому необхідно забезпечити гідну ідентифікацію Полтавщини у 

міжнародному співтоваристві шляхом проведення промоцій щодо 

економічного, інвестиційного, інноваційного потенціалу та стабільності 

регіонального бізнесклімату серед вітчизняних та іноземних партнерів на 

основі системного маркетингу та створення промоційного продукту. 

Комплекс дій, спрямованих на створення позитивного інвестиційного 

іміджу області, дасть можливість суттєво підвищити шанси регіону залучити в 

економіку додаткові зовнішні ресурси.  

Для забезпечення активізації інвестиційної діяльності у регіоні з 

одночасним залученням зовнішніх інвестицій необхідно забезпечити системний 

та комплексний підхід щодо сприяння інвестиційної активності інвесторів, а 

також сприяти створенню сприятливого бізнес середовища.  

Результатом досягнення цієї оперативної цілі має стати також активізація 

зусиль з просування експорту конкурентоспроможних товарів та послуг на 

перспективні ринки країн-членів Європейського Союзу, США, країн Африки та 

Азії, а також поглиблення товарної та географічної диверсифікації  

регіонального експорту з ефективним використанням нових можливостей та 

преференцій в рамках укладених угод про вільну торгівлю з країнами світу. 

Всебічна підтримка бізнесу здійснюватиметься шляхом просування 

інформації про місцевого виробника на українському та світових ринках.  

Розбудова інноваційної та креативної економіки регіону потребує 

підготовки висококваліфікованих фахівців. В області протягом багатьох років 

спостерігається професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом та 

пропозицією робочої сили, спричинений повільним реагуванням ринку освітніх 

послуг на динамічні зміни ринку праці та неусвідомленим професійним 

вибором випускників шкіл і їхніх батьків. Як наслідок – гострий дефіцит на 

ринку праці висококваліфікованих робочих кадрів. Для формування трудового 

потенціалу відповідно до потреб регіонального ринку праці велика роль 
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належить профорієнтаційній роботі, насамперед з молоддю, спрямованій на 

підвищення престижу робітничих професій та їх мотивації до свідомого вибору 

професійної діяльності. 

В Україні у сфері публічних закупівель спостерігаються негативні 

тенденції, зокрема, монополізація окремих ринків, високі корупційні ризики, 

встановлення дискримінаційних вимог до учасників, що, у свою чергу, 

спричиняє відсутність добросовісної конкуренції та неефективне використання 

бюджетних коштів. 

Дотримання законних процедур і усунення дискримінаційних вимог до 

учасників під час здійснення закупівель дозволить підвищити довіру бізнесу до 

публічних закупівель, сприятиме участі у аукціонах широкого кола нових 

учасників на регіональному рівні та дозволить бізнесу суттєво розширити 

ринок збуту і укладати економічно вигідні угоди.  

 

Очікувані результати: 

- зростання прямих ділових контактів між представниками бізнесу 

конкурентоспроможних секторів економіки області та потенційно 

зацікавленими іноземними партнерами; 

- сприятливий бізнес-клімат; 

- активізація міжнародного співробітництва в рамках існуючих 

міжрегіональних угод та договорів двостороннього співробітництва з 

перспективними регіонами країн світу; 

- зростання внутрішніх і зовнішніх інвестицій до регіональної економіки;  

- розширення географії експорту та збільшення кількості експортерів; 

- розширення структури підтримки інвесторів та експортерів; 

- зростання зовнішнього попиту на місцеві бренди/торгові марки; 

- зменшення дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили; 

- задоволення потреб роботодавців у кваліфікованій робочій силі; 

- створення системи професійного навчання, що включає професійну 

підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працюючих;  

- створення нових робочих місць; 

- раціональне та ефективне використання державних коштів при здійснені 

закупівель товарів, робіт та послуг підприємствами, установами, 

організаціями області, які належать до сфери управління структурних 

підрозділів облдержадміністрації;  

- зменшення корупційних ризиків у сфері публічних закупівель;  

- підвищення доступності державних тендерів до суб’єктів господарювання, 

розширення кола постачальників за договорами про закупівлі.  

 

Індикатори: 

- кількість підприємств з іноземними інвестиціями; 

- питома вага кількості малих і середніх підприємств; 

- питома вага обсягів реалізованої продукції малими і середніми 

підприємствами; 
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- темп зростання обсягів залучених іноземних інвестицій у порівнянні з 

попереднім періодом;  

- кількість створених робочих місць, у тому числі учасниками 

індустріальних парків; 

- темп зростання обсягів експорту товарів та послуг Полтавської області; 

- збільшення кількості зовнішньоекономічних партнерів; 

- рівень працевлаштування безробітних після профнавчання, % 

- кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами та бізнес-

навчанням, осіб; 

- кількість суб’єктів господарювання, які беруть участь у публічних 

закупівлях; 

- кількість проведених навчальних заходів у сфері публічних закупівель.  
 
Досягнення операційної цілі 2.2. потребує вирішення таких завдань: 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проєктів  

2.2.1. Підтримка 

розвитку МСП, у 

т.ч. соціального та 

молодіжного 

підприємництва, 

стартапів тощо 

 Активізація процесу передачі здобутків науки до 

сфери підприємництва. 

 Проведення навчальних семінарів для суб’єктів 

малого і середнього підприємництва щодо 

вдосконалення навиків ведення бізнесу, а також змін у 

законодавстві з питань розвитку підприємництва. 

  Надання інформаційних, юридичних консультацій з 

питань відкриття і ведення бізнесу та нормативів 

чинного законодавства незайнятому населенню.  

 Створення освітньої платформи для орієнтації молоді 

на започаткування власної справи. 

 Популяризація соціального підприємництва. 

 Впровадження фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктів малого і середнього підприємництва. 

 Сприяння реалізації програми фінансової державної 

підтримки бізнесу „Доступні кредити: 5-7-9%”. 

 Поширення інформації серед суб’єктів малого і 

середнього підприємництва про наявні програми 

підтримки підприємництва, освітніх заходів та 

стажування з метою сприяння їх господарської 

діяльності та підвищення компетенції і кваліфікації. 

 Проведення заходів із залученням успішних 

представників малого і середнього підприємництва. 

 Проведення конкурсів бізнес-ідей для підприємців-

початківців. 

 Впровадження та розвиток цифрового 

підприємництва, стимулювання розвитку цифрових 

інфраструктур. 
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 Сприяння розвитку екологічно дружнього 

(„зеленого”) малого та середнього бізнесу. 

 Створення сприятливих умов для розвитку малого та 

середнього бізнесу у сфері поводження з побутовими та 

промисловими відходами. 

 Створення стимулюючих умов для розвитку 

місцевого соціального підприємництва. 

 Започаткування шкільного соціального 

підприємництва. 

 Гармонізація нормативно-правової бази з 

європейським законодавством  

2.2.2. Розбудова 

інфраструктури 

підтримки бізнесу 

(бізнесінкубатори, 

профінкубатори, 

центри, фонди, 

асоціації тощо) 

 Сприяння у створенні нових та розвитку діючих 

об’єктів підтримки підприємництва. 

 Підготовка кадрів для суб’єктів малого і середнього 

підприємництва в бізнес-інкубаторах та бізнес-центрах 

області. 

 Сприяння співробітництву об’єктів інфраструктури 

підтримки бізнесу з вищими навчальними закладами. 

 Створення науково-технологічних парків.  

 Створення платформ для діалогу представників 

різних сегментів бізнесу. 

 Створення центрів підтримки підприємництва (ЦПП) 

на базі ЦНАП у вигляді безкоштовного отримання 

інформації та консультацій для підприємців, а також для 

осіб, які планують започаткувати власну 

справу/отримати фінансування.  

2.2.3. Впровадження 

механізмів та 

інструментів 

залучення 

інвестиційних 

ресурсів (у т.ч. 

розбудова мережі 

індустріальних 

парків тощо) 

 Формування, вдосконалення, супровід/оновлення та 

поширення якісних інформаційних продуктів щодо 

економічного та інвестиційного потенціалу області. 

 Проведення міжнародних інвестиційних, економічних 

заходів на території області, у тому числі галузевих. 

 Представлення потенціалу регіону на міжнародних 

заходах на території України та за кордоном. 

 Підтримка регіональних інституцій, діяльність яких 

спрямована на розвиток інноваційної сфери, залучення 

інвестиційних ресурсів, місцевий економічний та 

регіональних розвиток. 

 Розвиток міжнародного та міжрегіонального 

співробітництва. 

 Проведення іміджевих заходів, у тому числі в сфері 

європейської інтеграції. 

 Створення віртуальних майданчиків для 

популяризації потенціалу області та представлення  



39 

інвестиційних пропозицій/проєктів. Сприяння 

створенню індустріальних та наукових парків.  

 Портфель інвестиційних пропозицій (у т.ч. у вигляді 

інформаційних тізерів для представлення потенційному 

інвестору). 

 Проактивна маркетингова стратегія залучення 

цільових інвесторів.  

 Маркетингова підтримка діючих та потенційних 

експортерів, заходи з розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності та розширення ринків збуту. 

 Розвиток мережі „бізнес-ангелів”. 

2.2.4. Формування 

системного підходу 

та розвиток 

інституційної 

спроможності у 

сфері залучення 

інвестицій.  

 Розроблення та впровадження комплексної обласної 

цільової програми залучення інвестицій в Полтавську 

область. 

  Підтримка регіональних інституцій, діяльність яких 

спрямована на розвиток інноваційної сфери, залучення 

інвестиційних ресурсів, місцевий економічний та 

регіональний розвиток.  

2.2.5. Просування 

продукції та послуг 

місцевого бізнесу на 

нові ринки 

 

 Формування промоційних каталогів продукції 

вітчизняних виробників. 

 Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до участі у українських та міжнародних 

форумах, семінарах, конференціях, виставках, ярмарках. 

 Створення умов для активного просування та 

підтримки місцевого виробника шляхом розбудови 

міжнародних економічних зв’язків. 

 Створення регіональної онлайн платформи ринку 

збуту для суб’єктів підприємництва. 

 Створення онлайн майданчика, що надасть 

можливість для місцевих підприємців пропонувати 

товари та послуги, а також налагоджувати зв'язок із 

потенційними споживачами в умовах карантинних 

обмежень. 

 Проведення віртуальних виставок продукції та послуг 

підприємств Полтавщини  

2.2.6.  Підтримка у 

формуванні 

кадрового 

потенціалу 

відповідно до 

потреб ринку праці 

 Проведення досліджень щодо сучасного стану, 

перспективних потреб ринку праці та вироблення 

рекомендацій.  

 Реалізація прогресивних форм навчання безробітних 

(дуальна, дистанційна та ін.) для підготовки 

висококваліфікованих працівників для потреб економіки 

регіону. 

 Заходи щодо популяризації та підвищення престижу 



40 

робітничих професій. 

 Поліпшення якості підготовки робітничих кадрів 

через закупівлю сучасного обладнання для професійно-

технічних навчальних закладів. 

 Стимулювання налагодження ефективної взаємодії у 

форматі роботодавець-працівник через систему 

профпідготовки, консалтингу, рекрутингу та HR-

менеджменту тощо. 

 Сприяння проведенню змін у професійно-технічній 

освіті (усунення невідповідності у навичках, які набули 

випускники ПТУ та яких потребують роботодавці). 

 Впровадження принципів дуальної освіти у 

регіональних ЗВО, що забезпечить підвищення рівень 

професійної підготовки здобувачів, а також сприятиме 

співпраці вищої школи із реальним сектором економіки.  

2.2.7. Використання 

публічних 

закупівель як 

механізму 

підтримки 

економічної 

активності суб’єктів 

господарювання. 

 Здійснення правового супроводу замовників, які 

належать до сфери управління структурних підрозділів 

облдержадміністрації, при здійснені закупівель товарів, 

робіт та послуг. 

 Проведення навчання (лекцій, семінарів, вебінарів, 

тощо) щодо правильного застосування законодавства в 

сфері державних закупівель. 

 

Операційна ціль 2.3. Сталий розвиток креативних індустрій, культури 

та туризму. 

Полтавщина є одним з наймальовничіших та екологічно чистих регіонів 

України. Область має значний туристичний потенціал, зумовлений вигідним 

географічним розташуванням, особливостями історичного розвитку, 

національно-культурним різноманіттям, специфічною архітектурою, 

природними об’єктами, наявністю потенційно брендових туристичних 

продуктів, унікальним поєднанням урбанізованих та індустріалізованих 

місцевостей із заповідними територіями. 

Креативність є ключовим вектором для суспільства, заснованого на 

знаннях та економіці, що робить свій внесок у мікро-, малий та середній бізнес, 

культуру, мистецтво, а також всі сфери суспільного життя, що сприяє 

стабільному розвитку туристичної дестинації. Саме тому питання розвитку 

креативних індустрій є вкрай важливим. 

Креативні індустрії впливають на формування доходів бюджету, створення 

додаткових робочих місць, експортні надходження, інвестиційну 

привабливість, розвиток інтелектуального капіталу, всебічний розвиток 

внутрішнього туризму на Полтавщині. 
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Очікувані результати: 

- створення туристично-привабливого іміджу Полтавщини для місцевого 

населення, громадян України та іноземних громадян; 

- створення умов для активної рекламної презентації області серед гостей; 

- створення бази даних об’єктів туризму, сформований попит на туристичні 

послуги; 

- забезпечення архітектурної доступності різноманітних туристичних 

об’єктів області; 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури; 

- проведення реконструкцій, реставрацій, капітальних ремонтів закладів 

культури; 

- забезпечення постійного маркетингу та створення туристичного бренду 

області;   

- підвищення обізнаності потенційних відвідувачів про цікаві туристичні 

місця, послуги з подорожування, відпочинку, розселення, громадського 

харчування тощо; 

- включення об’єктів нематеріальної культурної спадщини до 

Національного списку України та Репрезентативного списку 

нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО; 

- задоволення потреб громадян в якісних і доступних культурних послугах; 

- збереження культурної спадщини, розвиток, зміцнення, примноження 

творчого потенціалу та культурного простору області; 

- створення умов для виявлення, розширення та використання культурно-

просвітницького, туристичного, економічного та іншого потенціалу 

об’єктів культурної спадщини; 

- створення ефективної системи охорони культурної спадщини; 

- створення системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів у сфері охорони і збереження об’єктів культурної спадщини; 

- стимулювання розвитку державно-приватного партнерства у сфері 

охорони культурної спадщини; 

- інтегрування питання охорони і збереження об’єктів культурної спадщини 

до програм культурного та соціально-економічного розвитку громад; 

- здійснення заходів із збереження територій історичних населених місць, 

пам’яток культурної спадщини, зон охорони; 

- стимулювання формування економічного середовища та розвитку сфери 

зайнятості населення навколо об’єктів культурної спадщини, у тому числі, 

визначення економічного механізму стимулювання їх збереження; 

- впровадження системи постійного моніторингу стану збереження об’єктів 

культурної спадщини; 

- сприяння залученню недержавних форм інвестицій для забезпечення 

утримання пам’яток у належному стані і проведення необхідних робіт; 

- сприяння подальшому активному розвитку професійного мистецтва на 

Полтавщині, творче стимулювання полтавських митців, презентація 

української музичної та театральної спадщини на світових культурних 
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теренах, інтеграція полтавського мистецтва у світовий культурний 

простір, створення успішного іміджу Полтавського краю на державних 

теренах та за кордоном.  

 

Індикатори: 

- кількість туристів на території області; 

- кількість залучених представників мікро-, малого та середнього бізнесу у 

сфері туризму та креативних індустрій у регіоні; 

- кількість приведених у відповідність до вимог сучасних туристів об’єктів 

туристичної гостинності;  

- кількість відремонтованих, відреставрованих та приведених у 

відповідність до вимог чинного законодавства пам’яток та об’єктів 

культурної спадщини та закладів культури і мистецтва; 

- кількість започаткованих та проведених заходів у області. 

 
Досягнення операційної цілі 2.3. потребує вирішення таких завдань: 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проєктів  

2.3.1.Розвиток 

внутрішнього та 

в’їзного туризму  

 

 Розроблення концепції з проведення реклами 

туристичного бренду Полтавщини для пізнаваності 

регіону на всеукраїнському та міжнародному 

рівнях. 

 Залучення культурної спадщини регіону для 

розвитку туристичних родзинок Полтавщини для 

внутрішніх та іноземних туристів. 

 Створення нового рекламного продукту на 

базі особливостей культурної спадщини ТОП-5 

туристичних магнітів Полтавщини. 

 Створення кластерів стоматологічного та 

реабілітаційного туризму на Полтавщині. 

 Розвиток шкільного, соціального, 

гастрономічного, активного (вело) та промислового 

туризму. 

 Грантова підтримка суб’єктів туристичної 

діяльності. 

 Створення нових та підтримка існуючих 

об’єктів подієвого туризму області (фестивалі, 

обласні свята, культурно-мистецькі заходи тощо). 

 Підтримка та сприяння розвитку садиб 

сільського зеленого туризму (у тому числі через 

діяльність освітньо-методичних закладів, бізнес-

інкубаторів, стартапів тощо). 

 Розвиток санаторно-курортної сфери на 

Полтавщині. 
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2.3.2. Збереження 

культурної спадщини та 

захист традиційного 

характеру середовища, а 

також створення умов 

для ефективного 

використання 

економічного 

потенціалу культурної 

спадщини 

 Формування електронного реєстру пам’яток 

культурної спадщини. 

 Паспортизація пам’яток та щойно виявлених 

об’єктів культурної спадщини. 

 Збереження пам’яток культурної спадщини 

Полтавської області.  

2.3.3. Розвиток 

креативних індустрій 
 Створення щорічно 2 грантових конкурсів для 

підтримки проєктів з розвитку мікро- та малого 

підприємництва у сфері туризму. 

 Оцифрування, створення та наповнення 

Електронного Державного реєстру об’єктів 

культури та туристичного огляду. 

 Розвиток та вдосконалення туристичної 

інфраструктури.  

 Забезпечення доступності об’єктів 

туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення. 

 Підтримка розвитку професійного мистецтва. 

 Розвиток бібліотек та аматорського мистецтва. 

2.3.4. Ефективне 

фінансування та 

управління у сфері 

культури  

 Створення Фонду культури/грантової програми (з 

можливістю наповнення через фіксацію відсоткової 

ставки бюджету розвитку. 

 Розробка механізмів залучення бізнесу до 

фінансування культурних проєктів. 

 Впровадження стратегічного планування 

діяльності культурних установ та організацій 

області. 

 Фінансування ремонтно-реставраційних об’єктів 

– закладів культури за запитом. 

 Розроблення показників ефективності роботи 

бюджетних культурних установ задля 

стимулювання розвитку та ефективного реагування 

на зміни у культурних тенденціях. 
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8.3. Стратегічна ціль 3. Ефективне управління просторовим розвитком, 

забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля  

 

Регіональний розвиток є складним, динамічним процесом, в основі якого 

лежить вибір оптимального розміщення продуктивних сил та визначення 

перспективних напрямків розвитку території. 

Просторовий розвиток визначається сукупністю чинників, які впливають 

на якість життя: тривалість життя, стан навколишнього природного 

середовища, стан охорони здоров’я, якість житлових умов, ступінь економічної 

та політичної стабільності тощо. Просторовий розвиток тісно пов’язаний з 

інноваційним розвитком, який має безпосередній вплив на рівень виробництва, 

технологій, освіти, медицини, екологічний стан. 

Просторовий каркас економіки регіону формується на зв’язках між 

інноваційною, соціальною, економічною та екологічною сферами. Без новітніх 

технологій неможливий прогрес у виробництві, без здорового, розвинутого 

суспільства неможливе економічне зростання, без чистого довкілля не може 

бути здорового суспільства. 

Оптимальне поєднання економічної, соціальної, екологічної та 

інноваційної сфери регіону, їх взаємодія та збалансований взаємовплив є 

пріоритетом подальшого розвитку Полтавської області, особливо в умовах 

глобалізації та забезпечення процесів євроінтеграції, визначених курсом на 

сталий розвиток держави. 

Сталий розвиток передбачає низький рівень втручання в природне 

середовище з метою збереження його для наступних поколінь та проведення 

активної екологічної політики. У цьому контексті просторове планування 

територій має враховувати весь комплекс прогнозованих  факторів впливу на 

довкілля, наявні екологічні проблеми, грамотне управління наявними 

природними ресурсами, запобігання негативним наслідкам зміни клімату та 

необхідність адаптації до неї. 

Просторове планування також є платформою, на якій необхідно 

розглянути, обговорити та збалансувати суперечливі державні та приватні 

інтереси, пов’язані з розвитком території. 

Два ресурси - час та простір, при правильному позиціонуванні створюють 

передумови для успішного використання всіх інших ресурсів, можливостей і 

потенціалів територій. Розробка стратегії управління розвитком на основі та з 

урахуванням просторового планування забезпечують досягнення головної мети 

децентралізації: створення комфортного і безпечного середовища проживання 

кожної людини, незалежно від місця чи регіону. 

Діяльність у межах цієї стратегічної цілі повністю кореспондується із 

стратегічними цілями 1 „Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та 

добробут” та 2 „Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка” і 

матиме значний синергетичний ефект. 
Досягнення цієї стратегічної цілі має забезпечуватись через реалізацію 

чотирьох операційних цілей, які визначено ключовими. 
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Стратегічна ціль 3. Ефективне управління просторовим розвитком, 

забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля 
Операційна ціль 3.1. 

 

Операційна ціль 3.2. Операційна ціль 3.3. Операційна ціль 3.4. 

Формування 

єдиного простору 

високого рівня 

життя 

Інфраструктурний 

розвиток 

територій та  

пріоритетна увага 

сільській 

місцевості 

Раціональне та 

екологобезпечне 

господарювання 

Збереження та 

відтворення 

якості довкілля 

 

Операційна ціль 3.1. Формування єдиного простору високого рівня 

життя  

Ефективне управління місцевим розвитком означає компетентне 

застосування сучасних технологій та методів організаційного і кадрового 

менеджменту, е-врядування, прогнозування тих ризиків, які виникають під час 

здійснення реформ та проведення заходів для мінімізації їх негативного впливу, 

уміння враховувати глобальні виклики та акцентувати  свою роботу на  

територіальній специфіці. 

Перехід до просторового розвитку − це той шлях, який дає можливість 

досягти необхідної координації  інноваційного, економічного, соціального та 

екологічного розвитку. Просторовий розвиток передбачає такий економічний 

розвиток територій, коли досягається високий рівень життєзабезпечення 

суспільства з одночасним збереженням довкілля, гармонія зростання та 

високоефективне використання природних ресурсів. 

Суспільно-політична трансформація, яка почалася в країні, дозволяє 

українцям влитися у світову тенденцію розширення сфер громадянської участі.  

Партисипація передбачає участь широкого кола громадськості у процесі 

обговорення та прийняття рішень органами державної влади та місцевого 

самоврядування, контролю за їх виконанням. На сьогодні Полтавська область 

вже має значний досвід демократичного врядування та практики партисипації 

для розвитку територіальних громад. Більше того, Полтавщина першою в 

Україні започаткувала  новий рівень партисипації, успішно впроваджуючи 

бюджет участі на рівні області. 

Важливим аспектом розвитку громадянського суспільства є необхідність 

налагодження співпраці, партнерства між органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування та організаціями громадянського суспільства; 

сприяння участі громадськості у формуванні й реалізації державної, 

регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення; стимулювання 

участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному 

розвитку області. З цією метою на місцевому рівні мають впроваджуватися 

стандарти та ефективні процедури участі громадськості у виробленні й 

реалізації публічної політики, а також розвиток електронної участі громадян у 

виробленні публічної політики. Повсюдне застосування принципів, 
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інструментів участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення є 

запорукою підвищення рівня довіри громадян до влади, ступеня прозорості, 

легітимності, ефективності взаємодії влади та бізнесу, а також сприятиме 

зниженню загального рівня корупції. 

Активне використання інформаційних технологій, технологій е-

урядування та е-демократії, електронних технологій допомагають досягти 

намічених результатів максимально оперативно. Галузі, що їх впроваджують і 

всебічно застосовують, стрімко прогресують, набувають принципово нового 

рівня якості. Швидкість цифрового розвитку (розвитку та поширення 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій) є основною 

характеристикою позитивного розвинення різноманітних сфер життєдіяльності 

області, створення інструментів оптимального керування ними, зростання 

безпеки в області, забезпечення широкої доступності до інформації та послуг, 

задоволення потреб суспільства. 

У процесі організованого цифрового розвитку відбувається створення 

цифрової інфраструктури, яка складається з інформаційно-цифрових 

технологій, інструментів і засобів, електронно-цифрових пристроїв, 

інформаційно-аналітичних, електронних, інтелектуальних систем. Завдяки 

системному підходу та інтегрованості в обласне управління цей інформаційний 

комплекс є базою для підвищення якості життя громадян, їхньої безпеки, 

розвитку демократії в регіоні, ефективного продуктивного функціонування 

галузей у відповідності до сучасних потреб та стандартів. Це також основа для 

забезпечення високого рівня відкритості, прозорості та зручності отримання 

необхідної інформації, надання адміністративних послуг, розвитку платформ 

для якісної взаємодії і спілкування з владою, належної інформованості 

населення про владну діяльність. Важливим фактором при цьому є зростання 

рівня цифрової компетенції громадян. 

Цифровізація – насичення фізичного світу електронно-цифровими 

пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-

комунікаційного обміну між ними, що фактично дає можливість інтегральної 

взаємодії віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір. 

Основна мета цифровізації полягає у досягненні цифрової трансформації 

існуючих та створенні нових галузей економіки, а також трансформації сфер 

життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. 

Метою реалізації операційної цілі є розвинена цифрова інфраструктура. 

Фактично йдеться про якість покриття широкосмуговим інтернетом території 

області, особливо віддалених селищ, об’єктів комунальної та соціальної 

інфраструктури, багато з яких перебувають у так званому „цифровому розриві”. 

Варто зазначити, що інфраструктура доступу до інтернет – це досить суттєві 

інвестиції та масштаби. 

Під час пандемії, що спричинила введення карантину, значно зросла роль 

Інтернету в житті населення: перехід на віддалену роботу, дистанційне 

навчання, використання різноманітних онлайн-послуг. Разом з тим, актуальним 

питанням є цифровий розрив (цифрова нерівність) – нерівність у доступі до 
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можливостей в економічній, соціальній, культурній, освітній галузях, які 

існують або поглиблюються в результаті неповного, нерівномірного або 

недостатнього доступу до комп’ютерних, телекомунікаційних та цифрових 

технологій. З метою подолання так званого цифрового розриву „село-місто” 

пріоритетним напрямком є розвиток та поширення широкосмугової 

мультисервісної інфраструктури (мережі) на всій території області.  

 

Очікувані результати: 

- прийняття ефективних управлінських рішень, точне прогнозування та 

моделювання рівня ринкових, інвестиційних відносин; 

- спрощення процедури отримання актуальних даних; 

- залучення широкого кола мешканців, зокрема дівчат та хлопців, жінок та 

чоловіків, включаючи вразливі категорії, такі як люди похилого віку, особи 

з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи до участі у вирішенні питань 

місцевого значення, формування партисипаторної демократії; 

- створення баз геоінформаційних сервісів та послуг; 

- застосування ГІС-технологій в різноманітних галузях діяльності людини, 

підприємств, в управлінні господарством, плануванні роботи комунальних 

служб та розвитку їх структури тощо;  

- інтеграція баз даних та операцій над ними із засобами подання даних;  

- доступ населення до широкого спектру геоінформаційних сервісів і послуг, 

у тому числі до містобудівної документації; 

- охоплення громадськими ініціативами усіх територіальних громад області; 

- створення регіонального медіапродукту; 

- забезпечення найвіддаленіших населених пунктів якісним інформаційним 

контентом; 

- створення та функціонування регіональної мережі виробників 

інформаційного продукту та його доставки до кінцевого споживача; 

- розширення активної площі покриття мультисервісної  оптоволоконної 

мережі та створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет 

населення області (фіксований доступ, 4G/LTE, Wi-Fi); збільшення 

кількості підключених до мультисервісної мережі соціально значущих 

об’єктів області; 

- забезпечення можливості отримання населенням сучасних електронних 

онлайн сервісів та послуг по всій території;  

- забезпечення захисту інформації в області відповідно до вимог чинного 

законодавства; 

- забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем та 

інформаційно-комунікаційних систем органів державної влади; 

- подолання монопрофільності сільських територій. 

 

Індикатори: 

- кількість населених пунктів області з наявною послугою доступу до 

мережі Інтернет; створення обласного центру обробки даних; 
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- створення комплексних систем захисту інформації в регіональних 

інформаційних системах та інформаційно-комунікаційних системах 

органів державної влади; 

-  інформатизація органів державної влади та об’єктів соціальної 

інфраструктури; 

- створення геоінформаційної системи містобудівного кадастру; 

- обсяг наповнення баз даних містобудівного кадастру; 

- кількість проєктів, реалізованих за механізмом громадських ініціатив; 

- створення єдиного регіонального хабу громадських ініціатив; 

- кількість громадських лідерів, що пройшли навчання навичкам  проєктної 

роботи та ефективного бюджетування;  

- створення регіональної медіа-компанії; 

- кількість консультативно-дорадчих органів з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству 

за ознакою статі; 

- кількість  радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі; 

- кількість уповноважених осіб з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за 

ознакою статі. 

 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проєктів 

3.1.1.Впровадження 

сучасних стандартів  

управління 

розвитком територій 

громад 

 Розробка та впровадження стратегій розвитку в усіх 

територіальних громадах з урахуванням європейського 

вектору розвитку. 

 Підвищення кваліфікації працівників органів 

місцевого самоврядування та виконавчої влади для 

забезпечення ефективного управління розвитком 

територій громад, надання адміністративних послуг на 

сучасному рівні 

 Формування інфраструктури територіальних громад 

на основі смарт-підходів. 

 Підготовка спеціалістів для упровадження політики 

енергоефективної поведінки та енергоефективної 

експлуатації об’єктів комунальної сфери. 

3.1.2. Подолання 

монопрофільності 

сільських територій 

для забезпечення 

якісного рівня життя 

та рівних 

можливостей 

 Стимулювання багатофункціонального розвитку 

сільських територій, збільшення зайнятості населення 

в несільськогосподарській діяльності. 

 Розробка та реалізація програм благоустрою 

сільських населених пунктів, підвищення комфорту 

проживання сільського населення. 

 Підвищення рівня соціально-культурного та 

побутового обслуговування мешканців сільських 

територій. 
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 Розробка та впровадження бізнес-планів розвитку 

сільських територій з обґрунтуванням перспектив 

кооперації, запровадження переробки, створення 

власного продукту та налагодження системи збуту 

продукції. 

 Створення в сільській місцевості інноваційних 

кластерів, обслуговуючих кооперативів 

(для підприємців та розвитку інфраструктури), 

індустріальних парків для об’єднання зусиль та 

посилення конкурентоспроможності.  

3.1.3. Розробка та 

впровадження 

геоінформаційних 

систем  

 Впровадження ГІС-продуктів регіонального рівня. 

 Створення комплексної Управлінської 

геоінформаційної системи. 

  Розробка реєстрів на платформі управлінської 

геоінформаційної системи Полтавської області для 

ОМС та облдержадміністрації. 

 Розробка містобудівної документації громад 

(комплексних планів просторового розвитку території 

громад, що одночасно є містобудівною документацією 

і документацією із землеустрою на місцевому рівні).  

 Запровадження діяльності Служби містобудівного 

кадастру. 

 Створення баз даних містобудівної документації. 

 Розвиток системи управління просторовими даними 

та асоційованими з ними атрибутами.  

 Створення засобів Геопорталу містобудівного 

кадастру Полтавської області (створення сервісів, 

вебзастосувань, аналітичних віджетів тощо).  

3.1.4.Упровадження 

електронних 

інструментів 

відкритості влади та 

прозорості 

використання 

ресурсів громад 

 Впровадження сервісів електронного урядування та 

е-демократії. 

 Удосконалення (створення) реєстрів інформаційних 

даних (фізичних, юридичних осіб, земельних ділянок і 

нерухомості, податків, соціального страхування та 

інших), забезпечення функціональної сумісності 

систем та здійснення обміну даними на операційному 

рівні. 

3.1.5.Впровадження 

концепції (єдиних 

підходів / платформ) 

переходу громад до 

смарт-управління  

 Інтегрування сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в громади (смарт-громада). 

  Широке упровадження цифрових технологій, 

реалізація заходів, спрямованих на зменшення 

„цифрового розриву”. 

 Розвиток та поглиблення цифрових компетенцій 

громадян для забезпечення їх готовності до 
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використання цифрових можливостей. 

3.1.6. Охоплення 

території області 

широкосмуговим 

доступом до мережі 

Інтернет та реалізація 

комплексних 

проєктів  

 Прокладання мультисервісної оптоволоконної 

мережі та розвиток бездротового вільного доступу до 

мережі Інтернет. 

 Впровадження єдиного обласного центру обробки 

даних. 

 Оснащення сучасною комп’ютерною технікою та 

ліцензованим програмним забезпеченням органів 

державної влади та об’єктів соціальної інфраструктури. 

 Реалізація проєктів на базі цифрових технологій в 

сфері соціального захисту, освіти, медицини, 

транспорту, екології („Країна без бар’єрів” для 

нечуючих, „Дистанційна освіта для кожного”, 

„Телемедицина”, „Електронний кабінет пацієнта”, 

„Електронний квиток” та „Онлайн диспетчеризація” в 

пасажирському транспорті, „Сервіс екологічного 

моніторингу” тощо). 

 Удосконалення систем електронного 

документообігу та використання ЕЦП. 

 Підвищення рівня безпеки громадян у громадських 

місцях за допомогою систем „Безпечне місто/регіон”. 

3.1.7.Підтримка 

розвитку інституцій 

громадянського 

суспільства  

 Формування нових підходів та підвищення рівня 

функціонування партисипаторної демократії. 

 Підтримка запровадження інституцій та 

інструментів партисипації у вирішенні питань 

місцевого значення. 

 Створення регіонального хабу громадських 

ініціатив. 

 Підтримка освітніх проєктів для мешканців громад 

щодо навчання основам проєктної роботи, ефективного 

бюджетування та контролю за раціональним 

використанням бюджетних коштів. 

  Підтримка громадських екологічних ініціатив, у 

тому числі молодіжних. 

3.1.8. Створення 

регіонального 

інформаційного 

продукту 

 Утворення регіональної медіа-компанії з метою 

виробництва регіонального соціальноспрямованого та 

суспільнозначущого інформаційного та 

просвітницького продукту. 

 Підтримка розвитку сучасних каналів комунікації. 

 Підтримка виробників місцевого інформаційного 

продукту. 

3.1.9. Створення і 

розвиток 
 Розроблення нормативно-правового забезпечення 

інфраструктури геопросторових даних відповідних 
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інфраструктури 

геопросторових 

даних регіонального 

та місцевого рівнів  

 

рівнів (з урахуванням чинних норм України та 

Директиви ради ЄС щодо створення Європейської 

інфраструктури геопросторових даних INSPIRE). 

 Розроблення та впровадження програмно-

технологічних засобів (включаючи програмні засоби 

ГІС з відкритими кодами). 

 Формування базових наборів геопросторових даних 

та метаданих регіонального та місцевого рівнів. 

 Формування профільних наборів геопросторових 

даних з урахуванням потреб мешканців і органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

 

 

Операційна ціль 3.2. Інфраструктурний розвиток територій та 

пріоритетна увага сільській місцевості 

Високорозвинена інфраструктура має суттєве значення для ефективного 

функціонування економіки, розвитку територій, а показники якості 

інфраструктури, зокрема, розглядаються при оцінці рівня 

конкурентоспроможності, економічної безпеки регіону. 

З огляду на європейський вектор розвитку держави, необхідно змінити 

підходи до розвитку сільських  територій, які панували останні десятиліття. 

Досі потенціал українського села використовувався досить однобічно, без  

належного покращення умов життєдіяльності сільського населення. 

Монопрофільність сільських територій передбачала розгляд  потенціалу села 

виключно з позицій сільськогосподарського виробництва.  

Однак історія українського селянства та пов’язана з ним традиційна 

українська культура мають розглядатися як особливо важлива передумова 

розбудови країни. Кожна сільська територія має свої особливості розвитку, але 

фактично однаковий незадовільний рівень розвитку інфраструктури. 

У першу чергу це стосується дорожньо-транспортної інфраструктури. 

Полтавська область розташована у центрі країни та має всі передумови для 

створення на її території міжнародного транспортного коридору Європа-Азія, 

зважаючи на наявність розвинутої мережі автомобільних шляхів, розгалуженої 

залізничної мережі, міжнародного аеропорту, річкового порту, які створюють 

всі необхідні передумови для задоволення потреб користувачів у наданні 

транспортних послуг та розвитку бізнесу.  

Розвинута транспортна інфраструктура, система логістичних та 

експедиторських послуг мають стратегічне значення для економічного 

зростання, зміцнення малого і середнього бізнесу, залучення зовнішніх та 

внутрішніх інвестицій, розвитку туризму, якісного переходу економіки регіону 

до інноваційного шляху розвитку.  

На сьогодні транспортна галузь в цілому задовольняє лише основні 

потреби населення та економіки в перевезеннях за обсягом, але не за якістю. Її 

сучасний стан не повною мірою відповідає вимогам ефективної реалізації 
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евроінтеграційного курсу України та інтеграції національної транспортної 

мережі в Транс’європейську транспортну мережу. 

Необхідним є збільшення ефективності та конкурентоспроможності 

транспортної галузі, посилення взаємодії між державним та приватним 

сектором, органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

У свою чергу, однією із головних складових у роботі галузі транспорту, як 

вантажного так і пасажирського, є створення комфортних і безпечних умов 

роботи водіїв на маршрутах: 

- у першу чергу, це належний стан доріг, вулиць, розворотних 

майданчиків, зупинок громадського транспорту; 

- освітлення небезпечних ділянок у вечірній та нічний час, розміщення 

дорожніх знаків. 

У сфері пасажирських перевезень необхідно визначити єдиний механізм 

компенсації за перевезення пільгових категорій населення (найкращий варіант 

– це надання пільговику адресної допомоги), що дозволить виключити конфлікт 

пасажира-пільговика з водієм автобуса.  

На сьогодні значна кількість автобусних маршрутів загального 

користування через низький рівень пасажиропотоку до окремих населених 

пунктів, є збитковими. Автомобільні перевізники відмовляються їх 

обслуговувати, тому територіальні громади мають вирішувати питання 

покриття збитків перевізнику. 

Через значний ріст цін на нові автобуси та низьку рентабельність 

перевезень, а іноді збитковість – перевізники не в змозі оновити рухомий склад, 

у тому числі придбати транспортні засоби, що пристосовані для осіб з 

інвалідністю. Питання можливо вирішити шляхом надання доступних кредитів.  

Пріоритетним напрямом розвитку є забезпечення доступності об’єктів 

транспортної інфраструктури та транспортних послуг для всіх громадян, у тому 

числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом 

створення для них доступного середовища для вільного пересування. 

У Полтавської області вперше в Україні за участі Державного дорожнього 

науково-дослідного інституту імені П. М. Шульгіна розроблено п’ятирічну 

програму ремонтів, яка враховує та передбачає: 

- маршрутний принцип; 

- перехід від поточного середнього ремонту доріг до капітального; 

- врахування інтенсивності руху та стану покриття; 

- місце розташування амбулаторій, шкіл, автобусні та туристичні 

маршрути; 

- реформу територіального устрою області; 

- фінансування ремонту штучних споруд у сумі не менше 5% від 

загального фінансування; 

- виключення впливу зацікавлених сторін на розподіл коштів.  

Основні критерії, які визначатимуть розвиток транспортної 

інфраструктури – будівництва доріг: 

- пропорційність будівництва по всій протяжності доріг в області; 
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- ведення будівництва протягом 2-3 років, у межах гарантійного строку; 

- будівництво майданчиків габаритно-вагового контролю та комплексів 

габаритно-вагового контролю; 

- капітальний ремонт мостів автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення; 

- наявність технічних засобів фіксації адміністративних правопорушень у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.  

Враховуючи зазначене, метою реалізації операційної цілі є надання 

населенню якісних, безпечних та доступних транспортних послуг незалежно 

від місця проживання, збільшення питомої ваги повітряного та річкового 

транспорту у структурі пасажиро- та вантажоперевезень області. 

 

Очікувані результати: 

- збереження автомобільних доріг і вулично-дорожньої мережі від 

передчасного руйнування, приведення стану мережі доріг у відповідність 

до міжнародних норм та стандартів; 

- створення конкурентного середовища на ринку послуг з будівництва та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг;  

- розширення мережі внутрішньообласних автобусних маршрутів; 

- підвищення рівня доступності об’єктів дорожньо-транспортної 

інфраструктури та транспортних засобів загального користування для осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 

- впровадження електронної системи оплати проїзду; 

- зменшення кількості нелегальних перевезень, що здійснюються під 

виглядом нерегулярних та регулярних спеціальних перевезень; 

- збільшення пасажиро- та вантажообороту автомобільним, залізничним, 

водним та авіаційним транспортом; 

- збільшення кількості внутрішніх та міжнародних авіарейсів з ПОКП 

„Аеропорт – Полтава”; 

- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, рівня травматизму, 

кількості загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод; 

- підвищення рівня обізнаності та громадянської свідомості у дотриманні 

Правил дорожнього руху його учасниками; 

- розширення простору для мікромобільного транспорту (електричні 

скутери, велосипеди та електричні велосипеди, скейтборди, моноколеса, 

гіроскутери, сігвеї тощо). 

 

Індикатори: 

- обсяг пасажирських та вантажних перевезень автомобільним, залізничним, 

річковим та авіаційним транспортом;  

- кількість транспортних засобів загального користування, пристосованих 

для перевезення осіб з інвалідністю; 

- частка електротранспорту у внутрішньому сполученні, %; 

- кількість внутрішніх та міжнародних авіарейсів; 
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- кількість майданчиків габаритно-вагового контролю та комплексів 

габаритно-вагового контролю;  

- кількість автотранспорту, що рухається дорогами загального користування 

з перевищенням ваги, у порівнянні з попереднім роком; 

- кількість дорожньо-транспортних пригод, у тому числі за участі дітей; 

- кількість загиблих і травмованих осіб внаслідок дорожньо-транспортних 

пригод; 

- рівень аварійності на автомобільних дорогах загального користування 

(особливо з тяжкими наслідками), у порівнянні з попереднім роком; 

- протяжність велодоріжок та веломаршрутів.  

 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проєктів 

3.2.1. Оптимізація 

транспортної 

мережі та 

поліпшення 

організації 

пасажирських 

перевезень у 

межах області та 

окремих територій 

 Оптимізація маршрутної мережі громадського 

транспорту області з інтегруванням нових маршрутів, 

запропонованих громадами. 

 Забезпечення доступності транспортних послуг для 

всіх громадян, у тому числі для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення. 

 Впровадження нових технологій та інтелектуальних 

транспортних систем для поліпшення якості 

транспортних послуг, інформування про їх надання. 

Застосування електронних та інтегрованих автоматичних 

систем оплати проїзду пасажирів. 

 Удосконалення механізму компенсації за перевезення 

пільгових категорій населення та тарифної політики. 

 Контроль якості пасажирських перевезень 

автомобільним транспортом. 

 Оновлення парку автомобільної техніки та 

комунального електротранспорту. 

 Розвиток в області мережі комунального 

електротранспорту.  

 Сприяння розвитку мережі заправок для 

електромобілів.  

3.2.2. Створення 

умов із 

збереження та 

попередження 

руйнування 

дорожнього  

покриття. 

Підвищення рівня 

безпеки 

дорожнього руху 

 Приведення транспортно-експлуатаційного стану 

автомобільних доріг області у відповідність до вимог 

нормативних документів та європейських стандартів. 

 Впровадження передового досвіду європейських країн 

та застосування сучасних ефективних, енерго- та 

ресурсозберігаючих матеріалів і технологій при 

будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг. 

 Розвиток мережі автомобільних доріг місцевого 

значення. 

 Проведення капітального ремонту, реконструкції, 
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будівництва мостів, у тому числі мосту через річку 

Дніпро в м. Кременчуці. 

 Розширення мережі майданчиків та комплексів для 

здійснення габаритно-вагового контролю. 

 Впровадження автоматичного контролю за 

дотриманням габаритно-вагових параметрів під час 

здійснення вантажних перевезень автомобільним 

транспортом. 

 Удосконалення організації дорожнього руху, 

підвищення рівня експлуатаційних показників на 

автомобільних дорогах області та вулицях населених 

пунктів, безпечності доріг та дорожньої інфраструктури, 

у тому числі освітлення вулично-дорожньої мережі. 

 Розвиток інфраструктури для мікромобільного 

транспорту (електричні скутери, велосипеди та 

електричні велосипеди, скейтборди, моноколеса, 

гіроскутери, сігвеї тощо).  

 Проведення просвітницьких заходів серед населення 

області щодо дотримання правил безпеки дорожнього 

руху. 

 Моніторинг за безпекою дорожнього руху. Зниження 

рівня аварійності на автомобільних дорогах. 

3.2.3. Сприяння 

розвитку 

залізничного, 

річкового та 

повітряного 

транспорту. 

Розвиток системи 

зв’язку  

 

 Розбудова інфраструктури ПОКП „Аеропорт – 

Полтава”. 

 Відкриття внутрішніх та міжнародних авіарейсів з 

ПОКП „Аеропорт – Полтава”. 

 Залучення інвестицій для розвитку пасажирських та 

вантажних перевезень повітряним транспортом.  

 Модернізація інфраструктури річкового транспорту, 

проведення днопоглиблювальних робіт. 

 Проведення днопоглиблювальних та дноочисних робіт 

на внутрішніх водних шляхах, модернізація 

інфраструктури водного транспорту (наприклад 

Дніпродзержинського шлюзу). 

 Забезпечення потреби в перевезенні пасажирів та 

вантажів залізничним транспортом. 

 Підвищення рівня безпеки на залізничному транспорті. 

 Розбудова мережі поштових відділень АТ „Укрпошта” 

(ремонт, оновлення та відкриття відділень, запуск 

пересувних відділень). 

 Зростання обсягів експорту та імпорту послуг 

поштового зв’язку. 
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Операційна ціль 3.3. Раціональне та екобезпечне господарювання 

Реалізація екологічної політики – це комплекс заходів, спрямованих на 

охорону навколишнього середовища, збереження і відновлення природних 

ресурсів, запровадження екологічно чистих технологій, розвитку 

природоохоронної освіти і виховання, правова охорона екологічних систем з 

метою забезпечення оптимальних умов природокористування. 

Ефективна реалізація екологічної політики сприятиме розвитку системи 

управління навколишнім природним середовищем та реалізації в області 

міжнародних природоохоронних ініціатив.  

З метою виконання поставленої операційної цілі зусилля будуть 

спрямовані на формування в суспільстві екологічних цінностей та підвищення 

екологічної свідомості населення області, зменшення негативного впливу 

урбанізації на навколишнє природне середовище, забезпечення раціонального 

та сталого використання природних ресурсів, впровадження систем 

екомоніторингу, стимулювання розвитку інфраструктури управління 

відходами, оновлення зношених фондів інфраструктури та об’єктів житлово-

комунального господарства, впровадження ресурсоефективного виробництва та 

екологічних інновацій, а також здійснення інших заходів і завдань, у тому числі 

передбачених основними засадами (стратегією) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року.  

Природні ресурси є одним із основних елементів національного багатства. 

Саме тому, раціональне та ефективне використання природніх ресурсів має 

велике значення для розвитку області та національної економіки в цілому.  

Особливостями природніх ресурсів є їх територіальна обмеженість, 

незамінність, стабільність просторового розміщення, здатність до відтворення 

родючості та інше. Увага до проблеми викликана зростанням тенденції 

забруднення довкілля, погіршенням екологічного стану навколишнього 

середовища, в тому числі і земельних ресурсів. Частими порушеннями є їх 

нецільове використання, використання з порушенням норм чинного 

законодавства, а також занижений розмір платежів за користування 

природними ресурсами. 

З метою виконання поставлених операційних цілей заходи будуть 

направлені на забезпечення використання природніх ресурсів відповідно до 

вимог чинного законодавства, збільшення надходження коштів за користування 

земельними ділянками державної або комунальної власності та іншими 

природними ресурсами до бюджетної системи.  

 

Очікувані результати: 

- підвищення рівня екологічної освіти, просвіти та виховання громадян; 

- збереження природних екосистем, біо- та ландшафтного різноманіття 

екомереж області; 

- зменшення залежності процесу економічного зростання від збільшення 

використання природних ресурсів; 
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- поліпшення стану навколишнього природного середовища до більш 

безпечного для екосистем та населення рівня з урахуванням міжнародних 

вимог до якості навколишнього природного середовища; 

- створення автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи 

спостережень та інформування населення про екологічний стан області; 

- збереження водного балансу, забезпечення населення області якісною 

питною водою; 

- оновлення зношених фондів інфраструктури та об’єктів житлово-

комунального господарства і енергетики; 

- розвиток інфраструктури управління відходами, збільшення обсягів збору 

та переробки ресурсоцінних компонентів ТПВ; 

- оптимізація місць видалення відходів на території області шляхом 

будівництва регіональних об’єктів з відновлення відходів; поетапного 

закриття/ліквідації/ рекультивації полігонів/звалищ ТПВ; 

- розвиток мережі відновлюваних альтернативних джерел енергії; 

- розвиток ринку енергозберігаючих технологій та послуг, впровадження 

енергоефективного обладнання; 

- перегляд та оновлення схем теплопостачання населених пунктів області з 

кількістю жителів понад 20,0 тис. осіб; 

- зменшення споживання енергоресурсів; 

- відшкодування різниці в тарифах, що виникла в минулих роках між 

фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, 

постачання гарячої води, вартістю послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 

водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися 

споживачам, та тарифами, що повинні були встановлюватися Полтавською 

обласною радою;  

- уникнення безхазяйності та самовільного зайняття земельних ділянок 

державної власності; 

- запобігання нецільовому використанню земельних ділянок; 

- приведення договірних відносин до вимог чинного законодавства; 

- притягнення до юридичної відповідальності осіб, що порушують 

земельне та екологічне законодавство; 

- збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.  

 

Індикатори: 

- площа земель природно-заповідного фонду; 

- лісистість території; 

- обсяг викидів парникових газів, % до рівня 1990 року;   

- кількість міст, в яких середньодобові концентрації основних 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі перевищують 

середньодобові гранично допустимі концентрації, одиниць;   

- місцеві програми та плани щодо яких проведено СЕО; 

- протяжність збудованих/реконструйованих водопровідних мереж; 
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- частка скидів забруднених (забруднених без очистки та недостатньо 

очищених очищених) стічних вод у водні об’єкти у загальному обсязі 

скидів, %; 

- кількість побудованих, реконструйованих свердловин/станцій доочистки 

питної води; 

- частка сільського населення, яке має доступ до централізованого 

водопостачання, %;  

- частка сільського населення, яке має доступ до покращених умов санітарії, 

%;  

- відсоток охоплення населення області послугою з вивезення ТПВ; 

- кількість введених в експлуатацію об’єктів з відновлення відходів;  

- кількість ліквідованих несанкціонованих місць видалення відходів;  

- частка відокремленої вторинної сировини із загальної кількості зібраних 

відходів, %; 

- кількість об’єктів на території області з використанням альтернативної 

енергетики; 

- частка енергії, виробленої з відновлювальних джерел, у загальному 

кінцевому споживанні енергії, %; 

- кількість термомодернізованих будівель; 

- кількість міст з переглянутими та оновленими схемами теплопостачання; 

-  обсяг зменшення споживання природного газу та електричної енергії 

об’єктами теплопостачання; 

-  частка виведеного з експлуатації застарілого теплогенеруючого 

обладнання, %; 

-  відсоток зменшення протяжності значно зношених та аварійних мереж 

централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання, %; 

- відсоток зменшення втрат у теплових мережах; 

- зменшення обсягу різниці в тарифах минулих років; 

- кількість укладених договорів оренди (додаткових угод) землі та водних 

об’єктів державної власності; 

- кількість земельних ділянок та водних об’єктів державної та комунальної 

власності, право оренди на які було реалізовано через аукціон.  

 

Для досягнення операційної цілі пропонуються такі завдання: 

 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проєктів 

3.3.1. Упровадження 

заходів із запобігання 

зміні клімату та адаптації 

до неї, досягнення 

оптимального 

співвідношення між 

природними, 

квазіприродними 

 Проведення інвентаризації зелених насаджень в 

області; збільшення їх площі, створення лісових 

насаджень. 

 Залуження та заліснення прибережних захисних 

смуг, заліснення малопродуктивних, деградованих 

та техногенно-забруднених сільськогосподарських 

угідь. 

 Проведення заходів з інформування населення 
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(сільськогосподарськими) 

та урбанізованими 

екосистемами 

щодо питань зміни клімату, енергоефективності й 

турботи про довкілля. 

 Стимулювання переходу на європейські 

стандарти якості палива для автотранспорту. 

 Заохочення населення використовувати електро 

та велотранспорт. Стимулювання облаштування у 

населених пунктах велосипедних доріжок. 

3.3.2. Забезпечення 

проведення комплексного 

моніторингу стану 

довкілля   

та інформування 

населення про 

екологічний стан в 

області  

 Створення розгалуженої мережі спостережних 

пунктів за забрудненням довкілля, обладнаної 

сучасними приладами контролю, та системи 

інформування населення про екологічний стан в 

області.  

 Створення автоматизованої інформаційно-

вимірювальної системи спостережень; організація 

ефективної взаємодії між суб’єктами моніторингу 

довкілля. 

 Впровадження системи інформування про 

ризики для здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря. 

2.2.7 3.3.3. Удосконалення 

системи контролю за 

якістю питної води, 

упровадження сучасних 

технологій очистки 

стічних вод 

 

 Проведення моніторингу за станом питної води 

в населених пунктах області. 

 Розвиток водопровідно-каналізаційного 

господарства, підвищення ефективності та 

надійності його функціонування.  

 Проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням 

технічного стану та благоустрою водойм. 

 Відновлення, охорона та раціональне 

використання джерел питного водопостачання. 

 Введення в дію нових джерел водопостачання та 

ліквідація свердловин, що подають воду з 

відхиленням від нормативу. 

 Реконструкція та капітальний ремонт 

свердловин. Будівництво та реновація мереж 

водопостачання, каналізаційних очисних споруд. 

 Встановлення станцій доочистки питної води, 

впровадження новітніх технологій водопідготовки, 

будівництво локальних очисних споруд. 

 Захист джерел питного водопостачання від 

шкідливого впливу суб’єктів господарювання та 

об’єктів, що створюють загрозу забруднення вод. 

3.3.4. Покращення 

управління відходами 

 

 Побудова інфраструктури зі збору, сортування 

та переробки муніципальних відходів та відходів 

будівельно-ремонтних робіт. 
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 Мінімізація викидів і скидів забруднюючих 

речовин у навколишнє природне середовище, 

безпечне поводження з відходами. 

 Запровадження системи роздільного збирання 

ТПВ з метою використання відходів у якості 

вторинної сировини. 

 Впровадження маловідходних технологій, нових 

форм та сучасних технологій організації 

поводження з ТПВ. 

 Забезпечення населених пунктів області 

спеціальною комунальною технікою. 

 Ліквідація джерел забруднення підземних вод та 

земельних ресурсів (несанкціоновані звалища 

ТПВ). 

 Будівництво та реконструкція полігонів для 

зберігання ТПВ та забезпечення їх спеціалізованою 

технікою. 

 Будівництво прибудинкових контейнерних 

майданчиків для роздільного збирання та 

зберігання ТПВ. 

 Підтримка інноваційних підходів 

ліквідації/рекультивації/консервації місць 

видалення відходів, що не відповідають критеріям 

екологічної безпеки або вичерпали свій 

експлуатаційний ресурс. 

 Проведення просвітницької кампанії, 

спрямованої на підвищення культури поводження з 

відходами. 

 Розробка та впровадження заходів з управління 

відходами сільського господарства. 

 Забезпечення збору та утилізації органічних  

відходів.  

 Розробка та впровадження нових механізмів 

утилізації/знешкодження промислових й 

небезпечних відходів. 

 Розробка та впровадження заходів з управління 

специфічними видами відходів (медичними, 

відходами електричного та електронного 

обладнання, відпрацьованими батарейками та 

акумуляторами, відходами упаковки, знятими з 

експлуатації транспортними засобами, осадами 

стічних вод від комунальних очисних споруд).  

 Розроблення довгострокової програми із 
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застосуванням сучасних світових технологій з 

визначенням об'єктів (завод, полігон, звалище), їх 

місця розташування і зони обслуговування.  

  

3.3.5. Оптимізація систем 

централізованого 

теплопостачання шляхом 

реконструкції джерел 

генерації теплової енергії 

з впровадженням 

новітнього 

технологічного 

обладнання та 

альтернативних видів 

палива 

 Перегляд схем теплопостачання населених 

пунктів області. 

 Заміна значно зношених та аварійних мереж 

теплопостачання та гарячого водопостачання. 

 Виведення з експлуатації неефективного, 

енергоємного обладнання. 

 Реконструкція та капітальний ремонт об’єктів 

теплопостачання, в тому числі з метою заміщення 

природного газу біопаливом. 

3.3.6. Забезпечення 

енергонезалежності та 

формування 

енергоефективного 

середовища регіону  

 

 Впровадження ресурсоефективного виробництва 

та екологічних інновацій. 

 Запровадження енергоефективних технологій 

виробництва електричної енергії з енергії 

сонячного випромінювання.  

 Розвиток виробництва енергії малими 

гідроелектростанціями. 

  Виробництво біопалива та розширення його 

використання для виробництва теплової та 

електричної енергії. 

 Розробка та реалізація проєктів щодо 

виробництва енергії з нетрадиційних та 

відновлювальних джерел енергії, впровадження 

енергоефективних технологій і обладнання.  

 Впровадження енергозберігаючих і 

енергоефективних заходів в об’єктах соціальної 

інфраструктури, інших закладах, установах і 

підприємствах комунальної та спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ і міст області. 

 Застосування нових шляхів і засобів для 

зменшення витрат енергоносіїв, як у виробничих 

процесах, так і для побутових потреб. 

 Проведення комплексних енергоаудитів, 

сертифікація енергетичної ефективності будівель 

бюджетної сфери.  

  Укладання енергосервісних договорів 

суб’єктами бюджетної сфери. 

 Проведення процедур сертифікації систем 
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енергоменеджменту за міжнародними стандартами. 

  Перегляд та пристосування діючих виробничих 

процесів з метою застосування енергозберігаючих 

технологій промисловими підприємствами області. 

  Стимулювання населення до впровадження 

енергоощадних заходів через механізм компенсації 

частини суми кредитів та/або частини відсотків за 

кредитами, залученими на заходи щодо 

енергозбереження, інші механізми.  

 Реконструкція та модернізація котелень 

бюджетних установ, утеплення будинків. 

3.3.7. Реалізація 

пілотного проєкту з 

автоматизації баз даних 

енергетичних 

характеристик будівель у 

Полтавській області  

 

 Забезпечення розміщення на офіційному 

вебсайті обласної державної інформації про 

рейтингову оцінку діяльності бюджетних установ у 

сфері енергоефективності. 

 Здійснення заходів та організаційних рішень у 

сфері енергоефективності. 

 Забезпечення заходів із впровадження систем 

енергетичного менеджменту в бюджетних 

установах. 

3.3.8. Сприяння 

впровадженню 

екологічно дружніх 

технологій на 

підприємствах-

забруднювачах.  

 Охорона атмосферного повітря (встановлення 

пилогазоочисного обладнання тощо).  

 Перехід на екологічно чисті технології з 

використанням поновлювальних джерел енергії та 

видів палива, впровадження та забезпечення 

ефективної системи екологічного моніторингу 

довкілля. 

 Створення умов для залучення підприємствами-

забруднювачами фінансових ресурсів на 

модернізацію виробництв шляхом „Зелених 

інвестицій”. 

 Упровадження економічних та інших механізмів 

забезпечення екологічної безпеки (екологічний 

менеджмент та аудит, екологічне страхування, 

екологічна експертиза). 

 Підтримка впровадження альтернативної 

енергетики. 

3.3.9. Ефективне 

управління у сфері 

комунальних послуг та 

покращення якості їх 

надання 

 Врегулювання питань тарифної політики 

щодо оплати за теплову енергію, послуг з 

централізованого водопостачання та 

водовідведення комунальним підприємствам, 

надавачам послуг області.  

 Передача об’єктів інженерної інфраструктури 
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спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області, що 

обліковуються на балансі обласних комунальних 

підприємств до комунальної власності 

територіальних громад. 

 Передача цілісних майнових комплексів 

обласних комунальних підприємств з активами та 

пасивами (після передачі інженерних мереж) до 

комунальної власності територіальних громад. 

3.3.10. Формування 

збалансованої системи 

природокористування. 

Забезпечення законного 

та раціонального 

використання земель, 

водних об’єктів та інших 

природних ресурсів. 

  Захист і збереження земельних ресурсів шляхом 

зменшення їх забруднення, виснаження і 

нераціонального використання. 

 Зменшення випадків користування земельними 

ділянками та природніми ресурсами з порушенням 

вимог чинного законодавства. 

 

 

Операційна ціль 3.4. Збереження та відтворення якості довкілля 

Розвиток промисловості, транспорту та сільського господарства, залучення 

до господарського обороту все більшої кількості природних ресурсів, які 

використовувались і на жаль, використовуються нераціонально і неефективно, 

підвищують рівень антропогенного навантаження на навколишнє природне 

середовище Полтавської області і є основною причиною регіональної 

екологічної кризи та кліматичних змін. 

Проблема незадовільної екологічної ситуації в області потребує 

нагального вирішення, першим кроком до якого є створення належних умов для 

проведення діяльності з поліпшення стану довкілля, в переліку яких не останнє 

місце має посідати розвиток загальної свідомості населення щодо збереження 

та догляду за навколишнім середовищем. Особливий акцент повинен робитися 

на формуванні екологічної культури дітей та молоді. 

Також, важливим при створенні умов для поліпшення стану довкілля є 

вдосконалення системи моніторингу довкілля на регіональному рівні. 

Законом України „Про екологічну мережу України” передбачено 

створення національної екологічної мережі з метою відновлення природних 

середовищ існування дикої флори та фауни, покращання стану збереження 

окремих компонентів біологічного різноманіття, зміцнення екологічних зв’язків 

та цілісності екосистем.  

 

Очікувані результати: 

- підвищено рівень екологічної культури та обізнаності населення, 

формування екологічного мислення у сфері ощадливого споживання 

природних ресурсів, енерговикористання та поводження з відходами; 
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- впроваджено концепцію екологічної освіти та освіти для збалансованого 

розвитку в шкільних та вищих навчальних закладах; 

- проведена екологізація виробництв шляхом формування екологічної 

свідомості керівників промислових підприємств; 

- збільшено кількість об’єктів інфраструктури для підтримки екологічної 

поведінки мешканців; 

- забезпечено ефективне функціонування системи моніторингу довкілля на 

регіональному рівні. 

- припинено втрати біо- та ландшафтного різноманіття; 

- сформовано цілісну та репрезентативну екомережу; 

- збережено та примножено природоохоронні території, біо- та 

ландшафтного різноманіття; 

- забезпечено відновлення порушених земель; 

- зменшено відсоток розораності ґрунтів; 

- припинено незаконне вирубування лісових масивів. 

 

Індикатори: 

- кількість екологічних навчальних курсів у програмах шкільних та вищих 

навчальних закладів; 

- кількість просвітницьких заходів, телевізійних передач та публікацій у 

засобах масової інформації з питань охорони навколишнього природного 

середовища та стану довкілля; 

- частка екологічної інформації у засобах масової інформації; 

- динаміка стану навколишнього природного середовища. 

- кількість видів рослин і тварин на території області, що підлягають 

охороні; 

- площа рекультивованих та відновлених земель; 

- відсоток розораності ґрунтів; 

- вміст забруднюючих речовин у ґрунті; 

- співвідношення площ природних та антропогенно змінених ландшафтів; 

- площа (частка) еродованих земель;  

- рибопродуктивність водних об’єктів; 

- частка площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду у 

загальній території області, %;  

- запаси деревини в лісах, млн куб. м; 

- частка площі сільськогосподарських угідь екстенсивного використання 

(сіножатей, пасовищ) у загальній території області, %. 

 

Завдання Потенційно можливі сфери реалізації проєктів 

3.4.1. Формування 

дбайливого 

ставлення до 

довкілля та 

підвищення рівня 

 Формування екологічного мислення у сфері 

ощадливого споживання природних ресурсів, 

енерговикористання та поводження з відходами. 

 Проведення просвітницької роботи щодо небезпечності 

невідомих, непридатних та заборонених до використання 
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екологічної 

культури 

населення 

 

 

хімічних засобів захисту рослин громадськими 

організаціями екологічного спрямування. 

 Розробка та впровадження концепції екологічної освіти 

та освіти для збалансованого розвитку в шкільних та 

вищих навчальних закладах. 

 Підвищення рівня обізнаності керівників підприємств, 

установ та організацій щодо питань охорони 

навколишнього природного середовища та енергетичної 

ефективності. 

 Створення об’єктів інфраструктури для підтримки 

екологічної поведінки мешканців. 

 Залучення громадськості до  прийняття рішень з 

питань охорони навколишнього природного середовища. 

 Поширення екологічної інформації через засоби 

масової інформації. 

 Розміщення інформації на природоохоронну тематику 

в електронних засобах масової інформації та соціальних 

платформах. 

 Проведення SMM маркетингу щодо просування 

кампанії на природоохоронну тематику.  

 Проведення конкурсів, конференцій, семінарів, 

круглих столів з екологічної тематики. 

 Популяризація історії рідного краю, краєзнавства та 

природознавства. 

 Облаштування місць відпочинку в лісових масивах, 

прибережних смугах річок, озер та водосховищ 

(встановлення інформаційних панно, природоохоронної 

інформації, схем екскурсійних маршрутів, забезпечення 

місць відпочинку контейнерами для сміття та засобами 

протипожежної безпеки). 

3.4.2. Розвиток 

екомережі та 

збереження 

біорізноманіття 

 Створення нових та вдосконалення існуючих 

заповідних територій, формування регіональної 

екологічної мережі. 

 Створення мережі об’єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення (гідрологічні заказники, 

заповідні урочища тощо).  

 Отримання речових доказів на землю в межах об’єктів 

і територій природно-заповідного фонду та винесення їх 

меж у натуру. 

 Захист біорізноманіття прибережних смуг та 

поверхневих вод від попадання пестицидів з с/г угідь. 

 Встановлення меж у натурі існуючих об’єктів 

природно-заповідного фонду. 
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 Використання рекреаційного потенціалу територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду. 

 Формування списків рідкісних і зникаючих видів 

флори та фауни. 

 Сприяння формуванню екологічної мережі області на 

основі використання сучасних геоінформаційних 

технологій. 

 Поліпшення екологічного стану малих річок області. 

3.4.3. Збільшення 

площ лісів, парків, 

скверів та зелених 

насаджень 

 Проведення інвентаризації зелених насаджень у 

населених пунктах області. 

 Збільшення площі зелених насаджень у населених 

пунктах області, створення лісових насаджень. 

 Залуження та заліснення прибережних захисних смуг. 

3.4.4. Відновлення 

порушених земель 

та родючості 

ґрунтів  

 Консервація деградованих, малопродуктивних та 

техногенно-забруднених сільськогосподарських угідь з 

подальшим їх залісненням. 

 Забезпечення підвищення відсотку рекультивованих 

земель. 

 Використання міжнародного досвіду та новітніх 

технологій при відновленні порушених порушених земель 

та їх рекультивації. 

 

3.Розділ 9 викласти у новій редакції: 

9. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

 

У рамках реалізації Стратегії запроваджується моніторинг досягнення 

цілей шляхом порівняння фактично отриманих значень індикаторів з їх 

прогнозними значеннями, який здійснюється щороку. На основі зібраних даних 

готується річний звіт та звіт щодо виконання періоду трьохрічного планування. 

Річний звіт складається з переліку ключових показників за кожною ціллю, 

кожним пріоритетом або заходом; містить інформацію про досягнення кожного 

об’єктивного пріоритету або виконання заходу; оцінку можливостей 

досягнення поставлених цілей на трьохрічний цикл планування. 

Підсумковий звіт про моніторинг за трьохрічний цикл планування до 

показників, які передбачаються у річних звітах, містить загальні оцінки 

ефективності, результативності та стійкості досягнутих результатів. 

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для 

уточнення завдань та бюджетних програм області на наступний за звітним 

бюджетний рік. 
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Форму моніторингового звіту, відповідального за його підготовку та 

строки подання, визначає Полтавська обласна державна адміністрація 

відповідно до власних повноважень та структури. 

Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є 

проведення ретельного відслідковування виконання завдань та реалізації 

проєктів, коригування та актуалізація Стратегії за необхідності з огляду на 

зміну ситуації, оскільки одні проєкти будуть завершені, а деякі замінено 

іншими. 

Індикатори, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована 

Стратегія будуть порівнюватись з середньоукраїнськими показниками та 

показниками регіонів-конкурентів. Відповідно до цих індикаторів на кожен 

плановий період моніторингу має бути сформовано кількісні показники, за 

якими буде здійснюватись моніторинг. 

Обов’язковою умовою забезпечення моніторингу реалізації Стратегії є 
застосування системи індикаторів, які використовуються для визначення 
результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2027 року. 

На момент розробки Стратегії регіонального розвитку Полтавської області 
на 2021 – 2027 роки, Державна стратегія регіонального розвитку до 2027 року, в 
тому числі уніфікована система індикаторів до неї знаходяться в стадії 
розробки. Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації Стратегії визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

Перелік індикаторів  

на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія 
 

Назва показника 
2018 

 рік 

2021 

рік 
2027 рік 

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах), 

млрд грн 
150,9041 225,9 343,1 

Доходи населення, млрд грн 927681 14500 325000 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг), млн грн 
186760 224479 345452 

Обсяг експорту товарів, млн дол.США  2102,4 2108,7 2300,0 
Приріст прямих іноземних інвестицій (інструменти 

участі у капіталі) відносно 31.12. 2019 року, млн дол. 

США 

- 384,0 700,0 

Приріст іноземних інвестицій, залучених у добувну 

промисловість та розроблення кар’єрів, відносно 

31.12.2019, млн дол. США 
- 291,8 490,0 

Приріст іноземних інвестицій, залучених у переробну 

промисловість, відносно 31.12. 2019, млн дол. США 
- 51,0 140,0 

Обсяг освоєних капітальних інвестицій (за рік), млрд грн 23,0 22,0 25,2 
Частка капітальних інвестицій, освоєних у добувну 

промисловість та розроблення кар’єрів (за рік), % 
34,9 35,0 34,5 

Частка капітальних інвестицій, освоєних у переробну 

промисловість (за рік), % 
12,2 12,0 13,5 
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Частка капітальних інвестицій, освоєних у сільське 

господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними 

послуг (за рік), % 
17,3 19,0 19,0 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис 

наявного населення, од. 
74 75 76 

Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. 

наявного населення, од. 
4 4 5 

Витрати на інновації, млнгрн.2 105,6 125,1 138,7 
Кількість інноваційно активних підприємств, од.2 30 34 42 
Кількість інноваційно активних закладів вищої освіти, 

од. 
6 8 12 

Щільність автомобільних доріг загального користування 

з твердим покриттям державного значення в регіоні, км 

шляхів на 1 тис.км2 території 
37,9 37,9 37,9 

Середньомісячна заробітна плата (номінальна), грн. 8375 13600 18900 
Чисельність наявного населення на 1 січня, тис.осіб  1400,4 1370,6 1339,9 
Малюкова смертність (на 1000 народжених живими) 6,3 4,9 4,8 
Материнська смертність (на 100 тис. народжених 

живими) 
0 0 0 

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами 

(міська місцевість), % 
91,1 92,0 94,0 

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами 

(сільська місцевість), % 
71,8 72,0 75,0 

Обсяги викидів шкідливих речовин у розрахунку на 

одну особу, кг 
37,07 34,91 30,59 

Рівень безробіття у віці 15-70 років за методологією 

Міжнародної організації праці, % 
11,2 10,4 7,8 

Площа земель природно-заповідного фонду, тис.га 142,5 142,8 143,4 
Питома вага площі природно-заповідного фонду до 

площі адміністративно-територіальної одиниці, % 
4,95 4,96 5,0 

Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в 

експлуатацію житла, % до попереднього року  
98,5 103,0 105,0 

Частка обсягу теплової енергії, виробленої в регіоні з 

альтернативних видів палива або відновлюваних джерел 

енергії, % 
9,8 15 30 

Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, % до 

загальної кількості таких осіб 
100 100 100 

Частка міських домогосподарств, які мають доступ до 

Інтернету,  % 
67,4 80 100 

Частка сільських домогосподарств, які мають доступ до 

Інтернету, % 
18,9 40 70 

1 – за 2017 рік 
2 – інформація формується 1 раз на 2 роки 
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4.Викласти додаток до Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 

2027 роки „План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 

2021 – 2023 рокиˮ у новій редакції: 

 

Додаток до Стратегії розвитку 

Полтавської області на 2021-2027 

роки 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

на 2021 – 2023 роки 
 

 

 

 

Розробник: 

Робоча група з питань розробки Стратегії регіонального розвитку Полтавської 

області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 склад робочої групи затверджений розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 

26 червня 2019 року № 462 (зі змінами) 
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Перелік скорочень 

АРР – агенція регіонального розвитку. 

АТО – адміністративно-територіальна одиниця. 

ВВП – валовий внутрішній продукт. 

ВРП – валовий регіональний продукт. 

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад. 

ДПП – державно-приватне партнерство. 

ЄС – Європейський Союз. 

ЖКГ – житлово-комунальне господарство. 

ЗУ – Закон України. 

ЛАЗПСМ – лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. 

МіО – моніторинг і оцінка. 

МСБ – малий та середній бізнес. 

МТД – міжнародна технічна допомога. 

НУО – неурядова організація. 

ОДА – обласна державна адміністрація. 

ОМС – органи місцевого самоврядування. 

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади. 

РДА – районна державна адміністрація. 

СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. 

СРР – Стратегія регіонального розвитку. 

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування. 

ТПВ – тверді побутові відходи. 

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг. 
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1. Методологія та інституційне забезпечення реалізації Плану заходів 

Стратегія регіонального розвитку Полтавської області (далі – СРР) 

розроблялася на основі чинного українського законодавства із використанням 

кращого європейського та українського досвіду робочою групою із розробки 

Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки та 

Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки протягом низки семінарів та 

дискусій у період із квітня до листопада 2019 року за технічного сприяння з 

боку експертів Програми для України з розширення прав і можливостей на 

місцевому рівні, підзвітності та розвитку „U-LEAD з Європою”, Проєкту 

міжнародної технічної допомоги „Партнерство для розвитку міст” (ПРОМІС), 

проєкту „Інтегрований розвиток міст в Україні”, що виконується німецькою 

урядовою компанією „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH”, комунальної організації „Інститут розвитку міста” Полтавської 

міської ради та комунального підприємства „Інститут розвитку Кременчука”. 

З метою забезпечення сталого розвитку області, створення сприятливого 

середовища для інноваційної діяльності, підвищення рівня інноваційної та 

інвестиційної активності регіону розробка СРР, яка тривала понад 8 місяців, 

першочергово була спрямована на імплементацію у стратегічне планування 

розвитку Полтавщини смарт-спеціалізації. Для цього до складу робочої групи 

було залучено широке коло науковців, представників бізнес кіл, громадськості, 

органів місцевого самоврядування, в тому числі від депутатського корпусу 

області. Процес стратегічного планування розвитку області на період до 2027 

року носив відкритий, прозорий характер та був доступний до участі всім 

бажаючим і зацікавленим особам. 

Стратегічне бачення розвитку регіону – перспектива соціально-

економічного та інноваційного розвитку регіону в довгостроковому періоді з 

урахуванням його унікальних особливостей. 

Отже, Стратегія сформувала напрямки для економічного та соціального 

розвитку Полтавської області до 2027 року, спрямовуючи зусилля на 

досягнення наступного стратегічного бачення та місії: 

 

Стратегічне бачення 

Полтавщина – скарбниця України, багата на вуглеводневу сировину та 

залізну руду, різноманітні корисні копалини і природні ресурси, з потужним 

машинобудівним та агропромисловим комплексом, вигідним логістичним 

розташуванням всередині країни, а також відома в усьому світі своїми 

історичними подіями та самобутньою культурною спадщиною 

Стратегічна місія 

Полтавщина – колиска талантів, край інтелектуалів, вчених та креативних 
людей, конгломерат промислового та агропромислового розвитку на основі 
інноваційних технологій 
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Реалізація Стратегії планується у два етапи: перший – 2021-2023 роки, 

другий – 2024-2027 роки. 

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на     

2021-2023 роки розроблено відповідно до Закону України „Про засади 

державної регіональної політики” згідно з Порядком розроблення регіональних 

стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених стратегій та 

планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

11 листопада 2015 року № 932, та з використанням методологічних підходів 

стратегічного і операційного планування. 

План заходів з реалізації Стратегії є документом середньострокового 

планування, який запроєктовано як дієвий поетапний механізм реалізації 

пріоритетних завдань на основі аналізу соціально-економічної ситуації в 

області. 

На стратегічному рівні мета розвитку Полтавської області містить три 

стратегічні цілі на період до 2027 року. Стратегічні цілі є загальними, тому 

вони залишаються актуальними і властивими визначеним напрямам 

регіонального розвитку після завершення першого програмного циклу, 

розробленого в цьому Плані заходів. Кожна стратегічна ціль (програма) 

складається з декількох операційних цілей (напрями). 

Стратегічні цілі  

1. Висока якість життя, 
комфортні і безпечні умови 

та добробут 

2. Збалансована інноваційна 

конкурентоспроможна 

економіка 

3. Ефективне управління 
просторовим розвитком, 

забезпечення балансу 
екосистем та охорона 

довкілля 

Операційні цілі (напрями) 

1.1. Здорове населення 
області з максимальною 
тривалістю активного 

періоду життя 

2.1. Інноваційний та 
науковий розвиток 

економіки області на основі 
смарт-спеціалізації 

3.1. Формування єдиного 
простору високого рівня 

життя 

1.2. Універсальна система 
соціального захисту 

населення та безпечні умови 
життя 

2.2. Ефективна бізнес   
та інвестиційна 
інфраструктура, 

активізація інвестиційної 

діяльності 

3.2. Інфраструктурний 
розвиток територій та 

пріоритетна увага сільській 
місцевості 

1.3. Сучасний освітній 

простір як базис для 

задоволення потреб 

суспільства та економіки,  

підвищення правової 

культури населення 

2.3. Сталий розвиток 
креативних індустрій, 

культури 
та туризму 

3.3. Раціональне та 
екобезпечне господарювання 
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Під час підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії на період 2021-2023 

років враховані: 

1. Державна стратегія регіонального розвитку України на 2021-2027 роки 

та Стратегія розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки. 

2. Найбільш пріоритетні напрями розвитку області, які можуть бути 

досягнуті на регіональному рівні відповідно до повноважень обласних органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього 

можуть бути залучені. 

3. Визначення найбільш важливих проблем розвитку області, які можуть 

бути розв’язані на регіональному рівні відповідно до повноважень обласних 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які 

для цього можуть бути залучені.  

У процесі підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії на 2021-2027 

роки застосовувалася європейська методологія стратегічного і операційного 

планування. 

Нова політика регіонального розвитку базується на дотриманні 

наступних принципів: 

Субсидіарність – ключовий принцип політики розвитку, який передбачає, 

що кожна дія окремих політик, зокрема регіональної політики, запрограмована 

та реалізована на мінімальних можливих рівнях. 

Комплексний територіальний підхід – передбачає, що об’єктом у рамках 

регіональної політики є територія, яка характеризується специфічним набором 

соціальних, просторових, екологічних та економічних особливостей. Принцип 

полягає в узгодженні заходів зі специфікою певної території, щоб він точно 

відповідав різним потребам розвитку цієї території. 

Партнерство та співпраця – включає побудову культури партнерства та 

співробітництва, орієнтованої на взаємодію громадян та публічних інституцій 

щодо розвитку. Застосовується до встановлення міцних відносин на основі 

довіри як вертикально між національними, регіональними та місцевими 

установами, так і горизонтально – між місцевими органами влади та різними 

зацікавленими сторонами, включаючи приватний та соціальний сектори. 

Територіальна та секторальна концентрація – забезпечення реальної 

територіальної концентрації означає, що зона втручання не охоплює весь 

регіон. Секторальна концентрація полягає у концентрації ресурсів та діяльності 

на обмеженому переліку галузей та секторів, які є пріоритетними з точки зору 

розвитку регіону. Це правило означає підтримку тих галузей та секторів, які 

завдяки своєму потенціалу дозволяють виявити конкурентні переваги регіону і 

є рушійною силою економічного розвитку. 

Прийняття рішень на основі доказів – заплановані заходи повинні 

базуватися на основі отриманого досвіду, зібраних даних, висновків, 

рекомендацій, аналізів та оцінки для забезпечення та підтримки високих 

стандартів управління та реалізації регіональної політики. 

  
3.4. Збереження та 

відтворення якості довкілля 
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Сталі інвестиції – принцип сприяє побудові кругової економіки, яка 

максимізує ефективне використання ресурсів і зменшує утворення відходів. 

Означає співпрацю та координацію в таких сферах як: планування розвитку, 

просторове планування, житлова та транспортна політика, охорона природи та 

якість повітря. 

Розвиток мереж – підтримка проєктів, що спрямовуються на побудову 

мереж територіальних громад, у першу чергу тих, що передбачають тісне 

співробітництво міських та сільських територій. 

Просторове планування – відповідність планування та реалізації програм 

та проєктів регіонального розвитку Генеральній схемі планування території 

України. 

З метою економічної інтеграції до загального ринку Європейського Союзу, 

включення в глобальні ланцюги доданої вартості, трансформації регіональної 

економіки, Стратегія розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки 

розроблена з урахуванням смарт-спеціалізації. 

Розроблення регіональних стратегій і планів заходів на засадах смарт-

спеціалізації передбачає дотримання таких принципів: 

Інноваційна спрямованість – визначення окремих напрямів та завдань 

регіональної стратегії з метою прийняття та впровадження нових технологічних 

рішень у певних видах економічної діяльності з урахуванням наявного 

інноваційного потенціалу регіону. 

Відкритість – забезпечення залучення заінтересованих представників, 

зокрема, суб’єктів підприємництва, науково-дослідних установ, закладів вищої 

освіти та громадських об’єднань до процесу розроблення та реалізації 

регіональної стратегії. 

Паритетність – створення рівних можливостей для висловлення позицій 

всіх сторін та забезпечення максимального врахування їх інтересів під час 

розроблення та реалізації регіональної стратегії. 

Координація – взаємозв’язок та узгодженість регіональної стратегії з 

довгостроковими стратегіями, планами і програмами розвитку на державному, 

регіональному та місцевому рівні. 

Доповнюваність – забезпечення взаємозв’язку науки, освіти, виробництва, 

фінансових ресурсів у розвитку інноваційної діяльності. 

Диверсифікація – можливість створення нових видів економічної 

діяльності у визначених галузях економіки. 

Вузька спеціалізація – обмеження переліку видів економічної діяльності, 

вибір яких обумовлений перспективними можливостями регіону та які 

провадитимуться на внутрішньому і зовнішньому ринку. 

На етапі розробки Плану заходів були зібрані проєктні ідеї від усіх 

зацікавлених суб’єктів регіонального розвитку, які оцінені та узагальнені 

відповідно до стратегічних цілей розвитку області в три тематичні програми з 

урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.  
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2. Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії 
розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки 
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1.1. Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя 

1.1.1.  Забезпечення системи надання якісних 

медичних послуг, впровадження сучасних моделей 

та методів їх надання. 

1.1.2.  Розвиток фізичної культури та спорту, 

підтримка рухової активності громадян, 

пропагування здорового способу життя. 

1.1.3.  Забезпечення гарантій щодо 

доступності послуг з оздоровлення та відпочинку, в 

т.ч. дітей.  

1.1.4.  Використання наявного потенціалу 

лікувальної та санаторно-курортної бази для 

забезпечення психологічного, фізичного, 

психічного та соціального здоров’я людини, в т.ч. у 

напрямку реабілітації. 

1.2.Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя 

1.2.1. Формування та забезпечення 

функціонування інклюзивного середовища, рівних 

можливостей для всіх. 

1.2.2. Формування системи надання соціальних 

послуг відповідно до потреб населення шляхом 

модернізації існуючих і запровадження нових видів 

соціальних послуг. Забезпечення розвитку якісних і 

доступних послуг з догляду, в тому числі 

доглядової інфраструктури. 

1.2.3. Цифрова трансформація системи надання 

послуг, підвищення їх якості та доступності. 

1.2.4. Підвищення рівня соціальної підтримки 

ветеранів війни, членів їх сімей та інших пільгових 

категорій населення, соціальна реабілітація членів 

сімей загиблих ветеранів війни.  

1.2.5. Розвиток сімейних форм виховання дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

1.2.6. Реалізації гендерної політики: забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. 

1.2.7. Запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та забезпечення безпечної 

життєдіяльності. 

1.3. Сучасний 

освітній простір 

як базис для 

1.3.1. Розвиток національної свідомості, 

формування почуття патріотизму, соціальної 

активності та відповідальності, готовності до 
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задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення 

виконання обов’язку із захисту незалежності та 

територіальної цілісності України. 

1.3.2. Сприяння розвитку мережі закладів освіти, 

зміцнення їх матеріально-технічної бази, з 

врахуванням забезпечення формування 

інклюзивного середовища. 

1.3.3. Підвищення загального рівня правової 

культури та вдосконалення системи правової освіти 

населення області, набуття громадянами 

необхідного рівня правових знань, опанування 

механізмів захисту прав і свобод громадян.  

1.3.4. Удосконалення системи позашкільної 

освіти та створення умов для діяльності 

позашкільних закладів освіти, як координаційних 

центрів виховної та організаційно-методичної 

роботи.  
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2.1.Інноваційний 

та науковий 

розвиток 

економіки 

області на основі 

смарт-

спеціалізації 

2.1.1. Забезпечення умов для інституційної 

підтримки розвитку інновацій, їх комерціалізації та 

трансферу технологій в усі сфери регіональної 

економіки, стимулювання співробітництва на рівні 

освіта-наука-бізнес. 

2.1.2. Підтримка перспективних напрямів 

розвитку промисловості та АПК (в т.ч. органічно 

чистого виробництва, сучасних форм кооперації 

тощо). 

2.1.3. Сприяння переходу до Індустрія 4.0. 

(пріоритетність в підтримці модернізації та 

автоматизації виробничих процесів, засад 

енергоефективності, кластерності виробництв, 

оптимізації логістики тощо). 

2.1.4. Використання потенціалу місцевих 

мінеральних ресурсів, у тому числі покладів 

бішофіту, в промисловому та агропромисловому 

секторах економіки, індустрії здоров’я і краси. 

2.1.5. Створення умов для проходження процедур 

стандартизації й сертифікації продукції місцевого 

бізнесу та впровадження інноваційних розробок у 

напрямку смарт-спеціалізації. 

2.2. Ефективна 

бізнес  

та інвестиційна 

2.2.1. Підтримка розвитку МСП, у т.ч. 

соціального та молодіжного підприємництва, 

стартапів тощо. 
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інфраструктура, 

активізація 

інвестиційної 

діяльності 

2.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки 

бізнесу (бізнесінкубатори, профінкубатори, центри, 

фонди, асоціації тощо). 

2.2.3. Впровадження механізмів та інструментів 

залучення інвестиційних ресурсів (у т.ч. розбудова 

мережі індустріальних парків тощо). 

2.2.4. Формування системного підходу та 

розвиток інституційної спроможності у сфері 

залучення інвестицій.  

2.2.5. Просування продукції та послуг місцевого 

бізнесу на нові ринки. 

2.2.6. Підтримка у формуванні кадрового 

потенціалу відповідно до потреб ринку праці. 

2.2.7. Використання публічних закупівель як 

механізму підтримки економічної активності 

суб’єктів господарювання.  

2.3. Сталий 

розвиток 

креативних 

індустрій, 

культури та 

туризму 

2.3.1. Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму. 

2.3.2. Збереження культурної спадщини та захист 

традиційного характеру середовища, а також 

створення умов для ефективного використання 

економічного потенціалу культурної спадщини. 

2.3.3. Розвиток креативних індустрій. 

2.3.4. Ефективне фінансування та управління у 

сфері культури.  
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  3.1. Формування 

єдиного 

простору 

високого рівня 

життя 

 

3.1.1. Впровадження сучасних стандартів 

управління розвитком територій громад. 

3.1.2. Подолання монопрофільності сільських 

територій для забезпечення якісного рівня життя та 

рівних можливостей. 

3.1.3. Розробка та впровадження 

геоінформаційних систем. 

3.1.4. Упровадження електронних інструментів 

відкритості влади та прозорості використання 

ресурсів громад. 

3.1.5. Впровадження концепції (єдиних підходів / 

платформ) переходу громад до смарт-управління. 

3.1.6. Охоплення території області 

широкосмуговим доступом до мережі Інтернет та 

реалізація комплексних проєктів.  

3.1.7. Підтримка розвитку інституцій 

громадянського суспільства. 
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3.1.8. Створення регіонального інформаційного 

продукту. 

3.1.9. Створення і розвиток інфраструктури 

геопросторових даних регіонального та місцевого 

рівнів. 

3.2.Інфраструк-

турний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості 

 

3.2.1. Оптимізація транспортної мережі та 

поліпшення організації пасажирських перевезень у 

межах області та окремих територій. 

3.2.2. Створення умов зі збереження та 

попередження руйнування дорожнього покриття. 

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху. 

3.2.3. Сприяння розвитку залізничного, річкового 

та повітряного транспорту. Розвиток системи 

зв’язку. 

3.3. Раціональне 

та 

екологобезпечне 

господарювання 

 

3.3.1. Упровадження заходів із запобігання зміні 

клімату та адаптації до неї, досягнення 

оптимального співвідношення між природними, 

квазіприродними (сільськогосподарськими) та 

урбанізованими екосистемами. 

3.3.2. Забезпечення проведення комплексного 

моніторингу стану довкілля та інформування 

населення про екологічний стан в області. 

3.3.3. Удосконалення системи контролю за 

якістю питної води, упровадження сучасних 

технологій очистки стічних вод. 

3.3.4. Покращення управління відходами. 

3.3.5. Оптимізація систем централізованого 

теплопостачання шляхом реконструкції джерел 

генерації теплової енергії з впровадженням 

новітнього технологічного обладнання та 

альтернативних видів палива. 

3.3.6. Забезпечення енергонезалежності та 

формування енергоефективного середовища 

регіону. 

3.3.7. Реалізація пілотного проєкту з 

автоматизації баз даних енергетичних 

характеристик будівель у Полтавській області.  

3.3.8. Сприяння впровадженню екологічно 

дружніх технологій на підприємствах-

забруднювачах. 

3.3.9. Ефективне управління у сфері комунальних 
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послуг та покращення якості їх надання 

3.3.10. Формування збалансованої системи 

природокористування. Забезпечення законного та 

раціонального використання земель, водних 

об’єктів та інших природніх ресурсів. 

3.4. Збереження 

та відтворення 

якості довкілля 

 

3.4.1. Формування дбайливого ставлення до 

довкілля та підвищення рівня екологічної культури 

населення. 

3.4.2. Розвиток екомережі та збереження 

біорізноманіття. 

3.4.3. Збільшення площ лісів, парків, скверів та 

зелених насаджень. 

3.4.4. Відновлення порушених земель та 

родючості ґрунтів. 
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3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії 

Матриця основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану реалізації 

Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2023 роки представлена у 

таблиці. 

Суб’єкти 
Участь у 

впровадженні 

Участь у 

фінансуванні 

Участь у 

моніторингу і оцінці 

(МіО) 

Обласна, районні 

адміністрації та органи 

місцевого 

самоврядування (в т.ч. 

територіальні громади) 

У якості партнерів 

здійснення проєктів 

або бенефіціарів їх 

результатів 

Спільне 

фінансування 

реалізації проєктів 

Безпосередньо для 

проєктів зі спільним 

фінансуванням 

Державні міністерства, 

відомства, установи 

У якості партнерів 

здійснення проєктів 

для відповідних 

галузей 

Спільне 

фінансування 

проєктів, у яких 

вони конкретно 

зацікавлені 

Безпосередньо для 

проєктів зі спільним 

фінансуванням 

Проєкти та програми 

міжнародної технічної 

допомоги 

Надання 

(міжнародної) 

технічної допомоги 

(за потребою) 

Спільне 

фінансування 

більшості проєктів 

Безпосередньо для 

проєктів зі спільним 

фінансуванням 

Приватні інвестори і 

підприємства 

Учасники в проєктах 

з приватним 

компонентом в 

якості бенефіціарів 

або партнерів 

реалізації проєктів 

Фінансовий внесок в 

реалізацію проєктів з 

приватним 

компонентом 

Безпосередньо для 

проєктів зі спільним 

фінансуванням 

Обласні, районні і 

місцеві зацікавлені 

сторони 

У якості партнерів 

або бенефіціарів 

проєктів, у яких 

вони безпосередньо 

зацікавлені 

Спільне 

фінансування 

здійснення проєктів, 

від яких вони мають 

безпосередню 

вигоду 

Надання інформації 

для моніторингу й 

наступної діяльності 

Спеціалізовані НУО, 

асоціації та установи 

Управління 

проєктами у сферах, 

де вони можуть 

продемонструвати 

відповідні знання та 

рекомендації 

Головним чином у 

зв’язку з заходами зі 

збору коштів 

Підготовка звітів і 

ввідних ресурсів для 

моніторингу 

відповідних проєктів 

Університети, 

інститути, освітні 

заклади 

Забезпечення 

практичних знань 

(ноу-хау), технічної 

допомоги 

Спільне 

фінансування 

проєктів, у яких 

вони зацікавлені 

Фахові знання, дані й 

статистичні звіти для 

моніторингу у 

відповідних сферах 

Агенція регіонального 

розвитку 

Запуск проєктів 

(розробка описів 

проєктів, організація 

запрошення до 

торгів, лобіювання, 

нагляд) 

Ключова дійова 

особа у зборі коштів 

для реалізації 

Стратегії 

Моніторинг реалізації 

проєктів 
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4. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської 

області на 2021-2027 роки 

 

4.1 Програма 1. Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та 

добробут 

Підвищення якості життя людей – головна мета всієї державної політики 

та найважливіша частина нової регіональної стратегії. 

Якість життя – це комплексне поняття, яке відображає ступінь 

задоволеності матеріальних, культурних та духовних потреб людини, що 

оцінюється за рівнем задоволеності людиною свого життя за його власною 

суб’єктивною самооцінкою, що може вимірюватися за певним набором 

об’єктивних показників. 

Найважливішими складовими якості життя вважаються доходи населення і 

його соціальний захист, споживання матеріальних благ і послуг, умови життя, 

вільний час. Складові якості життя можуть слугувати не лише метою 

соціального розвитку, а і його умовою. Жодні дії не повинні призвести до 

погіршення якості життя понад порогові значення. 

Останнім часом визначення „якість життя” посіло провідні позиції поряд з 

такими поняттями як рівень та спосіб життя. Інтерес до проблематики якості 

життя спостерігається насамперед у найбільш розвинених регіонах, де 

проблеми соціального захисту та підтримки вразливих верств населення 

поступаються перед проблематикою сталого соціального розвитку, за якого 

кожне наступне покоління людей знаходиться в не гірших умовах життя, ніж 

попереднє. 

 

Актуальні проблеми 

Стратегічна ціль „Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та 

добробут”, перш за все, орієнтована на людину, і реалізація завдань цієї цілі 

дасть змогу поліпшити демографічну ситуацію та продовжити тривалість 

активного періоду життя. Фактори, що впливають на здоров’я та тривалість 

життя населення, можна представити у вигляді декількох груп: 

•  соціально-економічні (умови праці, рівень кваліфікації, наявність доходу 

та його розмір, рівень освіти, організація відпочинку та інше); 

•  правові (стан нормативно-правової бази); 

•  соціально-медичні (якість медичних послуг, їх доступність); 

•  соціально-біологічні (стать, вік, спадковість); 

•  соціокультурні (рівень освіти, гігієнічне навчання і виховання); 

•  екологічні (стан повітря, води, ґрунту, особливості клімату); 

•  особистісні (рівень загальної культури, відповідальність за своє 

здоров’я). 

Програма має три напрямки. 
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Напрям 1.1. Здорове населення області з максимальною тривалістю 

активного періоду життя 
Одним із основних критеріїв високого рівня життя є належний рівень 

стану здоров’я населення. У більшості цивілізованих країн здоров’я нації 
визнано найважливішою соціальною цінністю, яка визначає рівень соціального 
розвитку держави. У зв’язку з цим, питання забезпечення, зміцнення та 
підтримки здоров’я населення є одним із пріоритетних завдань у діяльності 
державної влади. 

Пріоритетним напрямком створення комфортного життєвого простору є 
підвищення якості життя населення, створення умов для формування основ та 
культури здорового способу життя у дітей та дорослих на всіх етапах життя. 
Питання щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя 
включено до тематики навчальних циклів „Разом до здоров’я” в 
загальноосвітніх навчальних закладах області. Працюють Школи здоров’я на 
базі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини області з метою 
поширення серед населення засад здорового способу життя та попередження 
факторів ризику виникнення як інфекційних, так і неінфекційних захворювань. 

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається сфокусувати 
увагу на проєктах, що: 

 спрямовані на проведення реконструкції та капітального ремонту 
приміщень лікарень; 

 дозволять здійснити модернізацію матеріально-технічної бази, 
придбання новітнього обладнання для надання якісних медичних послуг; 

 забезпеченість жителів Полтавщини якісною питною водою в 
достатній кількості; 

 розвитку спортивної інфраструктури та створенню умов для занять 
фізичною культурою та спортом, в тому числі кібеспорту. 
 

Напрям 1.2. Універсальна система соціального захисту населення та 
безпечні умови життя 

На сучасному етапі пріоритетним завданням соціальної політики є 
підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств 
населення. 

Подолання та профілактика складних життєвих обставин, мінімізація 
негативних наслідків таких обставин є вектором спрямування соціальних 
заходів та послуг. 

Концепція реформування органів місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади визначила завдання щодо забезпечення 
надання високоякісних та доступних послуг на базовому рівні – безпосередньо 
на рівні територіальної громади. 

Враховуючи, що в області діє централізований порядок забезпечення 
реалізації державних та обласної соціальних програм, на сьогодні 
перспективним питанням є впровадження механізму надання адміністративних 
послуг соціального характеру на рівні територіальних громад та Центру по 
нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області із 
застосуванням електронного документообігу в інтегрованій інформаційній 
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системі „Соціальна громада”. 
Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається сфокусувати 

увагу на проєктах, що сприятимуть: 

 формуванню й функціонуванню інклюзивному середовищу; 

 розвитку соціальних послуг у громадах області; 

 удосконаленню діяльності центрів надання соціальних послуг; 

 гендерній пріоритизації; 

 створенню/забезпеченню безпечних умов життя. 
 
Напрям 1.3. Сучасний освітній простір як базис для задоволення 

потреб суспільства та економіки, підвищення правової культури 

населення 
Один із основних індикаторів якості життя є якісна освіта, що 

розглядається в наш час також і як інструмент соціальної та культурної злагоди 
й економічного зростання. Система освіти є одним з найголовніших чинників 
зростання якості людського капіталу, генератором нових ідей, запорукою 
динамічного розвитку економіки і суспільства в цілому. Для того, щоб 
українська система освіти по-справжньому ефективно виконувала ці важливі 
завдання, необхідне її оновлення з урахуванням актуальних світових тенденцій 
розвитку освіти у широкому соціально-економічному контексті. 

Модернізація мережі закладів освіти регіону, оновлення та зміцнення їх 
матеріально-технічної бази із забезпеченням формування інклюзивного 
середовища, подальший розвиток творчого та кадрового потенціалу в галузі 
освіти перетворить її на потужний чинник суспільного розвитку, дієвий 
інструмент реалізації соціально-економічних, культурних, виховних, освітніх 
реформ та забезпечить консолідацію населення регіону. 

Проєкти цього напряму забезпечать наступні позитивні зміни для області: 

 покращення якості та рівного доступу населення до загальної середньої та 
професійної (професійно-технічної) освіти; 

 розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього 
простору; 

 удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для 
діяльності позашкільних закладів освіти як координаційних центрів виховної та 
організаційно-методичної роботи; 

 розвиток національної свідомості, формування почуття патріотизму, 
соціальної активності та відповідальності. 

 

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, структуровані за 

Програмою 1 „Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та добробут”, 

представлені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

ПРОГРАМА 1 „Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та 

добробут” 

Напрям 

(операційна 

ціль) 

Технічне завдання 

1.1. Здорове 

населення області з 

максимальною 

тривалістю 

активного періоду 

життя 

1.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я для покращення доступності та якості медичних послуг. 

1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для 

занять фізичною культурою та спортом. 

1.2. Універсальна 

система 

соціального захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя 

1.3. Забезпечення формування і функціонування інклюзивного 

середовища. 

1.4. Реалізація проєктів Надзвичайної кредитної програми 

відновлення України (НКПВУ). 

1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб 

її мешканців. 

1.6. Удосконалення діяльності Центрів надання 

адміністративних послуг. 

1.7. Розбудова закладів догляду за соціально незахищеними 

верствами населення. 

1.8. Гендерна пріоритизація в міському просторі. 

1.9. Розвиток на території області системи запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації 

їх наслідків. 

1.10. Забезпечення виконання заходів обласної комплексної 

соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних 

соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим 

пільговим категорій населення 
1.3. Сучасний 

освітній простір як 

базис для 

задоволення потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової культури 

населення 

1.11. Розвиток національної свідомості, формування почуття 

патріотизму, соціальної активності та відповідальності, 

сповідування європейських цінностей. 

1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного 

освітнього простору, в тому числі інклюзивного. 

1.13. Створення центрів професійної досконалості. 

1.14. Реалізація надважливих державних проєктів, які 

спрямовані на розбудову соціальної інфраструктури. 

 

ПРИМІТКА: 

1.Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, включені до 

Програми 1 „Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та 

добробут” з визначенням територіального спрямування кожного проєкту, 

строку його впровадження, джерел фінансування та індикаторів 

(показників) оцінки ефективності його реалізації, наведені в розділі 6. 
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2. Орієнтований фінансовий план (прогноз потреб у фінансуванні 

проєктів регіонального розвитку, включених до програми) наведено у 

додатку 1. 

 

 

Очікувані результати реалізації Програми 1 

Успішна реалізація проєктів Програми „Висока якість життя, комфортні і 

безпечні умови та добробут” сприятиме досягненню наступних результатів:  

зниження темпів природного скорочення чисельності населення та 

переважання рівня народжуваності над смертністю; 

збільшення середньої очікуваної тривалості життя; 

зростання кількості сучасних спортивних об’єктів для занять фізичною 

культурою та спортом; 

підвищення доступності, якості та різноманітності форм оздоровчих, 

рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних соціальних 

верств населення; 

100-відсоткове охоплення соціальними послугами осіб/сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах з максимальною доступністю, 

шляхом розвитку мережі надавачів соціальних послуг; 

підвищення рівня якості та цифрової доступності надання соціальних 

сервісів та послуг, в тому числі у стаціонарних установах забезпечення 

інтегрованого підходу до виявлення потреб жителів громад та організація 

надання комплексу послуг соціального характеру; 

cтворення умов для імплементації Європейської хартії рівності жінок і 

чоловіків у життя місцевих громад; 

покращення якості та рівного доступу населення до загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти сучасними засобами 

навчання та обладнанням, стемлабораторіями, шкільними автобусами, засобами 

з протипожежної безпеки; 

підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою; 

збільшення кількості дітей, які здобувають освіту в інклюзивних класах, 

групах. 

 

Опис передумов та ризики 

Ключовою передумовою, що має значення для впровадження Програми, є 

доступність фінансування для реалізації включених проєктів регіонального 

розвитку. Фінансування повинно бути забезпечене об’єднанням державних, 

грантових та приватних коштів. Також однією з умов є технічна спроможність 

та достатність виконавського потенціалу для впровадження проєктів. 

Підвищення рівня інформованості та зусилля з нарощування потенціалу 

можуть допомогти створити широке коло зацікавлених сторін, щоб забезпечити 

стовідсоткову реалізацію проєктів Програми. 

Основними ризиками Програми є: 
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 невиконання суб’єктами регіонального розвитку обов’язку (спроможності) 

співфінансування реалізації інвестиційних проєктів в обсягах, що 

передбачаються, з місцевих бюджетів розвитку, партнерських коштів та інших 

не заборонених законодавством джерел; 

 недостатність практичного досвіду щодо розробки, підготовки технічної 

документації, практичної реалізації, фінансового супроводу інвестиційних 

проєктів окремими суб’єктами регіонального розвитку; 

 неможливість встановлення необхідних партнерських відносин; 

 відсутність альтернативних джерел фінансування проєктів. 

 
4.2. Програма 2. Збалансована інноваційна конкурентоспроможна 

економіка 
 
Соціально-економічний аналіз розвитку області, проведений за період 

2014-2018 років, свідчить, що економіка регіону має значний ресурсний, 
промисловий та аграрний потенціал для зміцнення своїх позицій на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. Є значні резерви для формування більш 

потужного прошарку малого і середнього бізнесу, а також широкого спектру 
туристично-привабливих об’єктів для розвитку мережі туристичних дестинацій 
та кластерів. 

Раціональне та сплановане використання цих факторів створює достатні 
умови для подальшого зростання рівня добробуту та комфортного проживання 
населення Полтавщини, а також сталого розвитку територій. 

 

Актуальні проблеми 

Існують негативні моменти, що ускладнюють ефективний та гармонійний 
розвиток регіональної економіки. Насамперед, це домінування добувних 
галузей з низьким рівнем доданої вартості й високою ресурсо- та 
енергоємністю, зношене та морально застаріле обладнання промислових 
підприємств, значна сировинна складова в загальних обсягах експорту.  

Маємо також невисокий рівень підприємницької активності та бізнес-
культури населення, відсутність якісного туристичного продукту та його 
промоцій. 

Секторальний розвиток також не є рівномірним: утворилися значні 

соціально-економічні дисбаланси між кількома найбільшими містами – 
Полтава, Кременчук, Горішні Плавні та більшістю сільських районів області.  

Максимальна реалізація економічного потенціалу області, насамперед у 
сфері промислового виробництва, сільського господарства, переробної 
промисловості та туристичної індустрії можлива за умови інноваційного та 
наукового розвитку економіки області на основі смарт-спеціалізації, залучення 
додаткових інвестицій, активної підтримки малого й середнього бізнесу та 
розвитку туризму і креативних індустрій. 

Програма має три напрями.  
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Напрям 2.1. Інноваційний та науковий розвиток економіки області на 
основі смарт-спеціалізації 

Зважаючи на те, що економіка нашого регіону переважно сировинного 
типу, наразі важливим є використання сучасних підходів до інноваційного 
розвитку та переходу до Індустрія 4.0. – нових технологій, які передбачають 
повну цифровізацію виробництва, створення „розумних” продуктів та сервісів, 
перехід на сучасні бізнес-моделі. 

Ефективна інноваційна діяльність є основою економічного зростання як 
окремо взятого підприємства чи галузі, так і регіону вцілому. Інновації дають 
змогу підприємству здобути значних переваг у конкурентному середовищі й 
посісти високі позиції шляхом створення нового продукту, впровадження 
технічного процесу або економіко-організаційної методики. 

Для впровадження Індустрія 4.0. необхідна підтримка з боку держави 
шляхом реалізації цільових програм, які на сьогодні в стадії розробки. Тому на 
регіональному рівні визначаємо амбітну ціль щодо сприяння переходу до 
Індустрія 4.0. шляхом підтримки модернізації та автоматизації виробничих 
процесів, створення кластерів, участі полтавських виробників у міжнародних 
ланцюгах доданої вартості. 

 
Реалізація проєктів цього напряму матиме позитивний результат у 

наступних сферах: 

 розвиток та підтримка наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності; 

 створення інфраструктури для розвитку ринку сільськогосподарської 
продукції; 

 створення та підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів; 

 нарощення обсягів виробництва промислової та агропромислової 
продукції; 

 збільшення експорту високотехнологічної продукції. 
 

Напрям 2.2. Ефективна бізнес та інвестиційна інфраструктура, 

активізація інвестиційної діяльності  
Комплекс дій, спрямованих на створення позитивного інвестиційного 

іміджу області, дасть можливість суттєво підвищити шанси регіону залучити в 
економіку додаткові зовнішні ресурси. 

Результатом досягнення цієї оперативної цілі має стати також активізація 
зусиль з просування експорту конкурентоспроможних товарів та послуг на 
перспективні ринки країн-членів Європейського Союзу, США, країн Африки та 
Азії, а також поглиблення товарної та географічної диверсифікації 
регіонального експорту з ефективним використанням нових можливостей та 
преференцій у рамках укладених угод про вільну торгівлю з країнами світу. 

Всебічна підтримка бізнесу здійснюватиметься шляхом просування 
інформації про місцевого виробника на українському та світових ринках. 

Проєкти цього напряму мають сприяти наступним позитивним змінам 
області:  
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 зростанню прямих ділових контактів між представниками бізнесу 

конкурентоспроможних секторів економіки області та потенційно 

зацікавленими іноземними партнерами; 

 створенню інфраструктури розвитку бізнесу; 

 зростанню внутрішніх і зовнішніх інвестицій до регіональної економіки; 

 створенню умов для розвитку комунального господарства. 

 

Напрям 2.3. Сталий розвиток креативних індустрій, культури та 

туризму 
Полтавщина є одним із наймальовничіших та екологічно чистих регіонів 

України. Область має значний туристичний потенціал, зумовлений вигідним 
географічним розташуванням, особливостями історичного розвитку, 
національно-культурним різноманіттям, специфічною архітектурою, 
природними об’єктами, наявністю потенційно брендових туристичних 
продуктів, унікальним поєднанням урбанізованих та індустріалізованих 
місцевостей із заповідними територіями. 

Креативність є ключовим вектором для суспільства, заснованого на 
знаннях та економіці, що робить свій внесок у мікро-, малий та середній бізнес, 
культуру, мистецтво, а також усі сфери суспільного життя, що сприяє 
стабільному розвитку туристичної дестинації. Саме тому питання розвитку 
креативних індустрій є вкрай важливим. 

Креативні індустрії впливають на формування доходів бюджету, створення 
додаткових робочих місць, експортні надходження, інвестиційну 
привабливість, розвиток інтелектуального капіталу, всебічний розвиток 
внутрішнього туризму на Полтавщині. 

 

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається сфокусувати 

увагу на проєктах, що сприятимуть: 

 розбудові туристично-інформаційної інфраструктури та створенню 

брендових туристичних продуктів; 

 створенню умов для задоволення культурних та естетичних потреб 

мешканців області; 

 розвитку сільського зеленого, промислового та подієвого туризму. 

 

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, структуровані за 

Програмою 2 „Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка”, 

представлені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

ПРОГРАМА 2 „Збалансована інноваційна конкурентоспроможна 

економіка” 

Напрям 

(операційна 

ціль) 

Технічне завдання 
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Напрям 

(операційна 

ціль) 

Технічне завдання 

2.1.Інноваційний та 

науковий розвиток 

економіки області 

на основі смарт-

спеціалізації 

2.1. Забезпечення умов комерціалізації інновацій. 

2.2. Забезпечення умов для інституційної підтримки розвитку 

інновацій та креативного підприємництва. 

2.3. Створення та підтримка сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів. 

2.4. Підтримка розвитку садівництва, ягідництва та 

започаткування аграрного туризму. 

2.5. Підтримка товаровиробників органічної продукції. 

2.6. Сприяння становленню та розвитку фермерських 

господарств. 

2.7. Контроль якості продуктів харчування тваринного 

походження. 

2.8. Розвиток галузі тваринництва в особистих селянських та 

фермерських господарствах. 

2.9. Проведення паспортизації водних об’єктів за межами 

населених пунктів для рибогосподарських потреб. 

2.10. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності. 

2.11. Створення технічних станцій малої механізації. 

2.12. Розвиток систем надання електронних послуг населенню 

(Smart-регіон). 

2.2. Ефективна 
бізнес та 
інвестиційна 

інфраструктура, 

активізація 

інвестиційної 

діяльності 

2.13. Створення інфраструктури розвитку бізнесу. 

2.14. Розбудова мережі індустріальних парків та інших 

просторових форм організації бізнесу. 

2.3. Сталий 

розвиток 

креативних 

індустрій, культури 

та туризму 

2.15. Розбудова туристично-інформаційної інфраструктури та 

створення брендових туристичних продуктів.  

 

ПРИМІТКА: 

1. Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, включені до 

Програми 2 „Збалансована інноваційна конкурентоспроможна 

економіка” з визначенням територіального спрямування кожного 

проєкту, строку його впровадження, джерел фінансування та індикаторів 

(показників) оцінки ефективності його реалізації, наведені в розділі 7. 

 

2. Орієнтований фінансовий план (прогноз потреб у фінансуванні 

проєктів регіонального розвитку, включених до програми) наведено в 

додатку 2. 

 

Очікувані результати реалізації 
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Успішна реалізація проєктів Програми „Збалансована інноваційна 

конкурентоспроможна економіка” сприятиме досягненню наступних 

результатів:  

нарощення обсягів виробництва промислової та агропромислової 

продукції; 

збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів; 

збільшення експорту високотехнологічної продукції; 

зростання інноваційних впроваджень у виробництво; 

зростання прямих ділових контактів між представниками бізнесу 

конкурентоспроможних секторів економіки області та потенційно 

зацікавленими іноземними партнерами; 

сприятливий бізнес-клімат; 

активізація міжнародного співробітництва в рамках міжрегіональних угод 

та договорів двостороннього співробітництва з перспективними регіонами 

країн світу; 

стимулювання формування економічного середовища та розвитку сфери 

зайнятості населення навколо об’єктів культурної спадщини, у тому числі, 

визначення економічного механізму стимулювання їх збереження; 

забезпечення архітектурної доступності різноманітних туристичних 

об’єктів області; 

збереження та популяризація культурної спадщини, розвиток, зміцнення, 

примноження творчого потенціалу та культурного простору області. 

 

Опис передумов та ризики 
Основним фактором успішності реалізації Програми є наявність 

закладених фінансових ресурсів, а також спроможності населення, установ та 
організацій області взяти участь та надати підтримку в реалізації проєктів 
Програми, що дозволить максимально використати підприємницький потенціал 
мешканців області. 

Також для успішності реалізації Програми важливими є ресурси, що будуть 
виділятися в рамках державних програм, які реалізуються через Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство 
розвитку громад та територій України, Міністерство культури та інформаційної 
політики України, Міністерство молоді та спорту України та інші міністерства. 

Окремим фактором є спроможність регіональної влади об’єднати зусилля 
всіх учасників впровадження Стратегії розвитку регіону (органи державної та 
місцевої влади, бізнес, освітні та наукові установи, громадські організації, окремі 
особи) на досягнення спільного результату. 

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням Програми включають: 

 зниження інвестиційного рейтингу країни та регіону; 

 невиконання дохідної частини обласного бюджету; 

 відсутність фінансування проєктів за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку чи інших державних програм та проєктів; 

 низька спроможність потенційних виконавців проєктів Програми; 

 низька мотивація мешканців до участі в реалізації проєктів. 
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4.3. Програма 3. Ефективне управління просторовим розвитком, 

забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля 

 

Регіональний розвиток є складним, динамічним процесом, в основі якого 

лежить вибір оптимального розміщення продуктивних сил та визначення 

перспективних напрямків розвитку території. 

Просторовий розвиток визначається сукупністю чинників, які впливають 

на якість життя: тривалість життя, стан навколишнього природного 

середовища, стан охорони здоров’я, якість житлових умов, ступінь економічної 

та політичної стабільності тощо. Просторовий розвиток тісно пов’язаний з 

інноваційним розвитком, який має безпосередній вплив на рівень виробництва, 

технологій, освіти, медицини, екологічний стан. 

Просторовий каркас економіки регіону формується на зв’язках між 

інноваційною, соціальною, економічною та екологічною сферами. Без новітніх 

технологій неможливий прогрес у виробництві, без здорового, розвинутого 

суспільства неможливе економічне зростання, без чистого довкілля не може 

бути здорового суспільства. 

Оптимальне поєднання економічної, соціальної, екологічної та 

інноваційної сфери регіону, їх взаємодія та збалансований взаємовплив є 

пріоритетом подальшого розвитку Полтавської області, особливо в умовах 

глобалізації та забезпечення процесів євроінтеграції, визначених курсом на 

сталий розвиток держави. 

Програма має чотири напрямки. 

 

Напрям 3.1. Формування єдиного простору високого рівня життя 
Ефективне управління місцевим розвитком означає компетентне 

застосування сучасних технологій та методів організаційного і кадрового 
менеджменту, е-врядування, прогнозування тих ризиків, які виникають під час 
здійснення реформ та проведення заходів для мінімізації їх негативного впливу, 
уміння враховувати глобальні виклики та акцентувати  свою роботу на 
територіальній специфіці. 

Перехід до просторового розвитку − це той шлях, який дає можливість 
досягти необхідної координації інноваційного, економічного, соціального та 
екологічного розвитку. Просторовий розвиток передбачає такий економічний 
розвиток територій, коли досягається високий рівень життєзабезпечення 
суспільства з одночасним збереженням довкілля, гармонія зростання та 
високоефективне використання природних ресурсів.  

Реалізація проєктів напряму спрямована на: 

 розширення бази даних і створення нових сервісів ГІС містобудівного 
кадастру та розроблення містобудівної документації; 

 створення зон інформатизації суспільства; 

 реконструкцію територій парків культури та відпочинку. 
 
Напрям 3.2. Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна 
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увага сільській місцевості 

Розвинута транспортна інфраструктура, система логістичних та 

експедиторських послуг мають стратегічне значення для економічного 

зростання, зміцнення малого і середнього бізнесу, залучення зовнішніх та 

внутрішніх інвестицій, розвитку туризму, якісного переходу економіки регіону 

до інноваційного шляху розвитку.  

На сьогодні транспортна галузь у цілому задовольняє лише основні 

потреби населення та економіки в перевезеннях за обсягом, але не за якістю. Її 

сучасний стан не повною мірою відповідає вимогам ефективної реалізації 

Євроінтеграційного курсу України та інтеграції національної транспортної 

мережі в Транс’європейську транспортну мережу. 

Необхідним є збільшення ефективності та конкурентоспроможності 

транспортної галузі, посилення взаємодії між державним та приватним 

сектором, органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

Пріоритетним напрямом розвитку є забезпечення доступності об’єктів 

транспортної інфраструктури та транспортних послуг для всіх громадян, у тому 

числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом 

створення для них доступного середовища для вільного пересування. 

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається 

сфокусувати увагу на проєктах, що сприятимуть: 

 модернізації транспортно-логістичної інфраструктури; 

 технічному переоснащенню мережі комунального електротранспорту; 

 реконструкції мостів через річки області. 

 

Напрям 3.3. Раціональне та екобезпечне господарювання 

Реалізація екологічної політики – це комплекс заходів, спрямованих на 

охорону навколишнього середовища, збереження й відновлення природних 

ресурсів, запровадження екологічно чистих технологій, розвиток 

природоохоронної освіти і виховання, правову охорону екологічних систем з 

метою забезпечення оптимальних умов природокористування. 

Ефективна реалізація екологічної політики сприятиме розвитку системи 

управління навколишнім природним середовищем та реалізації в області 

міжнародних природоохоронних ініціатив.  

З метою виконання поставленої операційної цілі зусилля будуть 

спрямовані на формування в суспільстві екологічних цінностей та підвищення 

екологічної свідомості населення області, зменшення негативного впливу 

урбанізації на навколишнє природне середовище, забезпечення раціонального 

та сталого використання природних ресурсів, впровадження систем 

екомоніторингу, стимулювання розвитку інфраструктури управління 

відходами, оновлення зношених фондів інфраструктури та об’єктів житлово-

комунального господарства, впровадження ресурсоефективного виробництва та 

екологічних інновацій, а також здійснення інших заходів і завдань, у тому числі 

передбачених основними засадами (стратегією) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року. 
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Проєкти цього напряму мають на меті:  

 впровадження ефективної системи поводження з побутовими відходами; 

 розвиток велосипедного руху; 

 розвиток системи водопостачання та водовідведення населених пунктів 

області; 

 оптимізацію системи централізованого теплопостачання. 

 

Напрям 3.4. Збереження та відтворення якості довкілля 

Розвиток промисловості, транспорту та сільського господарства, залучення 

до господарського обороту все більшої кількості природних ресурсів, які 

використовувалися й, на жаль, використовуються нераціонально і неефективно, 

підвищують рівень антропогенного навантаження на навколишнє природне 

середовище Полтавської області та є основною причиною регіональної 

екологічної кризи і кліматичних змін. 

Проблема незадовільної екологічної ситуації в області потребує 

нагального вирішення, першим кроком до якого є створення належних умов для 

проведення діяльності з поліпшення стану довкілля, в переліку яких не останнє 

місце має посідати розвиток загальної свідомості населення щодо збереження 

та догляду за навколишнім середовищем. Особливий акцент повинен робитися 

на формуванні екологічної культури дітей та молоді. 

Проєкти цього напряму мають на меті: 

 запровадження та обслуговування геоінформаційної системи територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської області; 

 відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану 

річок. 

 

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, структуровані за 

Програмою 3 „Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення 

балансу екосистем та охорона довкілля”, представлені у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

ПРОГРАМА 3 „Ефективне управління просторовим розвитком, 

забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля” 

Напрям 

(операційна 

ціль) 

Технічне завдання 

3.1. Формування 

єдиного простору 

високого рівня 

життя 

 

3.1. Реконструкція територій парків культури та відпочинку. 

3.2. Розширення баз даних і створення нових сервісів ГІС 

містобудівного кадастру та розроблення містобудівної документації 

як основи для створення ГІС містобудівного кадастру Полтавської 

області. 

3.3. Високошвидкісний інтернет-зв’язок як запорука доступності 

надання адміністративних, медичних, освітніх, культурних та 

електронних послуг. 

3.4. Місто активних громадян. 
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3.5. Створення Полтавської комунальної студії регіонального 

мовлення. 

3.6. Створення зон інформатизації суспільства. 

3.7. Створення реєстрів Полтавської обласної державної 

адміністрації, органів місцевого самоврядування та електронних 

сервісів.  

3.2.Інфраструктур-

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна увага 

сільській місцевості 

 

3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення в Полтавській області.  

3.9. Створення транспортно-логістичних центрів. 

3.10. Розвиток мережі заправок для електромобілів. 

3.11. Технічне переоснащення (модернізація) мережі 

комунального електротранспорту. 

3.12. Розширення мережі майданчиків для здійснення габаритно-

вагового контролю. 

3.13. Розвиток та підтримка Полтавського обласного 

комунального підприємства ,,Аеропорт-Полтава”. 

3.3.Раціональне та 

екологобезпечне 

господарювання 

 

3.14. Розвиток велосипедного руху. 

3.15. Створення інформаційно-моніторингового центру та 

незалежної лабораторії контролю стану довкілля в регіоні. 

3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення 

населених пунктів області. 

3.17. Створення ефективної системи поводження з побутовими 

відходами. 

3.18. Будівництво комплексів з переробки та виготовлення 

палива з твердих побутових відходів з котельнею для вироблення 

теплової енергії. 

3.19. Оптимізація систем централізованого теплопостачання. 

3.20. Модернізація виробництва, постачання та споживання 

теплової енергії населених пунктів. 

3.21. Відшкодування різниці в тарифах, що виникла в минулих 

роках між фактичною вартістю комунальних послуг та тарифами, 

що повинні були встановлюватися Полтавською обласною радою. 

3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як 

складової економічного розвитку області. 

 

3.4. Збереження та 

відтворення якості 

довкілля 

3.23. Запровадження та обслуговування геоінформаційної 

системи (ГІС) територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

Полтавської області.  

 

ПРИМІТКА: 

1. Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, включені до 

Програми 3 „Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення 

балансу екосистем та охорона довкілля” з визначенням територіального 

спрямування кожного проєкту, строку його впровадження, джерел 

фінансування та індикаторів (показників) оцінки ефективності його 

реалізації, наведені у розділі 8. 

 

2. Орієнтований фінансовий план (прогноз потреб у фінансуванні проєктів 

регіонального розвитку, включених до програми) наведено у додатку 3. 
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Очікувані результати реалізації 

Успішна реалізація проєктів Програми „Ефективне управління 

просторовим розвитком, забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля” 

сприятиме досягненню наступних результатів: 

прийняття ефективних управлінських рішень, точне прогнозування та 

моделювання рівня ринкових, інвестиційних відносин; 

створення баз геоінформаційних сервісів та послуг; 

забезпечення найвіддаленіших населених пунктів якісним інформаційним 

контентом; 

збереження автомобільних доріг і вулично-дорожньої мережі від 

передчасного руйнування, приведення стану мережі доріг у відповідність до 

європейських норм та стандартів; 

підвищення рівня доступності об’єктів дорожньо-транспортної 

інфраструктури та транспортних засобів загального користування для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 

зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, рівня травматизму, 

кількості загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод; 

збереження природних екосистем, біо- та ландшафтного різноманіття 

екомереж області; 

поліпшення стану навколишнього природного середовища до більш 

безпечного для екосистем та населення рівня з урахуванням європейських 

вимог до якості навколишнього природного середовища; 

збереження водного балансу, забезпечення населення області якісною 

питною водою; 

оновлення зношених фондів інфраструктури та об’єктів житлово-

комунального господарства й енергетики; 

розвиток інфраструктури управління відходами, збільшення обсягів збору 

та переробки ресурсоцінних компонентів ТПВ; 

підвищення рівня екологічної культури та обізнаності населення, 

формування екологічного мислення у сфері ощадливого споживання природних 

ресурсів, енерговикористання та поводження з відходами; 

збереження та примноження природоохоронних територій, біо- та 

ландшафтного різноманіття. 

 

5. Система моніторингу та оцінки результативності реалізації плану 

заходів 

Моніторинг як спостереження за ефективністю використання коштів 

місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, інших капіталовкладень, 

не заборонених законодавством, і взагалі за результатами ефективності 

реалізації регіональної політики, відіграє важливу роль у системі регіонального 

управління.  
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Моніторинг орієнтований на ефективність та своєчасність прийняття 

управлінських рішень на всіх рівнях реалізації державної регіональної політики 

та надання своєчасної інформації щодо її ефективності. 

Моніторинг та оцінку ефективності реалізації пріоритетних напрямів 

регіональної економічної політики доцільно здійснювати за показниками, які 

відображають як загальні результати економічного і соціального розвитку 

регіону, так і окремих галузей, а також структурні зміни у розвитку 

інфраструктури економіки. 

Відповідно до Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з 

їх реалізації, затвердженої наказом Мінрегіону від 31.03.2016 № 79, оцінка 

результативності реалізації регіонального плану заходів передбачає: 

 підготовку щоквартального звіту про результати реалізації проєктів 

регіонального розвитку, визначених планом заходів, за відповідний період; 

 підготовку щорічного підсумкового звіту про результати проведення 

моніторингу виконання плану заходів за відповідний період та звіту з оцінки 

результативності реалізації регіональної стратегії та плану заходів з її 

реалізації. 

 

Індикатори (показники) оцінки результативності реалізації  

Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області 

 

 валовий регіональний продукт (у фактичних цінах); 

 доходи населення; 

 обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг); 

 обсяг експорту товарів; 

 приріст прямих іноземних інвестицій (інструменти участі у капіталі); 

 приріст іноземних інвестицій, залучених у добувну промисловість та 

розроблення кар’єрів; 

 приріст іноземних інвестицій, залучених у переробну промисловість; 

 обсяг освоєних капітальних інвестицій (за рік); 

 частка капітальних інвестицій, освоєних у добувну промисловість та 

розроблення кар’єрів (за рік); 

 частка капітальних інвестицій, освоєних у переробну промисловість (за 

рік); 

 частка капітальних інвестицій, освоєних у сільське господарство, 

мисливство та надання пов’язаних із ними послуг (за рік); 

 кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення; 

 кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного 

населення; 

 витрати на інновації; 

 кількість інноваційно активних підприємств; 

 кількість інноваційно активних закладів вищої освіти; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF/paran54#n54
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF/paran54#n54
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF/paran54#n54


98 

 щільність автомобільних доріг загального користування з твердим 

покриттям державного значення в регіоні; 

 середньомісячна заробітна плата (номінальна); 

 чисельність наявного населення; 

 малюкова смертність; 

 материнська смертність; 

 охоплення дітей дошкільними навчальними закладами; 

 обсяги викидів шкідливих речовин у розрахунку на одну особу; 

 рівень безробіття у віці 15-70 років за методологією Міжнародної 

організації праці; 

 площа земель природно-заповідного фонду; 

 питома вага площі природно-заповідного фонду до площі 

адміністративно-територіальної одиниці; 

 темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла;  

 частка обсягу теплової енергії, виробленої в регіоні з альтернативних 

видів палива або відновлюваних джерел енергії; 

 рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

 частка міських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету; 

 частка сільських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету.  

o  

 
 

6. Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, 

включені до Програми 1 „Висока якість життя, комфортні 

і безпечні умови та добробут” 
 

6.1 Технічні завдання на проєкти за напрямом 1.1. „Здорове 

населення області з максимальною тривалістю активного періоду 

життя” 
 

1. Номер технічного завдання 1.1.  

2. Назва технічного завдання Модернізація матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я для покращення 

доступності та якості медичних послуг. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

 

Формування доступної та спроможної мережі 

закладів для надання якісних медичних 

послуг 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне завдання 

1.1.1. Забезпечення системи надання якісних 

медичних послуг, впровадження сучасних 

моделей та методів їх надання. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Недостатня кількість, у тому числі в 

належному стані, медичних закладів усіх 

ланок медичної допомоги, застарілі 

матеріально-технічна база та медичне 

обладнання. Відсутність нового сучасного 

санітарного автотранспорту. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Капітальний ремонт (будівництво) 

будівель/приміщень медичних закладів – 11 

одиниць. 

2. Придбання санітарного транспорту – 6 

одиниць. 

3. Оновлення матеріально-технічної бази та 

медичного обладнання – 7 медичних закладів. 

4. Кількість придбаного медичного 

обладнання – 200 одиниць. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Мінімізація негативних наслідків для 

здоров’я як безпосередньо для хворої людини, 

так і для суспільства в цілому, доступність до 

якісних медичних послуг, діагностування 

захворювань на ранніх стадіях. 

9. Основні заходи технічного 

завдання 

1. Будівництво, модернізація (капітальний 

ремонт, реконструкція) будівель/приміщень 

закладів та установ області, у тому числі із 

застосуванням енергозберігаючих технологій, 

оновлення матеріально-технічної бази та 

медичного обладнання: 

Полтавська обласна клінічна лікарня              

ім. М.В. Скліфосовського; 

Будівництво корпусу невідкладних станів;  

КП „Полтавський обласний клінічний 

протитуберкульозний диспансер ПОР”;  

Кременчуцький обласний онкологічний 

диспансер по вул. Лікаря Богаєвського, 60-Б в 

м. Кременчуці;  

Полтавський обласний клінічний 

онкологічний диспансер по вул. Дмітрієва, 7а 

в м. Полтаві з добудовою радіологічного 

відділення і лабораторії радіонуклідної 

діагностики; 

інші лікувальні заклади. 

2. Організація системи навчання 
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медичного персоналу ЦПМСД. 

3. Придбання санітарного автотранспорту. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. грн: 
2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 691500,0 525100,0 602800,0 1819400,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
273800,0 107400,0 185100,0 566300,0 

         інші джерела (субвенція 

з державного бюджету)  
417700,0 417700,0 417700,0 1253100,0 

місцевий бюджет 200000,0 200000,0 200000,0 600000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного завдання 1.2. 

2. Назва технічного завдання Розвиток спортивної інфраструктури, 

створення умов для занять фізичною 

культурою та спортом. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Формування здорової нації та створення 

належних умов для розвитку системи закладів 

фізичної культури і спорту, в тому числі для 

осіб з інвалідністю 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне завдання 

1.1.2. Розвиток фізичної культури та спорту, 

підтримка рухової активності громадян та 

громадянок різних соціально-демографічних 

груп, пропагування здорового способу життя. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Неналежний стан спортивної інфраструктури 

області, в тому числі інклюзивного 

спортивного простору, невідповідність 

матеріально-технічної бази для забезпечення 

фізкультурно-оздоровчої діяльності потребам 

населення за місцем проживання, роботи та в 

місцях масового відпочинку. 

Тенденція до погіршення стану здоров’я 

населення, особливо дітей та підлітків, 

враховуючи пасивний спосіб проведення 

вільного часу, та необхідність виховання у 

дітей потреб здорового способу життя, 

здорового дозвілля, навчання безпечній 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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поведінці. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Кількість збудованих та реконструйованих 

спортивних об’єктів (спортивні комплекси, 

стадіони, басейни тощо) – 34 об’єкти. 

2. Кількість облаштованих глядацьких місць – 

10000 місць. 

3. Кількість встановлених спортивних 

майданчиків – 40 штук. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Розширення переліку спортивних та 

оздоровчих послуг для цільових груп, 

зростання охоплення дітей, молоді та інших 

вікових груп населення регулярними 

заняттями фізичною культурою і спортом, 

підвищення рівня фізичної підготовки молоді. 

розбудова спортивної інфраструктури області 

для розвитку пріоритетних видів спорту, в 

тому числі кіберспорту, підвищення 

особистих та командних результатів 

спортсменів 

9. Основні заходи технічного 

завдання 

Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт навчальних та спортивних закладів, 

модернізація та оновлення матеріально-

технічної бази закладів освіти, в тому числі 

забезпечення функціонування інклюзивного 

простору, спортивних шкіл, 

вузькоспеціалізованих майданчиків, парків, 

фізкультурно-оздоровчих комплексів: 

стадіони; спортивні комплекси для занять 

ігровими видами спорту та відпочинку; 

розбудова спортивної бази Полтавської 

ДЮСШ „Олімпійські надії”; 

будівництво спортивно-видовищного 

комплексу з приміщеннями громадського 

обслуговування по вул. П.Юрченка, 1а в 

м. Полтава;  

будівництво сучасної спортивної споруди 

„Палац спорту” у м. Полтава; 

реконструкція фізкультурно-спортивного, 

реабілітаційно-відновлювального комплексу 

„Колос” Полтавської дитячо-юнацької 

реабілітаційно-спортивної школи Полтавської 

обласної ради по вул. Шевченка, 1 

м. Решетилівка Полтавської області; 

розвиток гірськолижної бази „Корчак” 



102 

Полтавської ДЮСШ ім. О. Бутовського; 

створення на базі санаторію у м. Гадяч 

повноцінного сучасного реабілітаційного 

центру для спортсменів;  

будівництво мініфутбольних та 

мультифункціональних полів; оновлення 

спортивних майданчиків у закладах освіти, 

облаштування майданчиків з вуличними 

тренажерами та дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків; 

розбудова дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл; 

розвиток інноваційних видів спорту, в тому 

числі кіберспорту.  

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. грн: 
2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 243600,0 230000,0 230000,0 703550,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
138100,0 120000,0 120000,0 378100,0 

         інші джерела (субвенції 

з державного бюджету 

місцевим бюджетам)  

105450,0 110000,0 110000,0 325450,0 

місцевий бюджет 110600,0 69900,0 54000,0 234500,0 

інші джерела (кошти 

інвесторів) 
5400,0 2000,0 2000,0 9400,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

6.2. Технічні завдання на проєкти за напрямом 1.2. Універсальна система 

соціального захисту населення та безпечні умови життя 
 

1. Номер технічного завдання 1.3. 

2. Назва технічного завдання Забезпечення формування і функціонування 

інклюзивного середовища. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Створення інклюзивного середовища 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне завдання 

1.2.1. Формування та забезпечення 

функціонування інклюзивного середовища, 

рівних можливостей для всіх. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Законом України ратифіковано Конвенцію 

ООН про права осіб з інвалідністю та 

факультативний протокол до неї – Україна 

взяла на себе зобов’язання забезпечити гідну 

життєдіяльність осіб з інвалідністю, їх вимоги 

і права. Це стало підґрунтям для низки законів 

та нормативно-правових актів на захист прав і 

свобод осіб з інвалідністю. Важливою ланкою 

у цій справі є створення архітектурної 

доступності територій, будівель і споруд, а 

також розвиток комунікацій для 

безперешкодної й безболісної інтеграції осіб з 

інвалідністю в соціум. 

На сьогодні в області налічується 82 тис. осіб 

з інвалідністю, з них 4 тис. пересуваються на 

кріслах колісних. Близько 1,1 тис. осіб з 

інвалідністю проживають вище першого 

поверху, 90% з яких потребує облаштування 

засобами безбар’єрного доступу (пандуси,  

підйомники, ліфти тощо).  

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Забезпечення засобами безбар’єрності 

об’єктів соціального, громадського та 

адміністративного призначення, а також 

житлових об’єктів, де мешкають особи з 

інвалідністю. В першу чергу забезпечити 

доступність житлових приміщень осіб з 

інвалідністю, які пересуваються за допомогою 

крісел колісних, або мають І – ІІ групу 

інвалідності по зору. 

8. Очікувані якісні результати 

від реалізації проєктів на 

виконання технічного 

завдання 

Створення рівних можливостей для 

отримання освіти, медичних послуг, розвитку 

здібностей, фізичного і духовного розвитку – 

забезпечення засобами доступності територій, 

будівель і приміщень об’єктів соціальної 

сфери. 

9. Основні заходи технічного 

завдання 

Перебудови, пристосування територій, 

споруд, будівель і їх приміщень, 

інфраструктури до потреб осіб з інвалідністю. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. грн: 
2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 



104 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 150000,0 150000,0 150000,0 450000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного завдання 1.4. 

2. Назва технічного завдання Реалізація проєктів Надзвичайної кредитної 

програми відновлення України (НКПВУ). 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у 

територіальні громади їх постійного 

перебування 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне завдання 

1.2.2. Формування системи надання 

соціальних послуг відповідно до потреб 

населення шляхом модернізації існуючих і 

запровадження нових видів соціальних 

послуг. Забезпечення розвитку якісних і 

доступних послуг з догляду, в тому числі 

доглядової інфраструктури. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Необхідність долучення внутрішньо 

переміщених осіб до соціокультурного життя. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Покращення матеріальної бази закладів 

позашкільної освіти; збільшення кількості 

гуртків та заходів; підвищення рівня надання 

освітніх послуг. 

8. Очікувані якісні результати 

від реалізації проєктів на 

виконання технічного 

завдання 

Задоволення соціальних потреб внутрішньо 

переміщених осіб та досягнення 

взаєморозуміння з місцевим населенням, 

зменшення соціальної напруги. 

9. Основні заходи технічного 

завдання 

Забезпечення шкіл мистецтв та центрів 

естетичного виховання сучасною 

матеріально-технічною базою. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. грн: 
2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 
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державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 5200,0 44800,0 5000,0 55000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного завдання 1.5. 

2. Назва технічного завдання Розвиток соціальних послуг у громаді 

відповідно до потреб її мешканців. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток соціальної інфраструктури 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне завдання 

1.2.2. Формування системи надання 

соціальних послуг відповідно до потреб 

населення шляхом модернізації існуючих і 

запровадження нових видів соціальних 

послуг. Забезпечення розвитку якісних і 

доступних послуг з догляду, в тому числі 

доглядової інфраструктури. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Наявна мережа соціальних закладів та їх 

технічний стан не задовольняє потреби людей 

похилого віку, осіб з інвалідністю, учасників 

АТО, яким потрібно отримання якісних 

послуг. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Впровадження новітніх соціальних 

технологій, спрямованих на недопущення, 

мінімізацію чи подолання складних життєвих 

обставин людей похилого віку, осіб з 

інвалідністю, учасників АТО. 

8. Очікувані якісні результати 

від реалізації проєктів на 

виконання технічного 

завдання 

Надання соціальних послуг відповідно до 

потреб мешканців, сприяння доступності та 

підвищення їх якості та ефективності. 

9. Основні заходи технічного Розбудова територіальних центрів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


106 

завдання соціального обслуговування, розширення 

спектру соціальних послуг. 

Капітальний ремонт будівель центрів 

інтегрованих соціальних служб, закупівля 

меблів та спеціального обладнання. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. грн: 
2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 9000,0 3000,0 3000,0 15000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного завдання 1.6. 

2. Назва технічного завдання Удосконалення діяльності Центрів надання 

адміністративних послуг. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток інфраструктури надання 

адміністративних послуг 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне завдання 

1.2.2. Формування системи надання 

соціальних послуг відповідно до потреб 

населення шляхом модернізації існуючих і 

запровадження нових видів соціальних 

послуг. Забезпечення розвитку якісних і 

доступних послуг з догляду, в тому числі 

доглядової інфраструктури. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Недостатній рівень ефективної 

комунікаційної політики, відкритості, 

прозорості та оперативного інформування з 

актуальних питань для відповідних цільових 

груп. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

Збільшення спектру адміністративних послуг, 

що надаються в електронному форматі 

послуг, у тому числі в режимі 24 години на 
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технічного завдання добу та 7 днів на тиждень, доступ до 

актуальної інформації про послуги, 

стандартизація та оптимізація процесів 

надання послуг, їх оплати та інформування; 

запровадження елементів електронного 

документообігу між ЦНАП та суб’єктами 

надання адміністративних послуг. 

8. Очікувані якісні результати 

від реалізації проєктів на 

виконання технічного 

завдання 

Підвищення якості обслуговування 

відвідувачів ЦНАП та оптимізація часових 

витрат на отримання послуг. 

9. Основні заходи технічного 

завдання 

1.Створення захищеної інформаційно-

телекомунікаційної системи. 

2.Розроблення програмних модулей щодо 

надання адміністративних послуг в онлайн 

режимі. 

3.Визначення переліку послуг, що можуть 

надавати в онлайн режимі. 

4. Проведення соціологічного опитування 

щодо стану, проблем та перспектив у 

комунікаційній політиці взаємодії бізнесу та 

влади міста. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. грн: 
2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 60000,0 60000,0 60000,0 180000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
60000,0 60000,0 60000,0 180000,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного завдання 1.7. 

2. Назва технічного завдання Розбудова закладів догляду за соціально 

незахищеними верствами населення. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток соціальної інфраструктури 

4. Номер і назва завдання 1.2.2. Формування системи надання 
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з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне завдання 

соціальних послуг відповідно до потреб 

населення шляхом модернізації існуючих і 

запровадження нових видів соціальних 

послуг. Забезпечення розвитку якісних і 

доступних послуг з догляду, в тому числі 

доглядової інфраструктури. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

На даний час в сільській місцевості 

переважну частину населення становлять 

уразливі верстви населення, які не можуть 

самі себе обслуговувати та обмежені у 

спілкуванні. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Кількість побудованих/реконструйованих, 

капітально відремонтованих закладів догляду 

– 15 об’єктів.  

2. Придбання меблів та необхідного 

обладнання – 150 одиниць. 

3. Кількість додаткових місць створених в 

закладах догляду – 100 місць. 

4. Кількість осіб, охоплених соціальними 

послугами – 2,3 тис. осіб. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Впровадження інноваційних соціальних 

послуг, спрямованих на мінімізацію наслідків 

складних життєвих обставин серед уразливих 

верств населення та підтримка їх 

життєдіяльності, охоплення соціальними 

послугами найбільш уразливих верств 

населення. 

9. Основні заходи технічного 

завдання 

1. Вирішення організаційних питань зі 

створення належних умов проживання 

підопічних в будинках-інтернатах/пансіонаті. 

2. Проведення реконструкцій, капітальних 

ремонтів приміщень. 

3. Закупівля меблів, та необхідного 

обладнання. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн.: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 7571,0 8147,0 4873,0 20591,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
7571,0 8147,0 4873,0 20591,0 

         інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(зазначити)  

місцевий бюджет 17947,0 21300,0 24142,0 63389,0 

інші джерела (кошти 

інвесторів) 
0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного завдання 1.8. 

2. Назва технічного завдання Гендерна пріоритизація в міському просторі. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Здійснення заходів щодо протидії та 

запобігання домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі шляхом 

координації зусиль усіх заінтересованих 

сторін на національному, регіональному та 

місцевому рівні. 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне завдання 

1.2.6. Реалізація гендерної політики: 

забезпечення рівних прав і можливостей 

жінок та чоловіків. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Наявність ґендерної нерівності, відсутність 

партисипативності у прийнятті містобудівних 

рішень. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Пріоритизація простору для найбільш 

уразливих груп населення, розширення 

тротуарів, створення безперервного, 

безбар’єрного, безперешкодного, 

комфортного, безпечного та логічного руху 

пішоходів; забезпечення безпеки і зменшення 

тривоги в публічному просторі. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Запровадження гендерно-орієнтованого 

бюджетування, інтеграція ґендерного підходу 

в галузевий розвиток створення 

безбарʼєрного, безпечного та комфортного 

простору для жінок, дітей, літніх людей, 

людей з інвалідністю. 

9. Основні заходи технічного 

завдання 

1. Затвердження в містобудівних умовах 

обовʼязкової умови встановлення зручних 

велопарковок біля громадських будівель. 

2. Збільшення пішохідних зон. 

3. Встановлення люстерок заднього погляду в 
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„місцях, що викликають тривогу”. 

4. Встановлення тривожних кнопок виклику 

поліції. 

5. Встановлення лавок уздовж місць 

прогулянок. 

6. Встановлення занижених бордюрів. 

7. Освітлення „тривожних зон”. 

8. Застосування „бажаних ліній”. 

9. Застосування елементів програми Vision 

Zero (зниження швидкості руху, очистка 

прилеглих до доріг територій, фоторадари, 

алкозамки, нагадування про паски безпеки). 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. грн: 
2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1.Номер технічного завдання  1.9. 

2. Назва технічного завдання  Розвиток на території області системи 

запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх 

наслідків 

 

3. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток інфраструктури безпеки 

4. Номер і назва завдання з 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає 

технічне завдання  

1.2.7. Запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та забезпечення безпечної 

життєдіяльності 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проектів за 

технічним завданням 

Полтавська область  

6. Опис проблеми, на Висока кількість виникнення надзвичайних 
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вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

ситуацій та небезпечних подій з тяжкими 

наслідками на території області, недостатнє 

оснащення сил цивільного захисту, 

недостатній рівень обізнаності населення 

щодо дій у разі загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій  

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проектів на виконання 

технічного завдання  

Зменшення кількості загиблих та 

постраждалих внаслідок надзвичайних 

ситуацій та небезпечних подій; забезпечення 

не менше 95% покриття області 

територіальною системою централізованого 

оповіщення; забезпечення поповнення 

регіонального матеріального резерву до 100% 

номенклатури, місцевих матеріальних 

резервів до 70 % номенклатур; збільшення 

площі територій, очищених від 

вибухонебезпечних предметів 

8. Очікувані якісні результати 

від реалізації проєктів на 

виконання технічного 

завдання   

Зниження ризиків виникнення надзвичайних 

ситуацій і небезпечних подій, зменшення 

можливих негативних наслідків, забезпечення 

оперативного реагування на виникнення 

надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, 

забезпечення своєчасного оповіщення 

населення області у разі загрози та 

виникнення надзвичайної ситуації 
 

9. Основні заходи технічного 

завдання  

1. Створення на території області системи 

екстреної допомоги населенню за єдиним 

телефонним номером 112. 

2. Модернізація та підтримання у постійній 

готовності територіальної системи 

централізованого оповіщення, створення 

місцевих систем централізованого 

оповіщення. 

3. Очищення території області від 

вибухонебезпечних предметів.  

4. Організація та здійснення заходів із 

забезпечення безпеки людей на водних 

об’єктах.   

5. Створення, утримання та поповнення 

регіонального та місцевих матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

6. Удосконалення територіальної підсистеми 
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єдиної державної системи цивільного захисту 

області, запобігання негативному впливу 

наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, 

стихійного лиха та застосування засобів 

ураження. 

7. Пропаганда безпеки життєдіяльності 

населення, навчання громадян основам 

безпечної поведінки через засоби масової 

інформації, соціальну рекламу, друковану 

продукцію та проведення просвітницьких 

заходів. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. грн: 

2021 

рік 
2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет  66300,0 29300,0 29600,0 125200,0 

Інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного завдання 1.10. 

2. Назва технічного завдання Забезпечення виконання заходів обласної 

комплексної соціальної програми,  

спрямованих на надання додаткових обласних 

соціальних гарантій ветеранам війни, членам 

їх сімей та іншим пільговим категорій 

населення 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Посилення соціальної захищеності ветеранів 

війни та членів їх сімей у територіальних 

громадах за місцем їх постійного проживання 

(перебування) 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне завдання 

1.2.4. Підвищення рівня соціальної підтримки 

ветеранів війни, членів їх сімей та інших 

пільгових категорій населення, соціальна 

реабілітація членів сімей загиблих ветеранів 

війни. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Достатньо низький соціально-економічний 

рівень життя населення області, спричинений 

рівнем народжуваності, рівнем старіння 

населення, часткою населення, яке потребує 

додаткової соціальної підтримки за рахунок 

коштів обласного бюджету. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Охоплення додатковими обласними 

соціальними гарантіями близько 36 тисяч 

мешканців області різних пільгових категорій. 

2. Забезпечення санаторно-курортним 

оздоровленням ветеранів війни, членів їх 

сімей, членів сімей загиблих учасників 

АТО/ООС, що в рамках державної та обласної 

програм дасть можливість забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням 99 відсотків 

осіб, які перебувають на обліку та виявили 

бажання отримати такі послуги. 

3. Надання щомісячних, разових грошових 

допомог згідно встановлених статусів та 

матеріальної допомоги за зверненнями 

громадян за рішенням Комісії з розгляду 

питань з надання матеріальної допомоги 

населенню з обласного бюджету, орієнтовно 6 

тис осіб. 

8. Очікувані якісні результати 

від реалізації проєктів на 

виконання технічного 

завдання 

Досягнення максимально можливого рівня 

соціального захисту жителів області, 

незалежно від їх віку, статі та з урахуванням 

соціального статусу. 

Налагодження ефективного функціонування 

системи надання доступної і високоякісної 

соціальної допомоги пільговим категоріям 

населення. 

9. Основні заходи технічного 

завдання 

1. Виконання державних та місцевих програм 

із забезпечення ветеранів війни, членів їх 

сімей  та інших пільгових категорій населення 

пільгами з оплати житлово-комунальних 

послуг, санаторно-курортним  оздоровленням, 

професійною психологічною реабілітацією, 

виплата компенсацій на придбання житла. 

2. Прийняття на рівні територіальних громад 

ефективних місцевих соціальних програм з 



114 

метою комплексної соціальної підтримки  

ветеранів війни, членів їх сімей та інших 

пільгових категорій населення. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. грн: 
2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

інші джерела (зазначити)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 55628,0 52641,0 54734,4 163003,4 

інші джерела (кошти 

інвесторів) 
0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

6.3 Технічні завдання на проєкти за напрямом 1.3. Сучасний освітній 

простір як базис для задоволення потреб суспільства та економіки, 

підвищення правової культури населення 

 

1. Номер технічного 

завдання 

1.11. 

2. Назва технічного 

завдання 

Розвиток національної свідомості, формування 

почуття патріотизму, соціальної активності та 

відповідальності, сповідування європейських 

цінностей. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Формування української громадянської 

ідентичності населення на основі суспільно-

державних (національних) цінностей шляхом 

розвитку загальнодержавної системи 

національно-патріотичного виховання 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

1.3.1 Розвиток національної свідомості, 

формування почуття патріотизму, соціальної 

активності та відповідальності, готовності до 

виконання обов’язку із захисту незалежності та 

територіальної цілісності України. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Необхідність підвищення рівня громадської 

освіти, згуртування небайдужих, суспільно 

свідомих, професіоналів та волонтерів навколо 

ідеї неформальної (позашкільної) освіти з 

метою формування нового суспільно-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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свідомого, патріотичного покоління молоді; 

формуванні власних пріоритетів у професійних 

преференціях, розкритті лідерського 

потенціалу молоді, формуванні сучасного 

бачення місця особистості в суспільстві. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Залучення молоді до активної участі у 

національно-культурному відродженні 

українського народу, розвитку традицій, 

мовної культури та національно-етнічних 

особливостей. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Розвиток мережі інститутів громадянського 

суспільства, зміцнення їх авторитету та впливу 

на розв’язання суспільно вагомих проблем на 

території територіальних громад, створення 

сприятливих умов для впровадження 

громадських ініціатив; підвищення рівня 

громадянської культури, участь громадян у 

житті територіальних громад. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Проєкт складається з шести інформаційно-

просвітницьких кейсів, а саме: 

1. Робота гуртків національно-патріотичного 

спрямування на базі опорних закладів загальної 

середньої освіти. 

2. Забезпечення виплат стипендії для учнів, 

студентів та молодих учених. 

3. Проведення навчальних, тренінгових занять, 

мініворкшопів, консультування. 

4. Проведення фестивалів, чемпіонатів, 

воркшопів та тренінгів. 

5. Запобігання, ефективне реагування на факти 

домашнього насильства чи насильства за 

ознакою статі та надання допомоги й захисту 

постраждалим особам. 

6. Здійснення заходів з попередження 

поширенню соціально-небезпечних хвороб. 

7. Здійснення заходів з пропагування 

здорового способу життя та профілактика 

залежностей. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 5800,0 6100,0 6100,0 18000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

1.12. 

2. Назва технічного 

завдання 

Розбудова мережі закладів освіти та створення 

якісного освітнього простору, в тому числі 

інклюзивного. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток загальної середньої освіти  

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

1.3.2. Сприяння розвитку мережі закладів 

освіти, зміцнення їх матеріально-технічної 

бази, з врахуванням забезпечення формування 

інклюзивного середовища. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Недостатня кількість, у тому числі в 

належному стані, навчальних закладів, закладів 

позашкільної освіти, застаріла/недостатня 

матеріально-технічна база навчальних закладів, 

відсутність шкільного автотранспорту. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Будівництво, модернізація (капітальний 

ремонт, реконструкція) будівель/приміщень 

навчальних закладів та установ – 20 об’єктів. 

2. Оновлення матеріально-технічної бази 

закладів освіти – 8 закладів. 

3. Кількість придбаного шкільного обладнання 

– 200 одиниць. 

4. Придбання шкільних автобусів – 47 

одиниць. 

5. Кількість діючих опорних шкіл - 86 та 

більше (у разі потреби). 

6. Кількість комунальних профільних ліцеїв та 

закладів спеціалізованої освіти для 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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забезпечення здобуття профільної середньої 

освіти - 38 ліцеїв. 

7. Кількість дітей, що підвозяться до 

навчальних закладів – 100 %. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Перехід до якісно нового рівня освіти на 

основі нових інформаційних технологій, 

покращення матеріально-технічного стану 

навчальних закладів, створення інклюзивного 

простору, забезпеченням енергозбереження та 

енергоефективності освітніх закладів, 

підвищення рівня ЗНО учнів освітніх закладів. 

 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Будівництво, модернізація (капітальний 

ремонт, реконструкція) будівель/приміщень 

навчальних закладів та установ області, у тому 

числі із застосуванням енергозберігаючих 

технологій. 

2. Покращення матеріально-технічного стану 

навчальних закладів та укріплення їх 

матеріально-технічної бази. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 137500,0 130500,0 130500,0 398500,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
120000,0 120000,0 120000,0 360000,0 

         інші джерела 

(субвенція з Державного 

бюджету)  

17500,0 10500,0 10500,0 38500,0 

місцевий бюджет 65400,0 26600,0 20500,0 112500,0 

інші джерела (кошти 

інвесторів) 
500,0 300,0 300,0 1100,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

1.13. 

2. Назва технічного 

завдання 

Створення центрів професійної досконалості. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

Підвищення якості і конкурентоспроможності 

вищої, фахової передвищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти  
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завдання  

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

1.3.2. Сприяння розвитку мережі закладів 

освіти, зміцнення їх матеріально-технічної 

бази, з врахуванням забезпечення формування 

інклюзивного середовища. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Невідповідність матеріально-технічної бази 

переважної більшості закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти сучасним 

вимогам щодо підготовки кваліфікованого 

робітника. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Формування ключових і предметних 

проєктно-технологічних компетентностей 

старшокласників, подальший свідомий вибір 

професії; розробка онлайн платформи для 

забезпечення автоматизації організації 

освітнього процесу у закладах професійно-

технічної освіти області. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Забезпечення мешканців області якісними 

освітніми послугами, поліпшення умов 

соціально-освітнього середовища. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Будівництво, модернізація (капітальний 

ремонт, реконструкція) будівель/приміщень 

навчальних закладів. 

2. Покращення матеріально-технічного стану 

навчальних закладів (оснащення навчальних 

кабінетів, майстерень, лабораторій меблями, 

технічними та інтерактивними засобами 

навчання; придбання нової техніки та 

устаткування; придбання та налаштування 

серверу для розміщення онлайн платформи, 

проведення навчання співробітників закладів 

професійно-технічної освіти). 

3. Впровадження та ліцензування нових видів 

спеціальностей у закладах освіти, зокрема 

SMM- та SMO-спеціальностей. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 100,0 100,0 100,0 300,0 



119 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(субвенція)  
100,0 100,0 100,0 300,0 

місцевий бюджет 27300,0 100000,0 280200,0 407500,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

1.14. 

2. Назва технічного 

завдання 

Реалізація надважливих державних проєктів, 

які спрямовані на розбудову соціальної 

інфраструктури. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток людського капіталу  

 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

1.3.2. Сприяння розвитку мережі закладів 

освіти, зміцнення їх матеріально-технічної 

бази, з врахуванням забезпечення формування 

інклюзивного середовища. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Недостатня кількість, у тому числі в 

належному стані, закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Кількість реконструйованих/збудованих 

сучасних закладів освіти (в т.ч. дошкільного 

виховання) – 20 об’єктів. 

2. Кількість дітей охоплених дошкільною 

освітою – 44700 осіб. 

3. Кількість дітей, охоплених якісними 

освітніми послугами – 180000 осіб. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Розширення переліку оздоровчих послуг для 

цільових груп, зростання охоплення дітей, 

молоді та інших вікових груп населення 

регулярними заняттями фізичною культурою і 

спортом, підвищення рівня фізичної підготовки 

молоді. 
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Перехід до якісно нового рівня освіти на 

основі нових інформаційних технологій; 

покращення матеріально-технічного стану 

навчальних закладів; створення інклюзивного 

простору; забезпечення енергозбереження та 

енергоефективності закладів освіти та спорту; 

підвищення рівня ЗНО учнів освітніх закладів. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт будівель/приміщень закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти 

області, у тому числі із застосуванням 

енергозберігаючих технологій.  

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 120000,0 120000,0 120000,0 360000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
120000,0 120000,0 120000,0 360000,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 12000,0 12000,0 12000,0 36000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

2.1.  

2. Назва технічного 

завдання 

Забезпечення умов комерціалізації інновацій. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Запровадження системи комплексного 

професійного супроводження та 

обслуговування інвесторів, яке відповідає 

загальноприйнятим стандартам. 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

2.1.1. Забезпечення умов для інституційної 

підтримки розвитку інновацій, їх 

7. Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, 

включені до Програми 2. Збалансована інноваційна 

конкурентоспроможна економіка 

 

7.1 Технічні завдання на проєкти за напрямом 2.1. Інноваційний та 

науковий розвиток економіки області на основі смарт-спеціалізації  
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розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

комерціалізації та трансферу технологій в усі 

сфери регіональної економіки, стимулювання 

співробітництва на рівні освіта-наука-бізнес. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Відсутність необхідних знань щодо 

особливостей започаткування та розвитку 

власного бізнесу. 

Пошук джерел фінансування та залучення 

інвестицій молоддю, яка планує започаткувати 

власний бізнес. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Збільшення обсягу інвестицій в бізнес-проєкти 

підприємців та територіальних громад, 

зменшення рівня безробіття за рахунок 

збільшення кількості підприємців та 

самозайнятих осіб. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Підвищення рівня обізнаності підприємців 

щодо розробки інвестиційних проєктів, набуття 

навичок розробки бізнес-планів.  

Підготовка і впровадження в життя бізнес-

проєктів підприємців-початківців. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Щорічне проведення дводенних тренінгів з 

розробки інвестиційних проєктів  

територіальних громадах області. 

2 Післятренінгова консультаційна робота з 

підприємцями. 

3. Проведення конкурсів бізнес-ідей для 

підприємців-початківців.  

4. Надання фінансової підтримки за рахунок 

Програми розвитку МСП області. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 3200,0 4400,0 4600,0 12200,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 
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1. Номер технічного 

завдання 

2.2. 

2. Назва технічного 

завдання 

Забезпечення умов для інституційної 

підтримки розвитку інновацій та креативного 

підприємництва. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Сприяння утворенню та підтримці існуючих 

бізнес-інкубаторів, що здійснюють підтримку 

суб’єктів малого та середнього 

підприємництва, які розробляють та 

впроваджують інновації на початковій стадії їх 

розвитку, інноваційних кластерів, що 

об’єднують юридичних осіб — резидентів та 

фізичних осіб — підприємців, які провадять 

інноваційну діяльність, центрів трансферу 

технологій 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.1.1. Забезпечення умов для інституційної 

підтримки розвитку інновацій, їх 

комерціалізації та трансферу технологій в усі 

сфери регіональної економіки, стимулювання 

співробітництва на рівні освіта-наука-бізнес. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Інфраструктура з підтримки науки та інновацій 

в області на сьогоднішній день не має 

необхідного обсягу послуг, не отримує 

достатнього фінансування, не володіє 

відповідним устаткуванням, методологіями та 

знаннями щодо надання послуг підтримки 

відповідного рівня. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Реалізація 15 наукових та інноваційних 

проєктів, що є актуальними для економіки 

області. 

2. Збільшення чисельності молодих учених, що 

залучаються до наукових досліджень на 15 осіб 

щороку. 

3. Проведення 25 заходів з популяризації 

науки та інновацій в області. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Виявлення та надання підтримки талановитій 

молоді у здійсненні нею наукової та 

інноваційної діяльності; 

Створення в області форми співпраці на рівні 

наука-бізнес-влада; 

Проведення постійного промоушн наукових та 
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інноваційних розробок регіону; 

Залучення молоді до участі у заходах, що 

популяризують науку на території області та до 

здійснення науково-дослідної діяльності для 

вирішення найбільш актуальних проблем 

регіону; 

Забезпечення умов для розвитку наукової та 

інноваційної діяльності у Полтавській області; 

Підняття престижності здійснення наукових 

досліджень. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Започаткування форми співпраці на рівні 

наука-бізнес-влада. 

Проведення постійного промоушн наукових та 

інноваційних розробок регіону. 

Забезпечення умови для розвитку науки у 

закладах освіти області. 

Розвиток креативного підприємництва. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 15000,0 17000,0 15000,0 47000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
15000,0 17000,0 15000,0 47000,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 7000,0 7000,0 7000,0 21000,0 

інші джерела (зазначити) 7000,0 7000,0 7000,0 21000,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

1. Номер технічного 

завдання 

2.3. 

2. Назва технічного 

завдання 

Створення та підтримка сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток підприємництва 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.1.2. Підтримка перспективних напрямів 

розвитку промисловості та АПК (у т.ч. 

органічно чистого виробництва, сучасних форм 

кооперації тощо). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Формування мережі сільськогосподарських 

кооперативів стримується через слабку 

матеріальну базу, відсутність кваліфікованих 

кадрів – організаторів кооперативного руху. 

Як наслідок, в області проводить діяльність 

незначна кількість сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів.  

Вирішення питання щодо збуту продукції, 

вирощеної фермерами, особистими 

селянськими господарствами та фізичними 

особами в області можливе за умови 

фінансової підтримки розвитку мережі 

сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Збільшення надходження податків до місцевих 

бюджетів. 

Збільшення доходів сільського населення. 

Підвищення рівня конкурентоздатності 

особистих селянських господарств, селянських 

фермерських господарств, фізичних осіб - 

сільськогосподарських товаровиробників, що 

стали членами сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Створення нових робочих місць. 

Розбудова інфраструктури сільської місцевості. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Визначення учасників заходу, які братимуть 

участь у проєкті. 

2.Організація інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед членів особистих селянських 

господарств, селянських фермерських 

господарств та фізичних осіб – 

сільськогосподарських товаровиробників про 

конкурентні переваги провадження їх 

діяльності у складі таких кооперативів. 

3. Стимулювання створення нових, 

відновлення діяльності зареєстрованих 

недіючих та підтримка діючих 

сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів шляхом відшкодування 
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(компенсації) сільськогосподарської техніки та 

обладнання. 

4. Координація проєкту. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 7000,0 10000,0 10000,0 27000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
7000,0 10000,0 10000,0 27000,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 2250,0 2250,0 2250,0 6750,0 

інші джерела (кошти 

інвесторів) 
3250,0 3250,0 3250,0 9750,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

2.4. 

2. Назва технічного 

завдання 

Підтримка розвитку садівництва, ягідництва та 

започаткування аграрного туризму. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток підприємництва 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.1.2. Підтримка перспективних напрямів 

розвитку промисловості та АПК (у т.ч. 

органічно чистого виробництва, сучасних форм 

кооперації тощо) 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Стимулювання розвитку виробників плодово-

ягідної продукції, зокрема фермерських 

господарств, одноосібних господарств, а також 

соціально спрямованих закладів області. 

Садівництво та ягідництво є галуззю, яка не 

лише забезпечує жителів області фруктами та 

ягодами, а й сприяє збільшенню кількість 

робочих місць та забезпечує ефективне 

використання земельних ресурсів. Розвиток 
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даного напрямку потребує початкових 

інвестицій, але відсутність необхідної кількості 

коштів у представників малого аграрного 

бізнесу стримує її розвиток. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Підвищення рівня доходів ОСГ, фермерських 

господарств, ФОП. 

Збільшення обсягів виробництва плодово-

ягідної продукції до 140,0 тис. тонн на рік. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Підвищення рівня зайнятості населення 

шляхом створення додаткових робочих місць; 

Підвищення рівня фактичного споживання 

плодово-ягідної продукції. 

Створення популярного центру агротуризму з 

широким спектром туристичних послуг. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Визначення учасників заходу, які братимуть 

участь у проєкті; 

компенсація вартості витрат, що понесені на  

посадку плодово-ягідних насаджень та 

встановлення систем зрошення; 

компенсація витрат при закладенні плодово-

ягідних насаджень, встановлення систем 

зрошення та спорудження шпалери на 

ділянках, що знаходяться у використанні 

загальноосвітніх, професійно-технічних, 

спеціалізованих та дошкільних закладів, 

будинків-інтернатів, медичних та соціальних 

закладів області; 

створення потужностей по переробці плодово-

ягідної продукції на кооперативних засадах; 

координація проєкту. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 450,0 450,0 450,0 1350,0 

інші джерела (кошти 

інвесторів) 

3550,0 3550,0 3550,0 10650,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 
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1. Номер технічного 

завдання 

2.5. 

2. Назва технічного 

завдання 

Підтримка товаровиробників органічної 

продукції. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток підприємництва 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.1.2. Підтримка перспективних напрямів 

розвитку промисловості та АПК (у т.ч. 

органічно чистого виробництва, сучасних форм 

кооперації тощо). 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Проєкт передбачає зростання кількості 

товаровиробників, що зацікавлені в 

органічному виробництві продукції, яка має 

високий потенціал для забезпечення 

життєдіяльності сільського населення і дрібних 

фермерських господарств. Розробка заходів 

надання технічної допомоги буде спрямована 

на удосконалення ведення органічного 

сільського господарства.  

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Зростання інноваційних впроваджень у 

виробництво. 

Збільшення площі земель під органічне 

виробництво на 2,5%. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Підвищення конкурентоспроможності 

сільського господарства, запровадження 

культури здорового харчування та збереження 

здоров’я населення області, покращення стану 

ґрунту та його родючість без застосування 

хімічно синтезованих добрив. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Визначення потенційних виробників 

органічної сільськогосподарської продукції. 

2. Компенсація витрат пов’язаних з 

сертифікацією органічної продукції. 

3. Компенсація вартості поставленої органічної 

продукції дитячим дошкільним, шкільним, 

медичним та соціальним закладам області на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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умовах державних закупівель. 

4. Збільшення обсягів виробництва органічної 

продукції та її споживання. 

5. Включення до раціону харчування 

органічної продукції в дошкільних, шкільних 

та соціальних закладах області. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 7000,0 7000,0 7000,0 21000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
7000,0 7000,0 7000,0 21000,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1200,0 1200,0  1200,0 3600,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

2.6. 

2. Назва технічного 

завдання 

Сприяння становленню та розвитку 

фермерських господарств. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток сільських територій 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.1.2. Підтримка перспективних напрямів 

розвитку промисловості та АПК (в т.ч. 

органічно чистого виробництва, сучасних форм 

кооперації тощо); 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

В області 70 % фермерських господарств 

мають в обробітку до 100 га сільгоспугідь, в 

зв’язку з цим їх доступ до передових 

технологій та матеріально – технічних ресурсів 

суттєво обмежений. 

Основна причина – брак власних обігових 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11


129 

коштів та висока вартість кредитних ресурсів. 

Особливо це стосується новостворених 

господарств.  

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Підвищення рівня економічної ефективності 

сільськогосподарської галузі.  

Збільшення частки фермерських господарств у 

валовому виробництві сільськогосподарської 

продукції.  

Збільшення кількості фермерських 

господарств. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Підвищення рівня зайнятості у сільській 

місцевості. 

Покращення матеріально-фінансового 

становища сільського населення. 

 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Розробка та прийняття нової редакції Програми 

розвитку та підтримки аграрного комплексу 

Полтавщини за пріоритетними напрямками на 

період до 2025 року. 

Надання консультативної підтримки для 

складання бізнес-планів. 

Організація і проведення засідань конкурсної 

комісії з визначення переможців конкурсного 

відбору. 

Надання пільгових кредитів на поворотній 

основі фермерським господарствам, 

сільськогосподарським обслуговуючим 

кооперативам та фізичним особам-

підприємцям. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2023 рік 2023 рік 2023 рік 2023 рік 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 5000,0 5000,0 5000,0 15 000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 
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1. Номер технічного 

завдання 

2.7. 

2. Назва технічного 

завдання 

Контроль якості продуктів харчування 

тваринного походження. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток підприємництва 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.1.2. Підтримка перспективних напрямів 

розвитку промисловості та АПК (у т.ч. 

органічно чистого виробництва, сучасних форм 

кооперації тощо). 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Проєкт передбачає виявлення місцевих 

товаровиробників, які зацікавлені у 

виробництві якісного кінцевого продукту та 

постачання його в дошкільні заклади та школи. 

Запровадження проведення досліджень 

продуктів харчування тваринного походження, 

що фактично надійшли для харчування дітей 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Незалежна оцінка якості сировини та кінцевого 

продукту. 

Об’єктивність у проведенні тендерних 

закупівель. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Забезпечення населення області якісною 

молочною продукцією.  

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Визначення потенційних товаровиробників. 

Проведення контролю якості сировини та 

кінцевого продукту. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 500,0 500,0 500,0 1 500,0 
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інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

2.8. 

2. Назва технічного 

завдання 

Розвиток галузі тваринництва в особистих 

селянських та фермерських господарствах.  

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

 

Розвиток підприємництва 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.1.2. Підтримка перспективних напрямів 

розвитку промисловості та АПК (у т.ч. 

органічно чистого виробництва, сучасних форм 

кооперації тощо). 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Особисті селянські та фермерські господарства 

істотно впливають на якість життя в сільській 

місцевості та забезпечення внутрішньої 

продовольчої безпеки. Але існують нерівні 

умови реалізації продукції дрібних 

сільгоспвиробників та агрохолдингів. Проєкт 

передбачає створення сімейних ферм та 

об’єднання їх у кооперативи, які зацікавлені у 

виробництві якісного молока та продуктів його 

переробки. Технічне переоснащення роботи 

індивідуального сектора  

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Підвищення рівня доходів ОСГ, фермерських 

господарств. 

Модернізація обладнання. 

Збільшення молочної продуктивності корів до 

7000 кг молока в рік. 

Забезпечення якості молочної сировини. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

- забезпечення населення області якісними 

молочними продуктами та зростання 

зайнятості населення 
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9. Основні заходи 

технічного завдання 

Створення сімейних ферм та об’єднання їх у 

молочні кооперативи. 

Відшкодування вартості доїльного обладнання 

та обладнання для переробки, зберігання 

молока, виробництва кормів ОСГ, 

фермерським господарствам, які утримують від 

3 корів. 

Забезпечення малих сільськогосподарських 

виробників дорадчими послугами. 

Сприяння у збереженні та розширенні площ 

сінокосів та пасовищ. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1 000 1 000 1 500 3 500 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

2.9. 

2. Назва технічного 

завдання 

Проведення паспортизації водних об’єктів за 

межами населених пунктів для 

рибогосподарських потреб.  

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток підприємництва 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.1.2. Підтримка перспективних напрямів 

розвитку промисловості та АПК (у т.ч. 

органічно чистого виробництва, сучасних форм 

кооперації тощо). 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 
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6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Встановлення технічних параметрів водних 

об'єктів, гідрологічних характеристик, їх 

експлуатаційної діяльності для забезпечення 

сталого використання їх ресурсів, пов'язаних з 

існуванням водойм з метою підвищення 

ефективності їх використання, надійності 

функціонування гідротехнічних споруд   

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Облік водних об'єктів з метою їх ефективного 

використання. 

Оформлення документів, що посвідчують 

право користування водними об'єктами. 

Доведення рівня паспортизації водних об’єктів 

до 100%. 

Приведення розмірів плати за користування 

водними об'єктами у відповідність до чинного 

законодавства. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Зростання зайнятості населення. 

Збільшення попиту на оренду водних об’єктів. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Складання переліку водних об'єктів, які 

підлягають паспортизації. 

Звернення про виділення коштів для 

проведення паспортизації. 

Прийняття рішення про виділення коштів з 

місцевого бюджету для паспортизації. 

Проведення торгів по визначенню виконавця 

робіт по розробленню паспортів водних 

об'єктів та укладання з ним договору на 

проведення робіт. 

Контроль за виконанням робіт по розробленню 

паспортів водних об'єктів, їх перевірка, 

приймання та облік. 

Передача паспортів для оформлення 

документів, що посвідчують право 

користування водними об'єктами. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 
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місцевий бюджет 5 000,0 5 500,0 3 000,0 13 500,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

2.10. 

2. Назва технічного 

завдання 

Підтримка сільськогосподарської дорадчої 

діяльності. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток підприємництва 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.1.2. Підтримка перспективних напрямів 

розвитку промисловості та АПК (у т.ч. 

органічно чистого виробництва, сучасних форм 

кооперації тощо). 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Підтримка сільськогосподарської дорадчої 

діяльності направлена на розв’язання всього 

комплексу завдань, пов’язаних з 

впровадженням у виробництво досягнень 

науки і сучасних технологій, удосконалення 

методів і способів прибуткового 

господарювання суб’єктів аграрного 

виробництва, оновленням економічної 

культури сільського населення, зміцнення 

конкурентоспроможного людського капіталу 

на селі.  

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Забезпечення конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання на селі та 

збільшення обсягів залучення інвестицій у 

сільське господарство. 

Сприяння збільшенню надходжень до місцевих 

бюджетів. 

Стимулювання процесу створення та 

функціонування сільськогосподарських 

кооперативів. 

Збільшення кількості суб’єктів 
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господарювання в сільській місцевості. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Підвищення рівня зайнятості у сільській 

місцевості. 

Сприяння розвитку сільських територіальних 

громад, поліпшення інфраструктури сільських 

населених пунктів. 

Підвищення рівня обізнаності сільського 

населення з питань ведення органічного 

землеробства. 

 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Проведення навчальних семінарів з питань 

сільськогосподарських технологій, 

диверсифікації виробництва, створення 

ланцюжків доданої вартості, створення нових 

робочих місць на селі, розв’язання соціальних 

проблем у сільській місцевості. 

2. Організація та проведення демонстраційних 

показів. 

3. Надання групових та індивідуальних 

дорадчих послуг (порад і консультацій). 

4. Видання та розповсюдження буклетів, 

інформаційних листків, брошур, книг, 

публікацій у засобах масової інформації.  

5. Організація дорадчого супроводу з метою 

трансформації особистих селянських 

господарств в сімейні фермерські 

господарства. 

6. Впровадження ІТ- технологій в сільське 

господарство. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

інші джерела (кошти 

інвесторів) 
0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 
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1. Номер технічного 

завдання 

2.11.  

2. Назва технічного 

завдання 

Створення технічних станцій малої механізації. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток підприємництва 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.2.1. Підтримка розвитку МСП, у т.ч. 

соціального та молодіжного підприємництва, 

стартапів тощо. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Нерентабельність та низька купівельна 

спроможність окремих домогосподарств та 

малих фермерських господарств для закупівлі 

засобів малої механізації (мотоблоки, 

культиватори, електро- та бензопили, 

оприскувачі великої потужності, 

бетономішалки, перфоратори, шліфувальні 

машини тощо). 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Забезпечення засобами малої механізації – 

20 одиниць. 

2. Створення технічних станцій малої 

механізації – 3 станції. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Можливість отримання в платне користування 

засобів малої механізації, полегшення ведення 

господарської діяльності малих фермерів та 

домогосподарств. Підвищення рівня 

продуктивності праці на малих фермерських та 

сімейних господарствах. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Вивчення попиту та пропозиції на засоби 

малої механізації.  

2. Створення технічних станцій малої 

механізації. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 7000,0 10000,0 10000,0 27000,0 

         державний фонд 7000,0 10000,0 10000,0 27000,0 
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регіонального розвитку 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 5500,0 5500,0 5500,0 16500,0 

інші джерела (кошти 

інвесторів) 

1000,0 500,0 500,0 2000,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

2.12.  

2. Назва технічного 

завдання 

Розвиток систем надання електронних послуг 

населенню (Smart-регіон). 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Цифрова трансформація регіонів 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.1.3. Сприяння переходу до Індустрія 4.0. 

(пріоритетність у підтримці модернізації та 

автоматизації виробничих процесів, засад 

енергоефективності, кластерності виробництв, 

оптимізації логістики тощо). 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Необхідність систематизації інформації та 

сумісності різних систем для спрощення 

менеджменту і доступності процесів, 

релевантність результатів діяльності.  

Незадоволеність потреб населення у вільному 

доступі до послуг без привʼязки до геолокації 

надавачів та отримувачів цих послуг.  

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Зменшення витрат робочого часу для надання 

довідок, підвищення коефіцієнту корисної дії 

працівників центрів надання послуг. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Доступність та оперативність надання послуг 

для громадян, зменшення вартості та 

споживання ресурсів, можливість надання 

електронних петицій, керування даними, 

контроль громадськості за використанням 

бюджету, участь громадян у врядуванні 
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шляхом подання та підтримки ініціатив з 

розвитку громад тощо. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Промоція. Проведення широкої 

інформаційної кампанії. Проведення публічних 

заходів та консультацій про пріоритети 

розвитку регіонів та визначення 

першочергових напрямів впровадження.  

2. Підготовка проєктної документації, пошук 

інвесторів. 

3. Впровадження smart-технологій: розробка 

програмного забезпечення, встановлення та 

налаштування. 

4. Навчання громадян та надання допомоги 

громадянам похилого віку щодо використання 

нових можливостей. Навчання працівників 

органів місцевого самоврядування. 

5. Оцінка процесу та результатів. 

Впровадження ефективного менеджменту 

сфери надання послуг. 

6. Впровадження цифрових технологій в усі 

сфери життя. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 5000,0 10000,0 15000,0 30000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
5000,0 10000,0 15000,0 30000,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

інші джерела (кошти 

інвесторів) 
1600,0 1400,0 1400,0 4400,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 
 

 
 
 

 

7.2. Технічні завдання на проєкти за напрямом 2.2. Ефективна бізнес та 

інвестиційна інфраструктура, активізація інвестиційної діяльності 

 

1. Номер технічного 2.13. 
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завдання 

2. Назва технічного 

завдання 

Створення інфраструктури розвитку бізнесу. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Сприяння утворенню та підтримці існуючих 

бізнес-інкубаторів, що здійснюють підтримку 

суб’єктів малого та середнього 

підприємництва, які розробляють та 

впроваджують інновації на початковій стадії їх 

розвитку, інноваційних кластерів, що 

об’єднують юридичних осіб — резидентів та 

фізичних осіб — підприємців, які провадять 

інноваційну діяльність, центрів трансферу 

технологій 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки 

бізнесу (бізнесінкубатори, профінкубатори, 

центри, фонди, асоціації тощо). 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Недостатність сучасних знань у сфері 

інновацій, перспективних видів бізнесу, джерел 

їх фінансування та залучення інвестицій 

молоддю, яка планує започаткувати власний 

бізнес, а також взаємодії між місцевими 

суб’єктами господарювання. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Створення навчально-інвестиційних центрів 

(бізнес-інкубаторів) – 2 центри. 

2. Кількість новостворених суб’єктів МСП – 

100 суб’єктів. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Створення сприятливих умов для 

започаткування та розвитку бізнес ідей, у тому 

числі у сфері креативних індустрій. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Проєкт складається з двох розвиткових кейсів: 

1. Організація навчальної платформи для 

підтримки стартапів. 

2. Створення розподільчого бізнес-

інкубатору креативних індустрій та додаткових 

офісів. 
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10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 5000,0 7000,0 7000,0 19000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 5000,0 7000,0 7000,0 19000,0 

         інші джерела 

(субвенція)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 8000,0 8000,0 1000,0 17000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 300,0 0,0 300,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

2.14. 

2. Назва технічного 

завдання 

Розбудова мережі індустріальних парків та 

інших просторових форм організації бізнесу. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Визначення та облаштування відповідної 

інфраструктури територій, у межах яких 

суб’єкти господарювання можуть провадити 

виробничу діяльність. 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.2.3. Впровадження механізмів та 

інструментів залучення інвестиційних ресурсів 

(у т.ч. розбудова мережі індустріальних парків 

тощо). 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Необхідність підвищення 

конкурентоспроможності територій на ринку 

інвестицій, що у свою чергу сприятиме 

створенню нових робочих місць, 

впровадженню новітніх технологій у 

промисловому виробництві та посиленому й 

водночас сталому просторовому й 

економічному розвитку території. Земельні 

ділянки комунальної власності, що знаходяться 
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в інвестиційно-привабливому місці, не мають 

належної інфраструктури для створення 

промислових підприємств, відповідно 

зазначені ділянки є неконкурентоспроможними 

під час вибору місця започаткування власного 

бізнесу інвесторами. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Розбудова мережі індустріальних парків – 4 

одиниці. 

 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Підвищення інвестиційної привабливості, 

ділової активності, розвиток міжгалузевої 

кооперації між учасниками індустріального 

парку та підприємствами малого та середнього 

бізнесу регіонів та країни в цілому, залучення 

новітніх технологій виробництва товарів та 

послуг. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Пошук, відбір спеціалізованої організації для 

розробки детального плану території 

індустріального парку. 

2. Підготовка проєктно-кошторисної 

документації на побудову інженерних мереж. 

3. Побудова інженерних споруд. 

4. Пошук, відбір та призначення керуючої 

компанії. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 7000,0 12000,0 6000,0 25000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 7000,0 12000,0 6000,0 25000,0 

         інші джерела 

(субвенція)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1500,0 1200,0 600,0 3300,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 
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7.3 Технічні завдання на проєкти за напрямом 2.3. Сталий розвиток 

креативних індустрій, культури та туризму 

 

1. Номер технічного 

завдання 

2.15. 

2. Назва технічного 

завдання 

Розбудова туристично-інформаційної 

інфраструктури та створення брендових 

туристичних продуктів. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Створення умов для ефективного використання 

економічного потенціалу культурної спадщини 

для сталого розвитку регіонів та 

територіальних громад 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.3.2. Збереження культурної спадщини та 

захист традиційного характеру середовища, а 

також створення умов для ефективного 

використання економічного потенціалу 

культурної спадщини. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Потреба у формуванні та просуванні 

комплексного бренду регіону на основі 

історико-культурної спадщини, розвитку 

туризму як сфери економіки, так і формування 

мережі туристичної інфраструктури, підтримки 

розвитку креативних індустрій. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Розробка туристичних та екскурсійних 

маршрутів – 14 штук. 

2. Приріст кількості туристів в області – 10% 

на рік. 

3. Створення туристичного бренду – 9 одиниць. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Створення загального бренду гостинності на 

Полтавщині та збереження й популяризація 

об’єктів, пам’яток культурної спадщини 

регіону. Розвиток внутрішнього туризму, 

сільського зеленого, промислового та подієвого 

туризму. 

Ріст продуктивності праці мікро-, малого та 

середнього бізнесу в галузі надання 

туристичних та супутніх послуг. 

9. Основні заходи Створення туристично-інформаційної 
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технічного завдання інфраструктури. 

Створення брендового туристичного продукту. 

Розбудова туристичної інфраструктури. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 80000,0 50000,0 60000,0 190000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 80000,0 50000,0 60000,0 190000,0 

         інші джерела 

(субвенція)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 35000,0 15500,0 7000,0 57500,0 

інші джерела (кошти 

бізнесу) 3600,0 3700,0 2600,0 9900,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

2.16. 

2. Назва технічного 

завдання 

Створення належних умов для задоволення 

культурних і естетичних потреб мешканців 

населених пунктів області. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Збереження культурної спадщини та захист 

традиційного характеру середовища 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.3.1. Розвиток внутрішнього та в’їзного 

туризму. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Значна кількість будівель пам’яток історії та  

архітектури, будинків культури, музеїв 

експлуатувалися без проведення їх 
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капітального ремонту чи реконструкції та 

визнані непридатними для експлуатації. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Реставрація пам’яток культурної спадщини, 

реконструкція нежитлового приміщення під 

музей, розбудова музею під відкритим небом – 

4 об’єкти. 

2. Приріст кількості туристів в області – 10% 

на рік. 

3. Кількість матеріально-технічного 

обладнання придбаного для закладів культури 

та музеїв – 100 одиниць. 

4. Проведення огляду, паспортизації та 

документування пам’яток культурної 

спадщини – 30 об’єктів. 

5. Проведення 7 фестивалів. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Оновлення архітектурного вигляду та 

збереження історичних цінностей, відродження 

народної творчості та популяризація 

національних звичаїв та обрядів, створення 

максимально сприятливих умов для творчого 

формування особистості, розкриття її 

здібностей, задоволення духовних і естетичних 

потреб. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Визначення переліку обʼєктів для 

реконструкції. 

2. Підготовка території будівництва; 

влаштування зовнішніх інженерних мереж, 

інші роботи. 

3. Ведення основних загальнобудівельних 

робіт із реконструкції будівлі. 

4. Влаштування внутрішніх та зовнішніх 

інженерних мереж. 

5. Проведення внутрішніх оздоблювальних 

робіт, оздоблення фасаду, благоустрій та 

озеленення території. 

6. Комплектація обладнанням, меблями, 

устаткуванням. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 190000,0 100000,0 140000,0 430000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 100000,0 100000,0 120000,0 320000,0 
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         інші джерела 

(державна цільова програма 

«Велика реставрація» 

МКІП)  

90000,0 0,0 20000,0 110000,0 

місцевий бюджет 17980,0 15650,0 15120,0 48750,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.1.  

2. Назва технічного 

завдання 

Реконструкція територій парків культури та 

відпочинку. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Створення умов для ефективного використання 

економічного потенціалу культурної спадщини 

для сталого розвитку регіонів та 

територіальних громад 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.1.1. Впровадження сучасних стандартів  

управління розвитком територій громад.  

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Необхідність розширення оздоровчої 

інфраструктури та задоволення потреб регіону 

щодо безпечного та здорового розвитку 

населення. Недостатня туристична 

8. Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, 

включені до Програми 3. Ефективне управління просторовим 

розвитком, забезпечення балансу екосистем та охорона 

довкілля 
 

8.1 Технічні завдання на проєкти за напрямом 3.1. Формування єдиного 

простору високого рівня життя 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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привабливість.  

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Кількість облаштованих зон відпочинку – 7 

одиниць. 

2. Приріст кількості туристів – 10% на рік. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Збереження цінного ландшафту та зелених  

видів насаджень, облаштування 

інфраструктури парків до сучасного рівня 

відповідно до існуючих та перспективних 

рекреаційних потреб. Проведення 

комплексного благоустрою території та 

зонування за функціональним призначенням 

території парків.  

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Виконання будівельних робіт: 

реконструкція пішохідних зон парків та 

озеленення; 

встановлення нових малих архітектурних 

форм; 

будівництво поливного трубопроводу для 

поливу зелених насаджень; 

реконструкція фонтанів та дитячих 

майданчиків; 

реконструкція зовнішнього освітлення 

територій парків; 

реконструкція існуючих споруд та будівель; 

будівництво допоміжних приміщень; 

організація ігрового простору. 

2. Введення об’єктів в експлуатацію та 

передача об’єктів балансоутримувачам (у разі 

потреби). 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 35000,0 35000,0 35000,0 105000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 

35000,0 35000,0 35000,0 105000,0 

         інші джерела 

(зазначити)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 35000,0 36000,0 36000,0 107000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо  
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технічного завдання (за 

потреби) 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.2.  

2. Назва технічного 

завдання 

Розширення баз даних і створення нових 

сервісів ГІС містобудівного кадастру та 

розроблення містобудівної документації як 

основи для створення ГІС містобудівного 

кадастру Полтавської області. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Створення взаємопов’язаної системи 

планування просторового розвитку держави на 

основі оновленої Генеральної схеми 

планування території України та містобудівної 

документації регіонального і місцевого рівня 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.1.3. Розробка та впровадження 

геоінформаційних систем. 

 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Відсутність зведеної карти земельних ділянок у 

цифровому форматі та її сумісності з публічної 

картою Держземкадастру, матеріалами 

генерального плану та матеріалами 

містобудівного кадастру, а також 

інформаційного порталу Служби 

містобудівного кадастру. 

Відсутність в окремих населених пунктах 

громад генеральних планів та містобудівної 

документації, відповідних затверджених 

детальних планів територій чи планів 

зонування, інформаційного порталу Служби 

містобудівного кадастру. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Створення геоінформаційної системи 

містобудівного кадастру – 26 систем. 

2. Розробка містобудівної документації для 

населених пунктів – 240 генеральних планів. 

8. Очікувані якісні Доступ до широкого спектру геоінформаційних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

сервісів і послуг, у тому числі з розробки 

містобудівної документації. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Розширення баз даних та створення нових 

сервісів ГІС містобудівного кадастру 

Полтавської області. 

2. Створення інформаційно-аналітичних систем 

управління населеними пунктами з 

використанням ГІС технологій. 

3. Розроблення містобудівної документації для 

населених пунктів. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 4100,0 4600,0 5600,0 14300,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 

4100,0 4600,0 5600,0 14300,0 

         інші джерела 

(зазначити)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 20100,0 20200,0 18400,0 58700,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.3. 

2. Назва технічного 

завдання 

Високошвидкісний інтернет-зв’язок як 

запорука доступності надання 

адміністративних, медичних, освітніх, 

культурних та електронних послуг. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Цифрова трансформація регіонів 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

3.1.6. Охоплення території області 

широкосмуговим доступом до мережі Інтернет 

та реалізація комплексних проєктів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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завдання 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Низький рівень охоплення території області 

високошвидкісним інтернет-зв’язком, 

ускладнений перехід для надання населенню е-

послуг у сільській місцевості, слабка ресурсна 

база. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Розширення активної площі покриття 

мультисервісної оптоволоконної мережі та 

розвиток і впровадження сервісів електронного 

урядування та е-демократії. 

Збільшення кількості підключених до 

мультисервісної мережі соціально значущих 

об’єктів області. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Покращення якості та доступності послуг 

користування мережею інтернет, надання 

доступу до електронних послуг широким 

верствам населення та впровадження 

е-урядування, підвищення рівня кібербезпеки 

захисту інформації. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації, побудова розподіленої мережі 

передачі даних, навчання мешканців громад 

для отримання навичок роботи в мережі 

інтернет, користування електронними 

реєстрами, отримання онлайн-послуг. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1000,0 6000,0 1000,0 8000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 
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1. Номер технічного 

завдання 

3.4. 

2. Назва технічного 

завдання 

Місто активних громадян. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розроблення та впровадження дієвого 

механізму підтримки стартап-компаній. 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.1.7. Підтримка розвитку інституцій 

громадянського суспільства. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

У сучасному громадянському суспільстві 

соціальна активність людей зростає, громадяни 

долучаються до вирішення проблем громади на 

локальному рівні (щодо благоустрою 

територій, впровадження інклюзії, проведення 

соціальних, культурно-митецьких, спортивних 

заходів тощо). Соціальна активність 

суспільства вимагає створення дієвих 

інструментів співпраці та залучення 

громадськості до вирішення питань 

життєдіяльності міста. Вдалим світовим 

досвідом щодо технології залучення громадян 

до процесу підготовки та прийняття рішень є 

партиципаторне бюджетування. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Кількість розроблених та впроваджених 

проєктів бюджетів участі. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Формування нових підходів та підвищення 

рівня функціонування партиципаторної 

демократії. Запровадження інституцій та 

інструментів партиципації у вирішенні питань 

місцевого значення, охоплення громадськими 
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ініціативами територіальних громад області. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Розробка Положення про функціонування та 

супровід повного циклу конкурсу проєктів 

Бюджету участі, створення онлайн сервісу для 

технічного забезпечення процедурного 

оприлюднення, обговорення та електронного 

голосування за проєкти. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1500,0 1600,0 1700,0 4800,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.5. 

2. Назва технічного 

завдання 

Створення Полтавської комунальної студії 

регіонального мовлення. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Створення єдиного  

мовно-інформаційного простору 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.1.8. Створення регіонального інформаційного 

продукту. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 
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6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Відсутність єдиної телерадіокомпанії, яка б 

мала 100-відсоткове покриття території області 

якісним інформаційним продуктом, та 

відображала весь спектр новин у громадсько-

політичному, економічному житті області, 

створювала потужний інформаційний потік 

корисної для громадян інформації. Інформація 

про діяльність органів влади всіх рівнів та 

новинний продукт є розрізнений та 

несистематизований. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Створення регіональної медіа-компанії. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

 

Забезпечення території області та 

найвіддаленіших населених пунктів якісним 

інформаційним контентом. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Проведення підготовчих робіт, закупівля 

обладнання. 

2. Створення редакції студії регіонального 

мовлення, виробництво власного 

інформаційного продукту для розповсюдження 

в Інтернеті та телерадіопросторі, промоція 

контенту. 

3. Організація виділених каналів 

телерадіомовлення, отримання ліцензій, 

початок мовлення. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 
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11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.6. 

2. Назва технічного 

завдання 

Створення зон інформатизації суспільства. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Цифрова трансформація регіонів 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.1.8. Створення регіонального інформаційного 

продукту. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Відсутність сучасних та комфортних умов для 

спілкування та просвітництва, змістовного 

відпочинку, лекцій та презентацій та 

облаштованого інформаційно-

консультативного простору за допомогою 

інформаційних ресурсів Інтернет.  

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Створення зон надання інформаційних послуг. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Надання інформаційних послуг відповідно до 

потреб мешканців, сприяння доступності та 

підвищення їх якості та ефективності. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Проведення ремонтів приміщень та прилеглих 

територій. 

Придбання матеріально-технічного обладнання 

та комп’ютерної техніки, підключення до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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мережі інтернет. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.7 

2. Назва технічного 

завдання 

Створення реєстрів Полтавської обласної 

державної адміністрації, органів місцевого 

самоврядування та електронних сервісів  

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

 

Цифрова трансформація регіонів 

 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.1.6. Охоплення території області 

широкосмуговим доступом до мережі Інтернет 

та реалізація комплексних проєктів. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Відсутність структурованих, юридично 

затверджених реєстрів  (упорядкованих баз 

даних) органів місцевого самоврядування та 

підрозділів облдержадміністрації, що 

унеможливлює в подальшому уніфікацію та 

стандартизацію адміністративних послуг. 

Існуючі бази даних органів місцевого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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самоврядування та підрозділів 

облдержадміністрації розрізнені, не 

інтероперабельні, інформаційна взаємодія між 

ними неможлива. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Кількість суб’єктів органів місцевого 

самоврядування підключених до реєстрів. 

Кількість створених реєстрів - планово 50. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Створення єдиного геоінформаційного веб-

порталу, функціонуючого на базі 

Управлінської геоінформаційної системи (далі 

– УГІС) Полтавської області.  

Нормативно-правове та технічне 

структурування реєстрів (баз даних), 

формування єдиного інформаційного простору 

Полтавської області, підключеного до 

державної системи електронної взаємодії 

„Трембіта”.  

Створення єдиних стандартів даних 

Полтавської області.  

Впровадження комплексної інформаційної 

системи для ЦНАП та органів реєстрації 

населення.  

Покращення якості надання електронних 

послуг, створення електронної медичної та 

позашкільної освітньої систем.  

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Впровадження електронної медичної 

системи в закладах охорони здоров’я. 

2. Розробка реєстру дитячих, спортивних та 

дитячо-спортивних майданчиків. 

3. Розробка системи моніторингу для 

визначення розмірів фінансування заходів на 

оздоровлення та відпочинок дітей 

4. Створення „колективної хмари” Полтавської 

області для розгортання інформаційної системи 

для органів реєстрації населення місцевого 

самоврядування. 

5. Створення „колективної хмари” Полтавської 

області для центрів надання адміністративних 

послуг (Центрів „Дія”).  

6. Впровадження інформаційної системи для 

бібліотечного фонду. 

7. Створення реєстру дітей віком від 0-18 років 

для закладів освіти та реєстру сертифікатів на 
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отримання позашкільної освіти. 

8. Розробка реєстру земель 

сільськогосподарського призначення 

Полтавської області (реєстр 

агрохімпаспортизації, цільового використання) 

на платформі апаратно-програмного комплексу 

Управлінської геоінформаційної системи 

Полтавської області. 

9. Розробка реєстру місцевих мінеральних 

ресурсів. 

10. Розробка реєстру об’єктів інвестиційної 

привабливості Полтавської області. 

11. Розробка реєстру об’єктів туризму. 

12. Створення комплексної Управлінської 

геоінформаційної системи. 

13. Розробка сервісів для підключення 

платформи апаратно-програмного комплексу 

УГІС до системи електронної взаємодії 

„Трембіта”. 

14. Розробка регламентних документів 

функціонування інформаційних ресурсів.  

15. Розробка сервісів для підключення реєстрів 

УГІС органів місцевого самоврядування та 

облдержадміністрації до Єдиного державного 

веб-порталу відкритих даних для 

оприлюднення наборів даних у формі 

відкритих даних без участі людини.  

16. Створення та впровадження інтерактивного 

SMART-порталу УГІС Полтавської області для 

інформування населення про геоінформаційні 

сервіси і послуги. 

17. Створення єдиного веб-порталу 

облдержадміністрації та її структурних 

підрозділів.  

18.  Оновлення системи електронного 

документообігу облдержадміністрації та її 

структурних підрозділів підпорядкованих 

підприємств та організацій. 

19. Розробка реєстру зелених насаджень в 

області. 

20. Розробка реєстру розміщення контейнерних 

майданчиків. 

21. Розробка веб-сервісу моніторингу 

діяльності бюджетних установ у сфері 
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енергоефективності. 

22. Розміщення інформації на 

природоохоронну тематику в електронних 

засобах масової інформації та соціальних 

платформах. Проведення SMM маркетингу 

щодо просування кампанії на природоохоронну 

тематику. 

23. Розробка реєстру зелених зон населених 

пунктів. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(субвенція з державного 

бюджету)  

0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 8100,0 8300,0 7400,0 23800,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

8.2 Технічні завдання на проєкти за напрямом 3.2. Інфраструктурний 

розвиток територій та пріоритетна увага сільській місцевості 
 

1. Номер технічного 

завдання 

3.8. 

2. Назва технічного 

завдання 

Ремонт та утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення в 

Полтавській області. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток транспортної інфраструктури  

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.2.1. Оптимізація транспортної мережі та 

поліпшення організації пасажирських 

перевезень в межах області та окремих 

територій 

3.2.2. Створення умов зі збереження та 

попередження руйнування дорожнього 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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покриття. Підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Висока зношеність автомобільних доріг, 

недостатність дорожніх розміток, знаків та 

ресурсного забезпечення заходів з утримання і 

збереження доріг.  

Неналежний експлуатаційний стан споруд 

мостів через річки, розташовані на території 

області. 

Недостатній розвиток транспортної 

інфраструктури. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Капітальний ремонт місцевих доріг – 171 

кілометр. 

2. Поточний дрібний ремонт місцевих доріг – 

700000 м². 

3. Заходи з безпеки дорожнього руху: 

встановлення/заміна дорожніх знаків – 

орієнтовно 9000 одиниць, дорожня розмітка – 

орієнтовно 4500 км доріг. 

4. Проведення капітального ремонту, 

реконструкції, будівництва мостів – 6 об’єктів. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Надання населенню якісних, безпечних та 

доступних транспортних послуг незалежно від 

місця проживання. Підвищення рівня 

експлуатаційних показників на автомобільних 

дорогах області та вулицях населених пунктів, 

безпечності доріг та дорожньої 

інфраструктури. 

Забезпечення техногенної безпеки та технічної 

справності мостів через річки, розташовані на 

території області. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Удосконалення організації дорожнього руху,  

збереження автомобільних доріг і вулично-

дорожньої мережі, в тому числі від 

передчасного руйнування. 

Реконструкція, капітальний та поточний 

середній ремонт автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення: 

 

О1715379 Миргород - Велика Багачка - Байрак 
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- Поділ; 

О1710369 /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина - 

/М-03/; 

О1723375 Чорнухи – Лубни; 

О1702366 Білопілля - Терни - Липова Долина - 

Гадяч; 

О1715218 Великі Сорочинці - Ковалівка - 

Воскобійники – Михайлики; 

О1702034 Гадяч – Миргород; 

О1712158 Лохвиця - Вирішальне – Лубни; 

О1712173 Вирішальне - Залізняки – Комишня; 

О1714197 Селещина - Нехвороща - 

Лівобережна Сокілка – Світлогірське. 

Поточний середній ремонт автомобільних 

доріг загального користування місцевого 

значення 

О1702368 Гадяч – Опішня; 

О1705071 Диканька – Решетилівка; 

О1701378 Мостовівщина - Великі Кринки – 

Глобине; 

О1709122 Козельщина - Хорішки - Великі 

Кринки; 

О1708111 /Селещина - Світлогірське/ - 

Василівка - Кам'янське; 

О1719372 /М-03/ - Машівка – Карлівка; 

О1707094 Карлівка - Федорівка – Новоселівка; 

О1710138 Велика Рублівка – Чутове; 

О1715213 /Гадяч - Миргород/ - Бакумівка – 

Зубівка; 

О1720285 Решетилівка - Слюсарі – Шилівка; 

О1720382 Капустяни - Дяченки - Дмитрівка - 

Горішні Плавні; 

О1703038 Глобине - Горби – Бугаївка; 

О1704051 Гребінка - Кулажинці - Смотрики - 

/М-03/; 

інші дороги місцевого значення. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 1600000,0 1550200,0 1723300,0 4873500,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 

242700,0 213500,0 190300,0 646500,0 

         інші джерела 1357300,0 1336700,0 1533000,0 4227000,0 
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Державний дорожній фонд 

(на автомобільні дороги 

загального користування 

місцевого значення 

місцевий бюджет 35000,0 24600,0 24800,0 84400,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.9. 

2. Назва технічного 

завдання 

Створення транспортно-логістичних центрів. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток підприємництва 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.2.1. Оптимізація транспортної мережі та 

поліпшення організації пасажирських 

перевезень у межах області та окремих 

територій. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Невикористання географічного положення 

населених пунктів за наявності потужних 

автотранспортних коридорів державного 

значення. Відсутність транспортно-логістичних 

центрів з необхідною автосервісною та 

готельною інфраструктурою. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Створення транспортно-логістичних центрів, 

впровадження нових бізнес проєктів із 

створенням додаткових робочих місць. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

Розвиток інфраструктури автосервісного та 

готельного обслуговування.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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технічного завдання 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Визначення внутрішніх і зовнішніх 

параметрів роботи центрів з точки зору 

цільових, ресурсних, науково-технічних та 

інших обмежень. 

2. Формулювання завдань роботи центрів з 

урахуванням особливостей регіону його 

розміщення, потенціалу виробничих галузей 

регіону та його значення в єдиній 

макрологістичний системі.  

3. Визначення споживацьких уподобань 

підприємств різних галузей, що розташовані в 

регіоні (необхідних робіт і послуг, їх 

перспективних напрямків розвитку, уточнення 

особливих вимог окремих вантажовідправників 

і вантажоотримувачів). 
4. Розробка заходів, спрямованих на 

досягнення поставленої мети та реалізацію 

визначених задач, обґрунтування необхідних 

витрат, визначення термінів виконання 

програми формування транспортно-

логістичних центрів регіону та механізмів її 

здійснення. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 

         інші джерела 

(зазначити)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

інші джерела (зазначити) 5400,0 6200,0 6400,0 18000,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.10. 
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2. Назва технічного 

завдання 

Розвиток мережі заправок для електромобілів. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток транспортної інфраструктури 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.2.1. Оптимізація транспортної мережі та 

поліпшення організації пасажирських 

перевезень у межах області та окремих 

територій. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Зростання використання електромобілів та 

недостатня кількість електрозарядних станцій. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Розбудова мережі зарядних станцій для 

електромобілів. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Забезпечення інфраструктурного розвитку 

населених пунктів, доступність до мережі 

заправок та покращення екологічного 

середовища. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Проведення організаційно-підготовчих робіт 

(інформаційна кампанія, створення робочої 

групи з розробки Стратегії з впровадження 

електромобільних заправок, визначення місць 

встановлення для створення мережі зарядних 

станцій). 

2. Надання дозволів на землекористування. 

3. Встановлення зарядних станцій для 

електромобілів. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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регіонального розвитку 

         інші джерела 

(зазначити)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.11. 

2. Назва технічного 

завдання 

Технічне переоснащення (модернізація) мережі 

комунального електротранспорту. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Сприяння переоснащенню виробництв на базі 

сучасних технологій, зокрема 

енергоефективних, ресурсозберігаючих та 

екологічно безпечних, зниження техногенного 

навантаження на регіональні екосистеми, 

підвищення ефективності використання 

сировини місцевого походження тощо 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.2.1. Оптимізація транспортної мережі та 

поліпшення організації пасажирських 

перевезень в межах області та окремих 

територій. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Застарілість та зношене електрообладнання, 

відсутність дистанційного автоматичного й 

телемеханічного управління. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Модернізація тягових підстанцій – 6 

одиниць. 

2. Збільшення кількості тролейбусів на 

маршрутах – 10 одиниць. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Забезпечення гнучкості та безпеки 

пасажирських перевезень, дотримання графіку 

перевезень. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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9. Основні заходи 

технічного завдання 

Ретрофіт (технічне переоснащення, 

модернізація) тягових підстанцій з 

обладнанням системи дистанційного 

управління та переведення тягових підстанцій 

на дистанційне автоматичне і телемеханічне 

управління. 

Проведення пусконалагоджувальних 

випробувань та введення в експлуатацію. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 12300,0 13300,0 15700,0 41300,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 12300,0 13300,0 15700,0 41300,0 

         інші джерела 

(зазначити)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 3000,0 3200,0 3600,0 9800,0 

інші джерела (зазначити) 300,0 300,0 300,0 900,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.12. 

2. Назва технічного 

завдання 

Розширення мережі майданчиків для 

здійснення габаритно-вагового контролю. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток транспортної інфраструктури 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.2.2. Створення умов зі збереження та 

попередження руйнування дорожнього 

покриття. Підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Недотримання габаритно-вагових норм під час 

перевезення вантажів дорогами загального 

користування спричиняє деформацію 

дорожнього покриття, що сприяє його 

передчасному руйнуванню. Недостатня 

кількість сертифікованих майданчиків  

габаритно-вагового контролю, в тому числі 

пересувних габаритно-вагових комплексів. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Розбудова мережі майданчиків габаритно-

вагового контролю – 4 одиниці, зменшення 

кількості автотранспорту, що рухається 

дорогами загального користування з 

перевищенням ваги. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Збереження автомобільних доріг загального 

користування від передчасного руйнування. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Розробка проєктно-кошторисної документації. 

Будівництво майданчиків габаритно-вагового 

контролю. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 2000,0 2000,0 2000,0 6000,00,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 2000,0 2000,0 2000,0 6000,00,0 

         інші джерела 

(зазначити)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 8000,0 8000,0 8000,0 24000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.13. 

2. Назва технічного 

завдання 

Розвиток та підтримка Полтавського обласного 

комунального підприємства ,,Аеропорт-

Полтава” 

3. Номер і назва завдання Розвиток транспортної інфраструктури 
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з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.2.3. Сприяння розвитку залізничного, 

річкового та повітряного транспорту. Розвиток 

системи зв’язку. 

 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Відсутність регулярних авіарейсів у зв’язку з 

невідповідністю матеріально-технічної бази 

аеропорту вимогам щодо обслуговування 

сучасних повітряних суден.  

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проектів на виконання 

технічного завдання 

1. Реконструкція злітно-посадкової смуги – 1. 

2. Встановлення периметрової огорожі 

загальною довжиною 8516 метрів погонних. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проектів на виконання 

технічного завдання 

Забезпечення сертифікаційної спроможності 

головного аеропорту області та його 

подальший розвиток. Прийняття 

середньомагістральних повітряних суден 

світового рівня, здійснення внутрішніх та 

міжнародних рейсів. Підвищення інвестиційної 

привабливості та конкурентоспроможності 

регіону.  

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Проєктування та реконструкція злітно-

посадкової смуги довжиною 2550 м та 

шириною 42 м. 

2. Придбання та встановлення обладнання 

(світлосистема штучної злітно-посадкової 

смуги, система посадки повітряних суден, 

система метеозабезпечення, установка 

повітряного запуску повітряних суден). 

3. Реконструкція периметрової огорожі 

аеропорту згідно вимог авіаційної безпеки. 

4. Проєктування та будівництво котельні та 

мереж опалення терміналу. 

5. Придбання спеціальної техніки (пожежний 

автомобіль, деайсер для протильодової 

обробки суден тощо) та ангару для розміщення 

аварійно-рятувальної станції. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 42300,0 595300,0 0,0 637600,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 

0,0 0,0 0,0 0,0 

          інші джерела 

(субвенція, Державна 

цільова програма розвитку 

аеропортів на період до 2023 

року) 

42300,0 595300,0 0,0 637600,0 

місцевий бюджет 25000,0 0,0 0,0 25000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

8.3 Технічні завдання на проєкти за напрямом 3.3. Раціональне та 

екологобезпечне господарювання 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.14. 

2. Назва технічного 

завдання 

Розвиток велосипедного руху. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток транспортної інфраструктури 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.3.1. Упровадження заходів із запобігання 

зміні клімату та адаптації до неї, досягнення 

оптимального співвідношення між 

природними, квазіприродними 

(сільськогосподарськими) та урбанізованими 

екосистемами. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

Збільшення кількості велосипедистів та 

популяризація велосипедного транспорту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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технічне завдання потребує належної та якісної інфраструктури. 

Існуючі для позначення велосипедного руху 

дорожні знаки є недостатніми для 

повноцінного інформування учасників 

дорожнього руху. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Створення зручних та безпечних 

веломаршрутів – 15 кілометрів. 

2. Створення парковок для велосипедів – 50 

об’єктів.  

3. Створення станцій велопрокату – 2 станції. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Підвищення комфортних умов життєдіяльності 

населення та популяризація екологічно чистих 

та безпечних видів транспорту. Підвищення 

безпеку руху – зниження рівня аварійності на 

автомобільних дорогах. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Зведення тимчасових будівель і споруд. 

2. Роботи з устаткування земляного полотна 

велодоріжок. 

3. Встановлення штучних споруд велодоріжок, 

укладання азбестоцементних труб. 

4. Влаштування дорожнього одягу, бар’єрної та 

перильної огорож велодоріжок. 

5. Встановлення типових дорожніх знаків, 

розміток велодоріжок. 

6. Створення станцій велопрокату. 

7. Створення парковок для велосипедів. 

8. Організація та проведення заходів з 

популяризації велосипедного руху. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(субвенція)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1700,0 5300,0 1700,0 8700,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 
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1. Номер технічного 

завдання 

3.15. 

2. Назва технічного 

завдання 

Створення інформаційно-моніторингового 

центру та незалежної лабораторії контролю 

стану довкілля в регіоні. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Цифрова трансформація регіонів 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.3.2. Забезпечення проведення комплексного 

моніторингу стану довкілля та інформування 

населення про екологічний стан в області. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Нерегулярність проведення моніторингу 

екологічного стану, обмежений перелік 

окремих показників контролю стану довкілля в 

регіоні. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Проведення на постійній основі кількісного 

моніторингу стану навколишнього природного 

середовища регіону. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Забезпечення ефективного функціонування 

системи моніторингу довкілля на 

регіональному рівні. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Організація незалежної системи 

інформаційного забезпечення моніторингу й 

лабораторного контролю параметрів та 

об’єктів навколишнього середовища регіону із 

задіянням ГІС-технологій (пересувний пост 

спостережень, мобільна лабораторія 

екологічного контролю). 

2. Розробка програми моніторингу 

екологічного стану регіону за основними 

напрямами та забезпечення її ефективного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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впровадження. 

3. Забезпечення координації діяльності усіх 

державних (у т.ч. освітньо-наукових), 

громадських та приватних організацій, що 

здійснюють моніторинг стану довкілля в 

регіоні. 

4. Розробка екологічного паспорту регіону. 

5. Проведення інформаційно-просвітницької 

діяльності екологічного спрямування. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 

0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  

0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.16. 

2. Назва технічного 

завдання 

Розвиток систем водопостачання та 

водовідведення населених пунктів області. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток інженерної інфраструктури 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

1.1.1. Забезпечення системи надання якісних 

медичних послуг, впровадження сучасних 

моделей та методів їх надання. 

3.3.3. Удосконалення системи контролю за 

якістю питної води, упровадження сучасних 

технологій очистки стічних вод. 

5. Територія, на яку матиме Полтавська область 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Значна кількість аварійних ситуацій та втрат 

води пов’язана зі зношеністю частини 

насосного, водопровідного та енергетичного 

обладнання системи водопостачання. Потреба 

заміни обладнання, яке відпрацювало 

амортизаційний термін. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Будівництво/модернізація водопроводної 

мережі – 51,053 кілометрів. 

2. Будівництво/реконструкція артезіанських 

свердловин – 20 одиниць. 

3. Будівництво очисних споруд, насосних 

станцій – 2 об’єкти. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Забезпечення населення області якісною 

питною водою, підвищення рівня санітарного 

та епідеміологічного благополуччя населення. 

Зменшення експлуатаційних витрат та втрат 

води. Зниження вірогідності аварійних 

ситуацій та показників захворюваності 

дитячого та дорослого населення, пов’язаних зі 

вживанням неякісної питної води. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Проєкт складається з чотирьох розвиткових 

кейсів: 

1. Створення умов для забезпечення 

якісного водопостачання жителів області. 

2. Забезпечення питною водою належної 

якості населення. 

3. Поліпшення екологічного стану шляхом 

впровадження сучасних технологій очистки 

стічних вод. 

4. Створення загальноміської системи 

транспортування й очистки каналізаційних 

господарсько-побутових стоків. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 85500,0 86500,0 88500,0 260500,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 

85500,0 86500,0 88500,0 260500,0 

         інші джерела 

(зазначити)  

0,0 0,0 0,0 0,0 
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місцевий бюджет 213500,0 200000,0 200000,0 613500,0 

інші джерела (зазначити) 2800,0 2200,0 0,0 5000,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.17. 

2. Назва технічного 

завдання 

Створення ефективної системи поводження з 

побутовими відходами. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток інженерної інфраструктури 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.3.4. Покращення управління відходами 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Функціонування значної кількості 

несанкціонованих місць видалення відходів, які 

експлуатуються без необхідного інженерного 

забезпечення та моніторингових досліджень їх 

впливу на довкілля. Схеми санітарної очистки 

в більшості населених пунктів потребують 

оновлення. 

Недостатньо розвинена система поводження з 

твердими побутовими відходами та рівень 

екологічної свідомості населення. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Проведення повної інвентаризації 

полігонів/звалищ побутових відходів, 

розташованих на території області – 100% 

об’єктів. 

2. Визначення кількості та місць розташування 

субрегіональних об’єктів поводження з 

побутовими відходами – 100% території 

області. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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3. Розроблення/корегування схем санітарного 

очищення населених пунктів – 100% населених 

пунктів області. 

4. Проєктування та будівництво  

субрегіональних сортувально-переробних 

комплексів та полігонів ТПВ – 4 об’єкта. 

5. Проведення поетапного закриття/ліквідації/ 

рекультивації полігонів/звалищ ТПВ – 20 

об’єктів.  

6. Придбання спеціалізованої техніки та 

обладнання – 40 одиниць. 

7. Придбання контейнерів для роздільного 

збору ТПВ – 145 шт. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Розвиток інфраструктури управління 

відходами, збільшення обсягів збору та 

переробки ресурсоцінних компонентів ТПВ. 

Підвищення рівня благоустрою територій 

населених пунктів, покращення екологічної 

ситуації. Охоплення населення області 

послугою з вивезення ТПВ. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Проведення інвентаризації та оцінки ризиків 

полігонів/звалищ твердих побутових відходів, 

що не є небезпечними, розроблення та 

затвердження планів заходів щодо їх 

приведення відповідно до стандартів 

екологічної безпеки. 

2. Визначення оптимальних районів охоплення 

та розташування регіональних об’єктів 

поводження з побутовими відходами 

(сміттєперевантажувальних станцій, 

сміттєсортувальних ліній, комплексів з 

відновлення побутових відходів, полігонів 

тощо) 

3. Здійснити перехід від організації полігонів 

на муніципальному рівні до створення нових 

об’єктів захоронення відходів „регіонального” 

рівня. 

4. Підготовка планів закриття 

полігонів/звалищ, які не відповідають 

екологічним стандартам, проведення їх 

поетапної рекультивації/ліквідації.  

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 
2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 
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грн: 

державний бюджет: 17400,0 10500,0 12500,0 40400,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 

17400,0 10500,0 12500,0 40400,0 

         інші джерела 

(зазначити)  

0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 9600,0 5100,0 3300,0 18000,0 

інші джерела (зазначити) 4100,0 100,0 100,0 4300,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.18. 

2. Назва технічного 

завдання 

Будівництво комплексів з переробки та 

виготовлення палива з твердих побутових 

відходів з котельнею для вироблення теплової 

енергії. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток інженерної інфраструктури 

 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.3.4. Покращення управління відходами. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Надлишкове накопичення побутових відходів 

на сміттєзвалищах, техногенні порушення 

рослинного покриву земельних ділянок під 

сміттєзвалищами. Потреба в 

розробці/оновленні схем санітарної очистки 

населених пунктів.  

Недостатньо розвинена система поводження з 

твердими побутовими відходами та рівень 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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екологічної свідомості населення. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Будівництво субрегіональних сортувально-

переробних комплексів ТПВ – 4 об’єкта, що 

дозволять одержати на місцевому рівні: 

- економію енергоресурсів шляхом отримання 

альтернативного джерела енергії та /або 

використання енергетичного потенціалу 

відходів; 

- додаткові надходження у місцеві бюджети та 

збільшення робочих місць за рахунок розвитку 

ринку ресурсоцінних відходів (їх збирання, 

сортування, відновлення)  

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Розвиток мережі відновлюваних 

альтернативних джерел енергії; сортування та 

переробка твердих побутових відходів. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Створення робочої групи для розробки 

окремої Програми енергетичного використання 

твердих побутових відходів із залученням 

громадськості. 

2. Виготовлення проєктної документації. 

3. Виділення земельної ділянки під 

будівництво субрегіональних комплексів. 

4. Визначення замовника та підрядника. 

5. Проєктування та будівництво першої черги 

мережі субрегіональних сортувально-

переробних комплексів та полігонів ТПВ  

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 100000,0 100000,0 100000,0 300000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 100000,0 100000,0 100000,0 300000,0 

         інші джерела 

(зазначити)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші джерела (кошти 

іноземних інвесторів) 

180000,0 553000,0 450000,0 1183000,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 
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1. Номер технічного 

завдання 

3.19. 

2. Назва технічного 

завдання 

Оптимізація систем централізованого 

теплопостачання. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток інженерної інфраструктури 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.3.5. Оптимізація систем централізованого 

теплопостачання шляхом реконструкції джерел 

генерації теплової енергії з впровадженням 

новітнього технологічного обладнання та 

альтернативних видів палива. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Експлуатація технологічного обладнання 

(неефективного та енергоємного), потужність 

якого значно перевищує підключене 

навантаження. Незадовільний стан значної 

кількості відомчих мереж теплопостачання 

надземної прокладки.  

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Розбудова мереж теплопостачання, зниження 

рівня споживання енергоресурсів: 

скорочення споживання природного газу 

джерелами генерації теплової енергії -             

600 тис.м куб 

зменшення фонду оплати праці –                       

5500 тис. грн; 

зменшення споживання енергоресурсів: 

природного газу на 200 тис. м³/рік; 

електроенергії – 640 тис. кВт*год/рік; 

зменшення протяжності ветхих та аварійних 

мереж на кінець 2023 року з 27% до 24%; 

зменшення втрат в теплових мережах на кінець 

2023 року з 13,1% до 12,5%, відповідно до 

Енергетичної стратегії України на період до 

2035 року. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

Вдосконалення інфраструктури тепломереж, 

уникнення нераціонального використання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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проєктів на виконання 

технічного завдання 

газового палива, підвищення рівня 

благоустрою населених пунктів. Запобігання 

зниженню рівня безпеки роботи 

технологічного обладнання та якості послуг з 

теплопостачання. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

Проєкт передбачає: 

реконструкцію 9 котелень та встановлення 1 

модульної теплогенераторної в містах: 

Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, 

Карлівка та селищах Решетилівка та Машівка; 

заміну 14,0 км аварійних та ветхих мереж 

централізованого теплопостачання та гарячого 

водопостачання; 

заміну 15 пальників, котлів НІІСТУ-5, насосів 

різних типів. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 600,0 2000,0 2100,0 4700,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 

600,0 2000,0 2100,0 4700,0 

         інші джерела 

(зазначити)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 50000,0 87500,0 38300,0 175800,

0 

інші джерела (кошти 

підприємств 

теплокомуненерго) 

28800,0 33500,0 32400,0 94700,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.20. 

2. Назва технічного 

завдання 

Модернізація виробництва, постачання та 

споживання теплової енергії населених 

пунктів. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

Розвиток інженерної інфраструктури 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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завдання  

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.3.5. Оптимізація систем централізованого 

теплопостачання шляхом реконструкції джерел 

генерації теплової енергії з впровадженням 

новітнього технологічного обладнання та 

альтернативних видів палива. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Необхідність зменшення споживання теплової 

енергії на всіх етапах, зниження викидів 

вуглекислого газу в регіоні та зменшення 

залежності від імпортованого викопного 

палива, а також використання потенціалу 

відновлюваних джерел енергії. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Скорочення споживання газу, електроенергії, 

води, а також відпуску теплової енергії. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Вдосконалення інфраструктури тепломереж, 

підвищення рівня благоустрою населених 

пунктів. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Модернізація котелень (заміщення газових 

котлів на біомасові, заміна обладнання). 

2. Проведення ізоляційних робіт теплових 

трубопроводів; будівництво нових сегментів 

теплових мереж та підключення до 

модернізованих котелень. 

3. Модернізація дитячих навчальних закладів із 

заміною систем опалення та електропостачання 

та термомодернізацією будівель. 

4. Впровадження автоматичної системи 

онлайн-моніторингу енергії муніципальних 

будівель, які є значними споживачами енергії, 

та встановлення обладнання, що дозволяє 

збирати дані в онлайн-режимі. 

5. Проведення масштабної інформаційної та 

освітньої кампанії щодо підвищення рівня 

енергозбереження.  

6. Утворення в теплових районах, де здійснені 

енергоефективні заходи, ОСББ. 
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10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 

0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 7200,0 7000,0 7000,0 21200,0 

інші джерела (інвестиції) 21200,0 0,0 0,0 21200,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.21. 

2. Назва технічного 

завдання 

Відшкодування різниці в тарифах, що виникла 

в минулих роках між фактичною вартістю 

комунальних послуг та тарифами, що повинні 

були встановлюватися Полтавською обласною 

радою.  

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток інженерної інфраструктури 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.3.9. Покращення якості комунальних послуг 

та відповідальності органів місцевого 

самоврядування за надання комунальних 

послуг 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Забезпечення сталого функціонування 

комунальних підприємств, які є виконавцями 

послуг з постачання теплової енергії, послуг з 

централізованого постачання гарячої води, 

послуг з централізованого постачання холодної 

води та послуг з централізованого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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водовідведення шляхом відшкодування різниці 

в тарифах, що виникла в минулих роках між 

фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення, постачання гарячої 

води, вартістю послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення, постачання 

холодної води та водовідведення, що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися 

споживачам, та тарифами, що повинні були 

встановлюватися Полтавською обласною 

радою, дотримання фінансово-бюджетної 

дисципліни та зменшення кредиторської 

заборгованості, що виникла через застосування 

підприємствами економічно-необґрунтованих 

тарифів. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Часткове відшкодування різниці в тарифах, що 

виникла в минулих роках між фактичною 

вартістю комунальних послуг та тарифами, що 

повинні були встановлюватися Полтавською 

обласною радою (проєкт розрахований на 

виконання протягом 2021-2025 років) на суму 

84,9 млн грн. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Підвищення відповідальності органів 

місцевого самоврядування за якість надання 

комунальних послуг, контроль та ефективне 

використання майна, що перебуває у власності 

територіальної громади, врахування потреб 

споживачів та напрямів розвитку підприємств з 

урахуванням потреб громади. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Відшкодування різниці в тарифах, що 

виникла в минулих роках між фактичною 

вартістю комунальних послуг та тарифами, що 

повинні були встановлюватися Полтавською 

обласною радою (проєкт розрахований на 

виконання протягом       2021-2025 років). 

2. Передача об’єктів інженерної 

інфраструктури спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області, що обліковується на 

балансі ПОКВПТГ „Полтаватеплоенерго”,  КП 

ПОР „Полтававодоканал”, ОКВПТГ 

„Лубнитеплоенерго” до комунальної власності 

відповідних територіальних громад, на 

території яких підприємства надають послуги. 
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3. Передача цілісних майнових комплексів 

ПОКВПТГ „Полтаватеплоенерго”, 

КП ПОР „Полтававодоканал”, 

ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго” з активами та 

пасивами (після передачі інженерних мереж) 

до комунальної власності територіальних 

громад міст Полтави та Лубен, відповідно 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 

0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 28300,0 28300,0 28300,0 84900,0 

інші джерела (інвестиції) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

1. Номер технічного 

завдання 

3.22.  

2. Назва технічного 

завдання 

Створення умов для розвитку комунального 

господарства як складової економічного 

розвитку області. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Розвиток підприємництва 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

2.2.1. Підтримка розвитку МСП, у т.ч. 

соціального та молодіжного підприємництва, 

стартапів тощо. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Однією зі слабких сторін територіальних 

громад є відсутність робочих місць, низький 

рівень зайнятості, трудова міграція населення 
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та незначна кількість підприємств малого 

бізнесу. Комунальні господарства, що діють на 

території громад, крім надання послуг з 

водопостачання та водовідведення, вивезення 

сміття, зовнішнього благоустрою, можуть 

надавати й інші послуги.  

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

1. Новостворені виробничі потужності – 3 

об’єкти. 

2. Придбання виробничого обладнання – 10 

позицій. 

3. Кількість створених нових робочих місць – 

100 місць. 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Збільшення податкових надходжень до 

бюджету, подолання збитковості місцевих 

комунальних підприємств, підвищення рівня 

конкурентоспроможності територій. 

Розширення видів послуг комунальних 

господарств, у т.ч. виготовлення паливних 

брикетів, будівельних матеріалів, тротуарної 

плитки. 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Будівництва цеху з виробництва 

паливних брикетів. 

2. Облаштування цеху з виробництва 

будівельних матеріалів. 

3. Будівництво логістично-складського центру. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 10000,0 20000,0 20000,0 50000,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 
10000,0 20000,0 20000,0 50000,0 

         інші джерела 

(зазначити)  
0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 7000,0 7000,0 7000,0 21000,0 

інші джерела (кошти 

інвесторів)  
3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 

 

 

 

8.4 Технічні завдання на проєкти за напрямом 3.4. Збереження та 

відтворення якості довкілля 
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1. Номер технічного 

завдання 

3.23. 

2. Назва технічного 

завдання 

Запровадження та обслуговування 

геоінформаційної системи (ГІС) територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

Полтавської області. 

3. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне 

завдання  

Сприяння розвитку регіональних систем 

інноваційної інфраструктури (наукові та 

технопарки, технополіси тощо) 

4. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає технічне 

завдання 

3.4.2. Розвиток екомережі та збереження 

біорізноманіття. 

5. Територія, на яку матиме 

вплив реалізація проєктів за 

технічним завданням  

Полтавська область 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано 

технічне завдання 

Низький рівень визначення меж територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду на 

місцевості. Трудоємність, тривалий час 

виготовлення передбаченої документації із 

землеустрою, висока вартість виконання робіт, 

а також відсутність у вільному доступі якісної 

інформації щодо даних про встановлені межі. 

7. Очікувані кількісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Визначення меж для територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду. 

 

8. Очікувані якісні 

результати від реалізації 

проєктів на виконання 

технічного завдання 

Організація належної охорони і збереження 

територій, об’єктів природно-заповідного 

фонду та іншого природоохоронного 

призначення, а також здійснення державного та 

громадського контролю за дотриманням 

встановлених екологічних нормативів. 

Забезпечення доступу до публічної 

геопросторової інформації щодо меж територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення. 

 

9. Основні заходи 

технічного завдання 

1. Виконання робіт щодо визначення меж 

для 391 території та об’єктів природно-

заповідного фонду. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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2. Запровадження геоінформаційної системи 

(ГІС) територій та обʼєктів природно-

заповідного фонду. 

3. Обслуговування функціонування 

геоінформаційної системи територій та 

обʼєктів природно-заповідного фонду. 

4. Програмно-апаратна реалізація WMS-

сервісів з можливістю публічного 

відображення шарів меж обʼєктів природно-

заповідного фонду області та їх 

функціональних зон на Публічній кадастровій 

карті Держгеокадастру України. 

5. Розробка інструктивно-методичних 

підходів до виконання робіт: 

тимчасового порядку визначення меж 

територій та обʼєктів природно-заповідного 

фонду; 

тимчасового порядку адміністрування 

геоінформаційної системи територій та 

обʼєктів природно-заповідного фонду; 

методики щодо програмно-апаратної 

реалізації WMS-сервісів з можливістю 

публічного відображення шарів меж обʼєктів 

ПЗФ та їх функціональних зон (для певних 

категорій, передбачених чинним 

законодавством), а також їх підключення до 

Публічної кадастрової карти Держгеокадастру 

України. 

6. Виконання робіт на 391 об’єкті природно-

заповідного фонду області згідно з 

встановленим переліком. 

7. Адміністрування геоінформаційної системи 

територій та обʼєктів природно-заповідного 

фонду. 

10. Обсяг фінансування 

технічного завдання, тис. 

грн: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 

         державний фонд 

регіонального розвитку 

0,0 0,0 0,0 0,0 

         інші джерела 

(зазначити)  0,0 0,0 0,0 0,0 
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місцевий бюджет 2700,0 2700,0 2700,0 8100,0 

інші джерела (зазначити) 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Інша інформація щодо 

технічного завдання (за 

потреби) 
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Додаток 1 

Орієнтований фінансовий план програми 1 „Висока якість життя, 

 комфортні і безпечні умови та добробут” 

Проєкти 
Бюджет, тис. грн 

2021 2022 2023 Разом 

Напрям 1.1.  Здорове населення області з максимальною тривалістю активного 

періоду життя 

Модернізація матеріально-

технічної бази закладів 

охорони здоров’я для 

покращення доступності та 

якості медичних послуг 

891500,0 725100,0 802800,0 2419400,0 

Розвиток спортивної 

інфраструктури, створення 

умов для занять фізичною 

культурою та спортом 

359600,0 301900,0 286000,0 947450,0 

Напрям 1.2. Універсальна система соціального захисту населення та безпечні 

умови життя 

Забезпечення формування й 

функціонування 

інклюзивного середовища 

150000,0 150000,0 150000,0 450000,0 

Реалізація проєктів 

Надзвичайної кредитної 

програми відновлення 

України (НКПВУ) 

5200,0 44800,0 5000,0 55000,0 

Розвиток соціальних послуг 

у громаді відповідно до 

потреб її мешканців 

9000,0 3000,0 3000,0 15000,0 

Удосконалення діяльності 

Центрів надання 

адміністративних послуг 

61500,0 61500,0 61500,0 184500,0 

Розбудова закладів догляду 

за соціально незахищеними 

верствами населення 

25518,0 29447,0 29015,0 83980,0 

Гендерна пріоритизація в 

міському просторі 

1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

Розвиток на території 

області системи 

запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації 

66300,0 29300,0 29600,0 125200,0 
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(небезпечні події) та 

ліквідації їх наслідків 

Забезпечення виконання 

заходів обласної 

комплексної соціальної 

програми, спрямованих на 

надання додаткових 

обласних соціальних 

гарантій ветеранам війни, 

членам їх сімей та іншим 

пільговим категорій 

населення 

55628,0 52641,0 54734,4 163003,4 

Напрям 1.3. Сучасний освітній простір як базис для задоволення потреб 

суспільства та економіки, підвищення правової культури населення 

Розвиток національної 

свідомості, формування 

почуття патріотизму, 

соціальної активності та 

відповідальності, 

сповідування європейських 

цінностей 

5800,0 6100,0 6100,0 18000,0 

Розбудова мережі закладів 

освіти та створення 

якісного освітнього 

простору, в тому числі 

інклюзивного 

203400,0 157400,0 151300,0 512100,0 

Створення центрів 

професійної досконалості 

27400,0 100100,0 280300,0 407800,0 

Реалізація надважливих 

державних проєктів, які 

спрямовані на розбудову 

соціальної інфраструктури 

132000,0 132000,0 132000,0 396000,0 

ВСЬОГО 1993 846,0 1794288,0 1992349,4 5780483,4 
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Додаток 2 

Орієнтований фінансовий план програми 2 „Збалансована інноваційна 

конкурентоспроможна економіка” 

 

Проєкти Бюджет, тис. грн 

2021 2022 2023 Разом 

Напрям 2.1. Інноваційний та науковий розвиток економіки області на основі 

смарт-спеціалізації 

Забезпечення умов 

комерціалізації інновацій 

3200,0 4400,0 4600,0 12200,0 

Забезпечення умов для 

інституційної підтримки 

розвитку інновацій та 

креативного підприємництва 

29000,0 

 

31000,0 

 

29000,0 

 

89000,0 

 

Створення та підтримка 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

12500,0 15500,0 15500,0 43500,0 

Підтримка розвитку 

садівництва, ягідництва та 

започаткування аграрного 

туризму 

9000,0 9000,0 9000,0 27000,0 

Підтримка товаровиробників 

органічної продукції 

8200,0 8200,0 8200,0 24600,0 

Сприяння становленню та 

розвитку фермерських 

господарств 

5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 

Контроль якості продуктів 

харчування тваринного 

походження 

500,0 500,0 500,0 1500,0 

Розвиток галузі тваринництва в 

особистих селянських та 

фермерських господарствах 

1000,0 1000,0 1500,0 3500,0 

Проведення паспортизації 

водних об’єктів за межами 

населених пунктів для 

рибогосподарських потреб. 

5000,0 5500,0 3000,0 13500,0 

Підтримка 

сільськогосподарської дорадчої 

діяльності 

1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

Створення технічних станцій 

малої механізації  

13500,0 16000,0 16000,0 45500,0 
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Розвиток систем надання 

електронних послуг населенню 

(Smart-регіон) 

7600,0 12400,0 17400,0 37400,0 

Напрям 2.2. Ефективна бізнес та інвестиційна інфраструктура, активізація 

інвестиційної діяльності 

Створення інфраструктури 

розвитку бізнесу 

13000,0 15300,0 8000,0 36300,0 

Розбудова мережі 

індустріальних парків та інших 

просторових форм організації 

бізнесу 

8500,0 13200,0 6600,0 28300,0 

Напрям 2.3. Сталий розвиток креативних індустрій, культури та туризму 

Розбудова туристично-

інформаційної інфраструктури 

та створення брендових 

туристичних продуктів 

118600,0 69200,0 69600,0 257400,0 

Створення належних умов для 

умов для задоволення 

культурних і естетичних 

потреб мешканців населених 

пунктів області 

207980,0 115650,0 155120,0 478750,0 

ВСЬОГО 443580,0 322850,0 350020,0 1116450,0 
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Додаток 3 

Орієнтований фінансовий план програми 3 „Ефективне управління 

просторовим розвитком, забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля” 
 

Проєкти 
Бюджет, тис. грн 

2021 2022 2023 Разом 

Напрям 3.1. Формування єдиного простору високого рівня життя 

Реконструкція територій 

парків культури та 

відпочинку 

70000,0 71000,0 71000,0 212000,0 

Розширення баз даних і 

створення нових сервісів 

ГІС містобудівного 

кадастру та розроблення 

містобудівної документації 

як основи для створення 

ГІС містобудівного 

кадастру Полтавської 

області 

24200,0 24800,0 24000,0 73000,0 

Високошвидкісний 

інтернет-зв’язок як 

запорука доступності 

надання адміністративних, 

медичних, освітніх, 

культурних та 

електронних послуг 

3000,0 8000,0 3000,0 14000,0 

Місто активних громадян 1500,0 1600,0 1700,0 4800,0 

Створення Полтавської 

комунальної студії 

регіонального мовлення 

2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 

Створення зон 

інформатизації 

суспільства 

1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

Створення реєстрів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації, 

органів місцевого 

самоврядування та 

електронних сервісів 

8100,0 8300,0 7400,0 23800,0 

Напрям 3.2. Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна увага 

сільській місцевості 
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Ремонт та утримання 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення в 

Полтавській області 

1635000,0 1574800,0 1748100,0 4957900,0 

Створення транспортно-

логістичних центрів 

16400,0 17200,0 17400,0 51000,0 

Розвиток мережі заправок 

для електромобілів 
1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 

Технічне переоснащення 

(модернізація) мережі 

комунального 

електротранспорту 

15600,0 16800,0 19600,0 52000,0 

Розширення мережі 

майданчиків для 

здійснення габаритно-

вагового контролю 

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

Розвиток та підтримка 

Полтавського обласного 

комунального 

підприємства „Аеропорт-

Полтава” 

67300,0 595300,0 0,0 662600,0 

Напрям 3.3. Раціональне та екологобезпечне господарювання 

Розвиток велосипедного 

руху 

1700,0 5300,0 1700,0 8700,0 

Створення інформаційно-

моніторингового центру та 

незалежної лабораторії 

контролю стану довкілля в 

регіоні 

1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

Розвиток систем 

водопостачання та 

водовідведення населених 

пунктів області 

301800,0 288700,0 288500,0 879000,0 

Створення ефективної 

системи поводження з 

побутовими відходами 

31100,0 15700,0 15900,0 62700,0 

Будівництво комплексів з 

переробки та виготовлення 

палива з твердих 

побутових відходів з 

котельнею для вироблення 

280000,0 653000,0 550000,0 1483000,0 
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Заступник директора 

Департаменту економічного 

розвитку, торгівлі та залучення 

інвестицій облдержадміністрації           О. ОНУПКО 

теплової енергії 

Оптимізація систем 

централізованого 

теплопостачання 

79400,0 123000,0 72800,0 275200,0 

Модернізація 

виробництва, постачання 

та споживання теплових 

районів населених пунктів 

28400,0 7000,0 7000,0 42400,0 

Відшкодування різниці в 

тарифах, що виникла в 

минулих роках між 

фактичною вартістю 

комунальних послуг та 

тарифами, що повинні 

були встановлюватися 

Полтавською обласною 

радою 

28300,0 28300,0 28300,0 84900,0 

Створення умов для 

розвитку комунального 

господарства як складової 

економічного розвитку 

області 

20000,0 30000,0 30000,0 80000,0 

Напрям 3.4. Збереження та відтворення якості довкілля 

Запровадження та 

обслуговування 

геоінформаційної системи 

(ГІС) територій та об’єктів 

природно-заповідного 

фонду Полтавської 

області. 

2700,0 2700,0 2700,0 8100,0 

ВСЬОГО 2630000,0 3487000,0 2904600,0 9021600,0  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 

грудня 2019 року № 1242 «Про Стратегію розвитку Полтавської області на 

2021 – 2027 роки»  

 

Розробник проєкту рішення: Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації. 

Проєкт рішення не є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: забезпечення сталого розвитку області, створення сприятливого 

середовища для інноваційної діяльності, підвищення рівня інноваційної та 

інвестиційної активності регіону. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 
 

Підставою для розроблення проєкту рішення є необхідність внесення змін 

до Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки, у зв’язку з 

прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695 

«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 

роки». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 

Проєкт змін до Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки 

(далі – Стратегія) є документом, що визначає тенденції та основні проблеми 

розвитку регіону, стратегічні та оперативні цілі, пріоритети розвитку області на 

відповідний період, основні завдання, етапи та механізми їх реалізації, систему 

моніторингу та оцінки результативності виконання поставлених завдань. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Внесення змін до Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 

роки, у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 

05 серпня 2020 року № 695 Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021-2027 роки та прийняттям галузевих планів заходів профільних 

міністерств. 

 

4. Правові аспекти: 

 

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про засади державної регіональної політики»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695 «Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки». 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація рішення не потребує фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Стратегія розроблялась на основі чинного законодавства із використанням 

кращого європейського та українського досвіду робочою групою із розробки 

Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки та 

Плану заходів з її реалізації на 2021 – 2023 роки протягом низки засідань, 

семінарів та дискусій. 

При підготовці проєкту змін до Стратегії членами робочої групи шляхом 

обговорень, аналізу статистичних даних здійснено врахування пропозицій, 

зауважень, які надавались зацікавленими сторонами в ході розробки та 

громадського обговорення проєкту Стратегії. Процес стратегічного планування 

розвитку області на період до 2027 року носив відкритий, прозорий характер та 

був доступний до участі всім бажаючим і зацікавленим особам. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення опублікований на вебпорталі облдержадміністрації 

www.adm-pl.gov.ua в розділі «Діяльність облдержадміністрації» – «Нормативна 

база» – «Проєкти рішень обласної ради» 26 листопада 2020 року. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Реалізація рішення забезпечить актуалізацію основного програмного 

документу довгострокового планування розвитку області – Стратегії, у 

результаті виконання заходів якої на регіональному рівні буде забезпечено 

високу якість життя, комфортні і безпечні умови та добробут населення, 

збалансовану інноваційність та конкурентоспроможність економіки, ефективне 

управління просторовим розвитком, баланс екосистем та охорону довкілля. 

 

 

Заступник директора 

Департаменту економічного  

розвитку, торгівлі та залучення  

інвестицій Полтавської обласної  

державної адміністрації О. ОНУПКО 

http://www.adm-pl.gov.ua/
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