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Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктами 3, 5 статті 2 та пунктом 1 статті 17 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 11 Закону України «Про 
засади державної регіональної політики», заслухавши звіт директора 
Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 
Полтавської обласної державної адміністрації Калініна Максима Віталійовича про 
виконання Програми економічного та соціального розвитку Полтавської області 
на 2020 рік, з метою контролю за ключовими заходами та показниками соціально-
економічного розвитку, 

 
 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

звіт про виконання Програми економічного та соціального розвитку 
Полтавської області на 2020 рік, яка затверджена рішенням пленарного засідання 
двадцять дев’ятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 
20 грудня 2019 року № 1241, що додається на 54 аркушах, взяти до відома. 
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Звіт  

про виконання Програми економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2020 рік 
 

№ Назва заходу Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

установи, підприємства, 

від яких надійшла 

пропозиція щодо 

включення заходів до 

програми 

Результати реалізації заходу  

 

1 створення сприятливих умов для розвитку 

бізнесу продовження впровадження пілотного 

проєкту спільно з банківськими установами 

області щодо фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктів підприємницької діяльності 

Департамент 

економічного розвитку, 

торгівлі та залучення 

інвестицій 

облдержадміністрації 

З метою створення сприятливих умов для розвитку бізнесу 

та підвищення рівня зайнятості населення в області успішно 

реалізується Комплексна програма розвитку малого та 

середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-

2020 роки (далі − Програма). Одним із заходів Програми є 

впровадження спільно з банківськими установами фінансово-

кредитної підтримки малого і середнього підприємництва за 

рахунок коштів обласного бюджету за умови створення нових 

робочих місць.  

За період дії Програми надано фінансову підтримку 53 

суб’єктам малого і середнього підприємництва на загальну 

суму 2,4 млн грн та створено 145 робочих місць. У тому числі, 

в 2020 році підтримано 7 бізнес-проєктів на загальну суму 

282,0 тис. грн, створено 14 робочих місць. 

2 проведення інформаційно-просвітницьких 

заходів, спрямованих на популяризацію 

підприємництва 

В рамках Програми успішно реалізуються освітні проєкти в 

бізнес-інкубаторах на базі вищих навчальних закладів, які 

спрямовані на пропагування та популяризацію 

підприємницької діяльності серед молоді.  

У 2020 році проведено 10 семінарів, в яких взяли участь 

близько 265 осіб. 
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Для розвитку соціального підприємництва щодо підтримки 

підприємницьких ініціатив ВПО, ветеранів АТО та інших 

соціально вразливих верств населення проведено серію 

тренінгів, в яких взяли участь близько 150 осіб. 

3 проведення щорічного обласного конкурсу за 

номінаціями „Кращий адміністраторˮ та 

„Кращий Центр надання адміністративних 

послугˮ, „Кращі товари Полтавщиниˮ 

На виконання заходів Програми, за ініціативи Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

облдержадміністрації, третій рік поспіль проведено обласний 

конкурс „Кращий ЦНАП” та „Кращий адміністратор”. Для 

участі в конкурсах запрошено всі центри надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП, центр) області.  

Переможці визначались конкурсною комісією за підсумками 

анкетування. Відзнаки отримали 7 ЦНАП, зокрема 3 міських, 2 

районних та 2, що розташовані в територіальних громадах.  

Проведено обласний конкурс „Кращі товари Полтавщини”, 

в якому взяли участь 16 виробників харчових продуктів та 8 

майстрів народної творчості. Учасники конкурсу отримали 

відзнаки. 

З метою популяризації підприємництва та товаровиробників 

оновлено двомовний промоційний каталог „Кращі 

товаровиробники Полтавщини”, який розміщено на вебпорталі 

облдержадміністрації та у соціальних мережах. 

4 здійснення заходів, спрямованих на реалізацію 

Енергетичної стратегії України на період до 

2035 року, відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 

№ 605-р 

У 2020 році незважаючи на ситуацію, яка викликана 

пандемією COVID-19, вдалося не лише зберегти, але і 

збільшити видобуток природного газу на 2% у порівнянні з 

показниками 2019 року. 

Економічна криза стимулювала видобувну галузь та 

спонукала видобувні компанії перебудовувати виробничі 

процеси, що в майбутньому сприятиме нарощуванню обсягів 

видобутку. З метою реалізації заходів: 

- завершено буріння трьох глибоких свердловини на 

Комишнянському родовищі, останньою з яких є надглибока 

свердловина №58 (глибина 6040 м) (АТ „Укргазвидобуванняˮ);  

- завершено буріння 4-х високодебітних свердловин на 

Мачухівському родовищі, серед яких свердловина №59 

(глибина 5245 м) (ДТЕК); 

- введено в експлуатацію свердловину №54 та завершено 
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буріння свердловини №25 на Свиридівському родовищі (Регал 

Петролеум); 

- розпочато буріння свердловини ІГ-146 Ігнатівського 

родовища (СП „Полтавська газонафтова компаніяˮ). 

Також з метою забезпечення прозорості і публічності 

процесу видачі спеціальних дозволів у 2020 році Будищансько-

Чутівську площу, що розташована у Полтавському районі, 

продано з Аукціону за рекордні 650,5 млн. грн, адже у межах 

цієї площі вже відкрито три родовища газу із загальним 

обсягом запасів та ресурсів понад 26 млн т умовного палива. 

За енергозберігаючими та енергоефективними напрямками 

здійснено заходи з повної або часткової модернізації котелень 

із заміною газових котлів на газові з підвищеним коефіцієнтом 

корисної дії або переведення котелень на альтернативні види 

палива (працює 302 котельні на альтернативних видах палива, 

що становить 16,1% до загальної кількості котелень області), 

модернізація теплових мереж, часткова та повна термічна 

модернізація будівель, переведення зовнішнього та 

внутрішнього освітлення на використання енергоефективних 

ламп. 

Використання відновлюваних джерел енергії в Полтавській 

області стало важливим критерієм розвитку регіону. 

Головними причинами такої уваги є вичерпність запасів 

традиційних видів палива, зростання їхньої ціни, шкідливий 

вплив на довкілля. Встановлені потужності відновлюваних 

джерел енергії в області мають тенденцію до щорічного 

зростання. 

5 здійснення заходів, що передбачають розробку 

та внесення пропозицій до центральних 

органів виконавчої влади щодо запровадження 

державної промислової політики та 

затвердження і реалізації державних цільових 

програм з метою стабілізації ситуації у 

промисловому комплексі  

З метою сприяння ефективному розвитку промислового 

комплексу області проводиться системна робота спільно з 

підприємствами щодо визначення проблемних питань їх 

діяльності та шляхів їх вирішення, зокрема підтримка 

ПАТ „Крюківський вагонобудівний завод” у секторі державних 

закупівель. З метою вирішення зазначеного питання було 

підготовлено звернення до Міністра інфраструктури України 

В. Криклія щодо сприяння у забезпеченні замовленнями 

ПАТ „Крюківський вагонобудівний завод”, а також лист 
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Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України з пропозиціями опрацювати питання 

удосконалення публічних закупівель шляхом посилення 

кваліфікаційних критеріїв відбору учасників тендерних процедур, 

та врахування в тендерних пропозиціях рівня локалізації 

виробництва складної техніки та внести відповідні зміни до   

Закону України „Про публічні закупівлі” (лист від 18.02.2020); 

18.06.2020 підготовлено та направлено лист Президенту України 

В.Зеленському та Міністерству розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України щодо впровадження проєкту 

виробництва електровозів в Україні.  

На зустрічі з Президентом В.Зеленським 06.03.2020, під час 

перебування в області з робочим візитом, були окреслені 

найпріоритетніші проблемні питання розвитку промислового 

комплексу для вирішення Урядом – щодо відновлення 

Міністерства промислової політики України та затвердження у 

найкоротший термін Державної стратегії промислового 

розвитку з метою формування державної промислової політики 

в Україні.  

Відповідне рішення щодо утворення Міністерства з питань 

стратегічних галузей промисловості, а також призначення 

О. Уруського на посаду віцепрем’єр-міністра - міністра з 

питань стратегічних галузей промисловості України уряд 

ухвалив у липні 2020 року. 
За ініціативи машинобудівників України, зокрема 

представників ПАТ „Крюківський вагонобудівний завод”, та 

підтримки керівництва облдержадміністрації, 09.07.2020 на 

ПАТ „КВБЗ” пройшла презентація законопроєкту №3739 від 

24.06.2020 про внесення змін до Закону України „Про публічні 

закупівлі” щодо створення передумов для сталого розвитку та 

модернізації вітчизняної промисловості. Презентація відбулась 

за участі ініціативної групи народних депутатів-співавторів 

законопроєкту Дмитра Кисилевського та Роксолани Підласої, 

керівництва Федерації роботодавців України, очільників 

місцевої влади, керівників промислових підприємств та бізнес-

асоціацій Полтавщини. За результатами зустрічі учасники 
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підписали відкрите звернення до Президента України, 

Верховної Ради, Кабінету Міністрів. 

17 червня 2020 року облдержадміністрація листом 

звернулася до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України з пропозицією опрацювати 

питання щодо розробки та затвердження методичних 

рекомендацій по визначенню критеріїв та рівня локалізації 

виробництва з метою застосування у системі державних 

закупівель. 

Крім того, до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України щомісячно надається 

інформація щодо ситуації у промисловому комплексі області з 

визначенням пріоритетних питань, які необхідно вирішити на 

державному рівні, головним з яких залишається прискорення 

затвердження Державної стратегії промислового розвитку. 

6 сприяння машинобудівним підприємствам у 

вирішенні проблемних питань, що стримують 

їх розвиток, в напрямку внесення 

змін/доповнень до діючого законодавства у 

сфері реального сектору економіки  

За результатами спільної роботи з провідними 

промисловими підприємствами області надано пропозиції 

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України щодо внесення змін до Закону України 

„Про публічні закупівлі”, „ДАК „Автомобільні дороги 

України” щодо остаточних розрахунків за поставлену 

продукцію ПрАТ „АвтоКрАЗ”, міністру інфраструктури 

України щодо закупівлі пасажирських вагонів виробництва                

ПАТ „Крюківський вагонобудівний завод”, а також щодо 

оновлення парку вантажних вагонів, Прем’єр-міністру України 

щодо безпечної експлуатації залізничного транспорту, Офісу 

Президента України щодо державної підтримки вітчизняних 

машинобудівних підприємств; щодо впровадження пілотного 

проєкту виробництва електровозів в Україні (Міністерству 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

Президенту України). 

05.03.2020 було організовано бізнес-форум промисловців 

Полтавщини, на якому керівники понад 40 провідних 

бюджетоутворюючих підприємств області обговорили з 

Президентом України В.Зеленським проблемні питання 

розвитку промисловості; 06.03.2020 на ПАТ „КВБЗ” проведено 
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нараду за участю Президента В.Зеленського, міністра 

інфраструктури України В.Криклія, члена наглядової ради 

Укрзалізниці А.Аудіцкаса та в.о. гендиректора Укрзалізниці 

Ж.Марчека з питань забезпечення залізничних перевезень, на 

якій було досягнуто домовленостей щодо розміщення на 

ПАТ „КВБЗ” замовлення на виготовлення 90 пасажирських 

вагонів та 3 дизель-поїздів.  

7 ведення Єдиного реєстру об’єктів державної 

власності, облік майна державної власності 

Проводиться системна робота щодо ведення обліку 

підпорядкованих юридичних осіб та об’єктів нерухомості, які 

перебувають на їх балансі. Зміни у відомості про юридичні 

особи вносяться в Єдиний реєстр об’єктів державної власності 

(автоматизовану систему „Юридичні особи”). Протягом 2020 

року в Реєстр додано 3 юридичних особи та внесено 47 змін у 

відомості. Щоквартально здійснюється обмін даними з 

Державною службою статистики України та оновлена 

інформація надається Фонду державного майна України. 

За органом державної влади – Полтавська обласна державна 

адміністрація в Єдиному реєстрі об’єктів державної власності 

обліковується 261 юридична особа. Детальний перелік 

державного майна складає 1351 одиниць. 

Протягом 2020 року продаж та списання державного майна 

структурними підрозділами облдержадміністрації та 

райдержадміністрацій не здійснювався. 

8 здійснення контролю за своєчасною сплатою 

орендної плати орендарями об’єктів державної 

та комунальної власності 

Структурними підрозділами облдержадміністрації 

здійснюється контроль за своєчасною сплатою орендної плати 

орендарями об’єктів державної та комунальної власності. 

Заборгованість зі сплати орендної плати орендарями 

відсутня. 

Загальна сума надходжень до місцевого бюджету за оренду 

комунального майна за 2020 рік склала 1545,2 тис. грн, до 

державного бюджету від оренди державного майна – 42,3 тис. 

грн. 

9 впровадження заходів обласної цільової 

Програми підтримки інвестиційної діяльності, 

зміцнення міжнародного іміджу та розвитку 

міжнародного співробітництва Полтавської 

В рамках виконання Програми реалізовано та 

профінансовано наступне:  

✓ Забезпечено організацію офіційних візитів іноземних 

делегацій до області та протокольних заходів під час 
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області у 2020 році  перебування іноземних делегацій та представників посольств, 

акредитованих в Україні. У 2020 році Полтавську область 

відвідали 14 міжнародних делегацій низки країн, в тому числі 

відбулися офіційні візити Послів: Грузії, Литовської 

Республіки, Ісламської Республіки Пакистан, 

Азербайджанської Республіки.  

✓ Підписано документи про подальшу співпрацю:  

 меморандум про взаєморозуміння та співробітництво 

між Палатою торгівлі та промисловості Італія Україна та 

Полтавською облдержадміністрацією;  

 меморандум про співпрацю між Полтавською 

облдержадміністрацією та Українсько-Арабською Діловою 

Радою. 

Пандемія COVID-19 та карантинні заходи істотно вплинули 

на плани щодо масових презентаційних заходів, а також участі 

з метою представлення потенціалу Полтавської області у 

заходах міжнародного характеру. 

Зважаючи на це, переформатовано процес роботи, завдяки 

чому проведено 17 регіональних семінарів, тренінгів, зустрічей 

у форматі „круглого столу” з різної тематики в оффлайн та 

онлайн режимах.  

Створено та оновлюються ключові продукти та інструменти 

Полтавської області для забезпечення промоції її території, 

розвитку економічного співробітництва та залучення 

інвестиційних ресурсів, які використовуються під час 

офіційних зустрічей та іміджевих заходів:  

• Електронна база земельних ділянок та вільних 

виробничих приміщень які можуть бути запропоновані 

потенційному інвестору для реалізації інвестиційних проєктів;  

• Інвестиційний паспорт Полтавщини;  

• Інвестиційний портал Полтавщини;  

• Каталог „Продукція екпортерів Полтавщини 2020”;  

• Промобуклет „Полтавська область/Poltava Region”; 

• щомісячний електронний вісник „#Актуальні 

гранти”. 

Забезпечено розповсюдження серед бізнес кіл інформації 
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щодо можливості участі у міжнародних виставкових та 

презентаційних заходах, форумах зустрічах у форматі В2В, а 

також поширення комерційних пропозицій товаровиробників 

області серед дипломатичних установ та іноземних компаній 

тощо.  

Реалізація заходів, передбачених Програмою, з формування 

іміджу області, як надійного і передбачуваного партнера має 

вплив на підвищення ділової активності, залучення інвестицій, 

в тому числі іноземних, що сприяє розв’язанню соціально-

економічних завдань економіки області. 

 

10 забезпечення виконання плану заходів з 

реалізації Експортної стратегії України: 

Дорожньої карти. інформаційна підтримка 

товаровиробників області щодо здійснення та 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

У напрямку розвитку зовнішньоекономічної та 

інвестиційної діяльності області діє Програма сприяння 

залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та 

розвитку міжнародного економічного співробітництва 

Полтавської області на 2021-2023 роки.  

Для забезпечення умов для інституційної підтримки 

розвитку інновацій, забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності економіки в області реалізується 

Стратегія розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки. 

З метою популяризації експортного потенціалу області 

серед представників потенційно зацікавлених іноземних 

ділових кіл поширюються „Каталог продукції експортерів 

Полтавщини/Products of exporters of Poltava Region”.  

У напрямку розвитку малого та середнього підприємництва 

діє Комплексна програма розвитку малого та середнього 

підприємництва у Полтавській області на 2021-2023 роки, а 

також реалізується Стратегія розвитку малого та середнього 

підприємництва у Полтавській області на 2021-2027 роки. З 

метою поширення під час офіційних іміджевих заходів 

продукція місцевих товаровиробників представлена у 

промоційному буклеті „Кращі товари Полтавщини”. 

У напрямку розвитку туристичної галузі Полтавщини 

впроваджується Стратегія розвитку туризму та курортів у 

Полтавській області на 2019-2029 роки, якою передбачено: 

організацію заходів подієвого туризму міжнародного рівня за 
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визначеними пріоритетами; підвищення ефективності 

використання можливостей, пов’язаних з участю Полтавщини 

у Всеукраїнських та міжнародних асоціаціях регіонів, міст та 

інших партнерствах із: Словаччиною, Угорщиною, Австрією, 

Німеччиною та Польщею; подальше розширення співпраці з 

містами і регіонами України, закордонними містами-

партнерами, міжнародними туристичними організаціями; 

реалізацію спільних проєктів з містами Падуя (Італія) та 

Вроцлавом (Польща), а також іншими містами Європи та світу. 

З метою реалізації Стратегії сталого розвитку Миргородського 

субрегіону до 2028 року впроваджується Маркетингова 

стратегія міста Миргорода – одним її з головних завдань 

визначено зміцнення позитивного іміджу, сприяння промоції 

послуг місцевого бізнесу та туристичних продуктів на 

вітчизняних і світових ринках. 

У напрямку розвитку агропромислового комплексу області – 

прийнято Програму розвитку та підтримки аграрного 

комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на 

період до 2027 року. Мета програми: підтримка зайнятості 

сільського населення, створення додаткових можливостей для 

розвитку індивідуальних домогосподарств, малого та 

середнього аграрного бізнесу, розвиток села та покращення 

якості життя в сільській місцевості. 

За результатами проведеного моніторингу підготовлено 

аналітичні матеріали щодо стану виконання Експортної 

стратегії України („дорожньої карти” стратегічного розвитку 

торгівлі) в області, які надано Мінекономіки. 

11 проведення роботи щодо супроводу інвесторів 

під час їх роботи на території області 

відповідно до вимог чинного законодавства 

України, забезпечення інформаційної та 

консультаційної підтримки; 

супровід та наповнення інвестиційного 

порталу Полтавщини; 

реалізація державної інвестиційної політики 

щодо створення та функціонування 

Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування 

області надано до використання в роботі методичні 

рекомендації щодо залучення та супроводу інвесторів у 

Полтавській області.  

Забезпечується постійний супровід та оновлення 

Інвестиційного порталу Полтавщини. Спільно з громадами 

області оновлюються бази земельних ділянок, вільних 

виробничих приміщень. Наявні та підготовлені до 

інвестування земельні ділянки „greenfield” та „brownfield”, 
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індустріальних парків; 

сприяння збільшенню ділової активності 

суб’єктів господарської діяльності області 

щодо реалізації інвестиційних проєктів, 

зокрема, із залученням механізму державно-

приватного партнерства 

популяризація інвестиційного потенціалу у 

національному та міжнародному 

інформаційному просторі; 

об’єкти промислової нерухомості є основним джерелом 

інформації для інвестора та інвестиційними продуктами 

регіону, що розміщуються на інвестиційному порталі області 

та в інших інформаційних джерелах. Забезпечується 

висвітлення актуальної статистичної інформації щодо стану 

інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської 

області. Завантажено іміджево-маркетингові матеріали для 

поширення інформації про інвестиційний та економічний 

потенціал області. На порталі висвітлюються новини та анонси 

заходів інвестиційної спрямованості.  

З огляду на те, що одним із дієвих інструментів 

стимулювання високотехнологічного промислового 

виробництва є створення індустріальних парків та враховуючи 

загальнодержавну політику, проводиться аналіз земельних 

ділянок, які відповідають вимогам Закону України „Про 

індустріальні парки”. Надається консультаційна та методична 

допомога громадам області щодо питань створення 

індустріальних парків. Станом на кінець 2020 року 5 

територіальних громад області розглядали можливість 

створення індустріальних парків на своїй території та 

працюють у цьому напрямку (Решетилівська, Полтавська, 

Пирятинська, Горішньоплавнівська, Зіньківська). 

Постійно проводиться інформаційна підтримка 

райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування 

області щодо впровадження механізмів державно – приватного 

партнерства, а також моніторинг щодо стану впровадження 

ДПП в області. 

Розроблена презентаційна продукція про область 

розповсюджується під час офіційних іміджевих заходів 

обласного рівня, робочих зустрічей керівництва області з 

представниками торгово-економічних місій та через мережу 

дипломатичних установ України, акредитованих за кордоном. 

12 активізація міжнародного співробітництва з 

перспективними регіонами країн світу, в тому 

числі в рамках існуючих міжрегіональних угод 

щодо двостороннього співробітництва;  

Проведено моніторинг реалізації в області понад 64 проєктів 

міжнародної технічної та фінансової допомоги, у тому числі 18 

проєктів за участі міжнародних фінансових організацій. Серед 

міжнародних донорів, які надають технічну та фінансову 
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координація роботи діючих проєктів 

міжнародної технічної допомоги та сприяння 

залученню нових проєктів для роботи на 

території Полтавської області;  

сприяння розвитку співпраці з міжнародними 

фінансовими організаціями, зокрема, 

поширення інформації щодо можливостей та 

переваг такої співпраці серед суб’єктів 

господарювання Полтавщини; 

сприяння впровадженню механізму державно-

приватного партнерства.  

підтримку Полтавській області: Уряд США, Уряд 

Федеративної Республіки Німеччина, ЄС та країни 

Європейського Союзу, Уряд Канади, Уряд Швейцарської 

Конфедерації, Північна екологічна фінансова корпорація –

НЕФКО, Фонд східноєвропейського партнерства з питань 

енергоефективності та довкілля – Е5Р, Європейський банк 

реконструкції та розвитку, Фонд Східна Європа, Регіональний 

Екологічний Центр для Центральної та Східної Європи, 

Програма розвитку ООН, Міністерство закордонних справ 

Республіки Литва, Європейський  інвестиційний банк, 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку як інституція 

Світового банку, та інші. 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 

зареєстровані наступні діючі проєкти міжнародної технічної 

допомоги, за якими Полтавська обласна державна 

адміністрація була бенефіціаром та/або рецепієнтом станом на 

початок 2021 року, зокрема: 

✓ Проєкт ЄС „Модернізація виробництва, постачання 

та споживання теплового району в місті Миргород 

(MO.GE.DI.CO.)” (облдержадміністрація – бенефіціар); 

✓ Швейцарсько-Український проєкт DESIDE – 

„Децентралізація для розвитку демократичної освіти” 

(облдержадміністрація – бенефіціар та рецепієнт); 

✓ Проєкт міжнародної технічної допомоги „Підтримка 

ініціативи з експорту технологій захисту довкілля”, що 

виконується Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ) за фінансової підтримки Федерального 

міністерства довкілля, захисту природи та безпеки ядерних 

реакторів Німеччини (BMU) (облдержадміністрація – 

рецепієнт); 

✓ Проєкт міжнародної технічної допомоги 

„Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті 

Кременчук” (облдержадміністрація – бенефіціар). 

На постійній основі надається інформаційно-консультаційна 

та методична допомога органам місцевого самоврядування, 

органам виконавчої влади щодо залучення міжнародної 
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технічної допомоги, участі в актуальних конкурсах та грантах 

та розробці проєктних пропозицій. 

Забезпечується моніторинг актуальних можливостей та 

відкритих конкурсів з отримання міжнародної технічної 

допомоги. Здійснюється видання щомісячного вісника 

Департаменту „Актуальні гранти”, який розміщується на 

офіційному сайті облдержадміністрації та в соціальній мережі 

на офіційні сторінці Департаменту, а також розповсюджується 

серед райдержадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування області. 

Департаментом постійно проводиться інформаційна 

підтримка райдержадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування області щодо впровадження механізмів ДПП; 

моніторинг щодо стану впровадження ДПП в області. 

З метою активізації міжнародного співробітництва з 

перспективними регіонами країн світу, забезпечено 

організацію візитів офіційних представників іноземних держав 

до Полтавської області, в т.ч. і ділових кіл. За 2020 рік 

Полтавську область відвідали 14 міжнародних делегацій низки 

країн, у тому числі відбулися офіційні візити Послів: Грузії, 

Литовської Республіки, Ісламської Республіки Пакистан, 

Азербайджанської Республіки.  

Підписано низку документів про подальшу співпрацю:  

✓ Меморандум про взаєморозуміння та 

співробітництво між Палатою торгівлі та промисловості Італія 

Україна та Полтавською облдержадміністрацією (передбачає 

співпрацю у таких сферах як: міжнародна торгівля та 

просування товарів, технологій та знань; захист інтересів 

інвесторів та сприяння веденню бізнесу; впровадження 

інновацій; екологія, енергоефективність);  

✓ Меморандум про співпрацю між Полтавською 

облдержадміністрацією та Українсько-Арабською Діловою 

Радою;  

✓ Меморандуми між Полтавською 

облдержадміністрацією та Німецьким товариством 

міжнародного співробітництва (GIZ) щодо впровадження 
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проєктів міжнародної технічної допомоги: „Підтримка 

ініціативи з експорту технологій захисту довкілля”, „EU4Skills: 

кращі навички для сучасної України”; 

✓ Меморандум між Полтавською 

облдержадміністрацією та ГО „Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні” щодо реалізації Швейцарсько-

українського проєкту міжнародної технічної допомоги 

„Децентралізація для розвитку демократичної освіти у 

Полтавській області” DECIDE. 

 

13 Забезпечення виконання доходної частини 

місцевих бюджетів області 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

Місцеві бюджети за доходами (без урахування трансфертів) 

за 2020 рік виконано в сумі 13054,9 млн грн, що на 15,8 млн 

грн (0,1%) більше, ніж у 2019 році. Рівень виконання 

затверджених планових показників становить 99,7%. 

Недоотримано 39,2 млн грн.  

Не забезпечено виконання затверджених планових 

показників загального фонду по 4 містах, 9 районах, 14 

територіальних громадах та обласному бюджету. Не виконані 

планові надходження в основному за рахунок податку на 

доходи фізичних осіб та рентної плати за користування 

надрами для видобування нафти, природного газу, газового 

конденсату. 

На невиконання планових показників вплинуло 

уповільнення темпів зростання надходжень податку та збору 

на доходи фізичних осіб у зв’язку із заходами щодо 

попередження ситуації розповсюдження гострого 

респіраторного захворювання СOVID-19, спричиненого 

коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2, на території області. 

Крім того, значне зниження надходжень рентної плати за 

користування надрами для видобування нафти, природного 

газу, газового конденсату у зв’язку зі значним падінням 

середньої митної вартості газу та ціни реалізації нафти. 

Питання виконання доходної частини місцевих бюджетів 

області знаходилось на постійному контролі. Департаментом 

фінансів облдержадміністрації щоденно проводився аналіз 

стану надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів та 
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моніторинг виконання затверджених показників. Зазначене 

питання розглядалось на колегії та нараді в голови 

облдержадміністрації, за результатами яких були надані 

відповідні розпорядження та доручення. 

З метою наповнення місцевих бюджетів залучалися 

додаткові резерви для збільшення надходжень, зокрема з 

податку на доходи фізичних осіб проводилися засідання 

робочих груп з координації роботи з легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення, створених при 

міських та районних державних адміністраціях. Крім того, 

проводилася індивідуально-роз’яснювальна робота з 

керівниками підприємств, які виплачують заробітну плату 

найманим працівникам у розмірі нижчому за законодавчо 

встановлений рівень, та з’ясовувалися причини виплати 

низької заробітної плати. Протягом 2020 року за результатами 

проведення такої роботи, підвищили розмір виплати заробітної 

плати 436 підприємств області, до бюджету додатково 

надійшло 726,8 тис. грн податку на доходи фізичних осіб. 

Вказана робота проводилася і з фізичними особами – 

підприємцями, за результатом якої 333 ФОП підвищили розмір 

виплати заробітної плати. Від даної категорії платників до 

бюджету додатково надійшло 288,2 тис. грн податку на доходи 

фізичних осіб. 

За результатами кампанії декларування громадянами 

доходів, отриманих у 2019 році, протягом 2020 року 41757 

громадян області задекларували отримані доходи. Самостійно 

нараховані податкові зобов'язання з податку на доходи 

фізичних осіб становлять 79,0 млн грн. 

 

14 підтримка виробництва екологічно чистих 

продуктів та органічного виробництва 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

Загальна площа земель, зайнятих під органічним 

виробництвом по області становила 33,2 тис. га, або 2,5% 

орних земель. Сертифіковано 29 виробників органічної 

продукції. Компенсація в розмірі 100% понесених витрат у 

зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності 

виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням 

сертифіката відповідності в 2020 році надана 10 суб’єктам 
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господарювання. Сума компенсації склала 539,5 тис. грн. 

15 сприяння розвитку молочного скотарства, у 

тому числі через створення кооперативів  

За оперативними даними надій молока на корову в 

особистих господарствах населення становить 5750 кг. 

Відшкодування вартості придбання доїльного обладнання та 

обладнання для переробки молока отримали 6 фізичних осіб, в 

розмірі 21,7 тис. грн. 

16 здійснення контролю за своєчасною сплатою 

орендної плати орендарями об’єктів державної 

та комунальної власності 

Забезпечено збільшення надходження коштів до 

Державного бюджету України на 2020 рік від оренди 

державного майна, підвищення рівня наповнення доходної 

частини обласного бюджету від використання об’єктів спільної 

власності територіальних громад області. Надходження до 

Державного бюджету зросли з 629,7 тис. грн. до 999,6 тис. грн.  

або на 58,7%. 

17 погодження річних фінансових та 

інвестиційних планів (за наявності), 

кошторисів (за наявності), планів асигнувань 

(за наявності) підприємств, установ і 

організацій та проведення моніторингу їх 

фінансової діяльності, з наступним 

затвердженням заступниками голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу 

функціональних повноважень 

Протягом 2020 року надано сприяння ефективному 

плануванню діяльності підприємств, підвищенню 

рентабельності їх господарської діяльності. 

 

18 збільшення обсягу житлового будівництва та 

об’єктів соціальної сфери 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації 

За статистичними даними у 2020 році в області прийнято в 

експлуатацію 134,2 тис. м2 житла, що становить 61,9% до 

відповідних показників 2019 року. Майже три чверті 

загального обсягу житла, прийнятого в експлуатацію у 2020 

році, споруджено у містах Полтаві, Кременчуці та 

Полтавському районі.  

За підсумками проведеного моніторингу обсяг введеного в 

експлуатацію житла в 2020 році скоротився на 38%. Спад 

спостерігається внаслідок коронавірусної епідемії та падіння 

реальних доходів населення, що позначилося на попиті на 

житло. Крім того, головною причиною проблем будівельного 

сектору стала також криза в органах контролю, а саме – 

реформа Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка 
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стартувала у березні 2020 року, органи якої забезпечували 

прийняття в експлуатацію житла, перебували в стадії 

реорганізації, внаслідок чого було порушено ритмічність їх 

роботи.  

Не менш важливим напрямком є будівництво соціальних 

об’єктів. У 2020 році за ініціативи Президента України 

завершені роботи на об’єктах за Національною програмою 

„Велике будівництво”, зокрема спорудження шкіл, садочків і 

стадіонів, приймальних відділень тощо.  

У 2020 році введено в експлуатацію 35 об’єктів, з них 17 

амбулаторій, що фінансувалися за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості (АЗПСМ в с. Розсошенці (5-7 лікарів), в 

смт Скороходово (3-4 лікаря) та інші амбулаторії в селах 

районів області). Завершені роботи з реконструкції 

Полтавського обласного клінічного кардіологічного 

диспансеру по вул. Макаренка, 1-а, 1-б в м. Полтава (корпус 

інтервенційної кардіології та реабілітації), будівництва школи 

в м. Заводське Лохвицького району (Блок А), інших об’єктів 

Програми. 

19 впровадження містобудівного кадастру 

Полтавської області 

Полтавською обласною радою затверджено рішення від 

12.03.2020 №1331 „Про внесення змін до регіональної цільової 

програми створення та ведення містобудівного кадастру 

Полтавської області на 2019-2020 роки”. 

Загальний обсяг фінансування програми склав 14053,7 тис. 

грн, з яких з обласного бюджету 6428,7 тис. грн; 7625,0 тис. 

грн як співфінансування з районних бюджетів; 

Фінансування з обласного бюджету на 2020 рік склало 

4528,7 тис. грн. 

28.09.2020 оголошено відкриті торги для закупівлі послуги 

„Створення ГІС ведення містобудівного кадастру та 

містобудівного моніторингу Полтавської області”. За 

результатами відкритих торгів закуплено та встановлено 

програмне забезпечення для роботи ГІС містобудівного 

кадастру Полтавської області на суму 2584,5 тис. грн, яке 
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функціонує в тестовому режимі. 

20 прискорення розробки містобудівної 

документації 

В області активована робота щодо розроблення 

містобудівної документації.  

Для можливості її затвердження з початком карантину 

виникла необхідність переформатування роботи дорадчого 

органу - архітектурно-містобудівної ради при Департаменті 

будівництва, містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства облдержадміністрації (далі – Рада) 

з переведенням засідань Ради з режиму офлайн у режим 

онлайн. Департамент першим в Україні розробив алгоритм 

проведення засідань Ради з використанням сервісів Google та 

налагодив безперебійний розгляд проєктів містобудівної 

документації на віртуальній платформі. Як результат, 

практично не зупинялась робота Ради, про що свідчить 

кількість розглянутих у 2020 році проєктів: 123 генеральні 

плани населених пунктів, суміщені з планами зонування, 2 

історико-архітектурні опорні плани, 59 детальних планів 

території. 

За інформацією райдержадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування у 2020 році затверджено 69 генеральних 

планів та планів зонування території населених пунктів, що 

розроблені згідно з вимогами чинного законодавства. 

Всього на кінець 2020 року затверджено 403 генеральні 

плани населених пунктів, що складає – 22% від усіх населених 

пунктів області. 

21 створення безбар’єрного середовища Поширення архітектурної доступності вирізняємо шляхом 

дистанційного аудиту змін та динамікою цільових витрат, 

зокрема: у 2016 році з місцевих бюджетів витрати складали 

3311,6 тис. грн; у 2018 році – близько 9113,0 тис. грн із 

запланованих 23945,6 тис. грн, з них за рахунок місцевих 

бюджетів 8572,9 тис. грн, у 2019 році – близько 4187 тис. грн, 

із запланованих 5506,8 тис. грн, з них за рахунок місцевих 

бюджетів 4046,1 тис. грн. У 2020 році – 10509,2 тис. грн із 

запланованих 12386,8 тис. грн, з них: 

✓ на заклади освіти – 5412,6 тис. грн; 

✓ на заклади охорони здоров’я – 4213,4 тис. грн; 
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✓ на заклади культури – 240,5 тис. грн; 

✓ інші – 642,7 тис. грн. 

Протягом 2020 року у сфері безбар’єрності забезпечено 

постійний моніторинг реалізації заходів, вжитих з метою 

поліпшення доступності для осіб з інвалідністю до об’єктів, на 

базі яких діють виборчі дільниці області, всього 1254 закладів; 

закладів охорони здоров’я обласного та місцевого рівнів, 

всього 373 з 1074-х; закладів освіти, культури й інших закладів 

соціальної сфери; а також аудити доступності об’єктів, 

будівництво яких здійснювалося за Національною програмою 

Президента України „Велике Будівництво”, в їх числі: 

✓ Полтавського обласного клінічного кардіологічного 

диспансеру по вул. Макаренко, 1А, 1Б в м. Полтава; 

✓ 8 приймальних відділень закладів охорони здоров’я; 

✓ 29 новозбудованих амбулаторій сімейної медицини; 

✓ 15 об’єктів програми „5 шкіл, 5 садочків, 5 спортивних 

споруд”; 

✓ будівництво центру надання адміністративних послуг в 

м. Полтава по вул. Соборності, 45. 

Це суттєво вплинуло на взаємодію з проєктними та 

підрядними організаціями, які, на жаль, недостатньо обізнані у 

сфері безбар’єрності. Стан доступності об’єктів „Великого 

будівництва” й результати партиціпації влади, громади й 

бізнесу, а також проєктантів, експертних організацій і 

будівельників під час прийняття інклюзивних рішень 

розглянуті 06.08.2020 на розширеному онлайн-засіданні 

обласного Комітету доступності та 17.08.2020 на щотижневій 

нараді в голови облдержадміністрації.  

В 2020 році проведено один 6-ти годинний навчальний 

семінар для практикуючих архітекторів, 13 вебінарів з питань 

безбар’єрності для посадових осіб органів місцевого 

самоврядування та державних службовців, відбулося 11 

консультацій з комітетом доступності, 6 робочих нарад з 

проєктними та 5 консультацій з підрядними організаціями на 

будівельних майданчиках. За результатами цієї роботи 

направлені ініціативні листи Будівельній палаті України, 
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Громадській раді при Міністерстві розвитку громад та 

територій України, Уповноваженому Президента України з 

прав людей з інвалідністю. 

22 розвиток водопровідно-каналізаційного 

господарства шляхом технічного 

переоснащення об’єктів галузі 

У 2020 році рішенням пленарного засідання тридцять 

третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 03.06.2020 

затверджено перелік об’єктів, на які заплановано спрямувати 

кошти обласного бюджету, відповідно до Обласної програми 

„Питна вода Полтавщини” на 2011-2020 роки у 2020 році на 

загальну суму 36,7 млн грн на умовах співфінансування 

обласного бюджету з місцевими бюджетами. 

У 2020 році фактично виділено з обласного бюджету кошти 

в сумі 8,4 млн грн. Зазначені кошти використані на 

будівництво 6 артезіанських свердловин та капітальний ремонт 

1,774 км водопровідної мережі на території Полтавської 

області. Будівництво артезіанських свердловин забезпечило 

якісною питною водою населення с. Божкове Новоселівської 

ТГ, с. Ісківці Лохвицького району, смт. Оржиця, м. Зіньків,           

м. Гребінка та м. Пирятин. 

23 стимулювання населення до впровадження 

енергоощадних заходів через механізм 

компенсації частини відсотків за кредитами, 

залученими на заходи щодо енергозбереження 

За результатами виконання Програми підтримки населення, 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для 

виконання заходів з енергозбереження на 2015-2020 роки, яка 

затверджена рішенням тридцять першої сесії обласної ради 

шостого скликання від 02 жовтня 2015 року, у 2020 році 

відшкодовано майже 2,0 млн грн по 276 кредитним договорам 

для ОСББ та ЖБК. У порівнянні з 2019 роком таких договорів 

було 125, що менше у 2,2 рази. За весь період дії програми було 

компенсовано з обласного бюджету населенню, об’єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово-

будівельним кооперативам 7,8 млн грн, що становить 66,5% від 

планових обсягів фінансування. 

Недостатність фінансування програми з обласного бюджету, 

переважно у 2019 році, призводить до зменшення довіри з боку 

ОСББ та ЖБК, а також фізичних осіб до центральних та 

місцевих органів влади. Проблемним залишається й те, що не 

всі міста та райони області прийняли місцеві програми 



20 
 

відшкодування частини відсоткових ставок по кредитах, 

залучених на впровадження енергоефективних заходів, що дало 

б можливість зменшити фінансове навантаження на об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово-

будівельні кооперативи. 

Економічні проблеми, що виникли у 2020 році, у зв'язку з 

коронавірусною хворобою спричинили зменшення кількості 

укладених кредитних договорів ОСББ, ЖБК та населенням з 

банками на придбання енергоефективного обладнання та 

матеріалів до 264, що у порівнянні з попереднім роком 

становить 9,7%. Крім цього, 2020 рік був останнім роком дії 

державної програми „теплих кредитів” для ОСББ та ЖБК, що 

також вплинуло на зменшення позичальників таких кредитів і, 

відповідно, зазначених договорів. 

Проводиться робота з продовження дії Програми в частині 

відшкодуванні відсотків за кредитами, оформленими станом на 

31.12.2020 року. 

24 розвиток відновлювальної та альтернативної 

енергетики 

Динаміка розвитку сонячної електроенергетики є 

найбільшою серед відновлювальних джерел енергії в 

Полтавській області. За підсумками 2020 року в області 

налічується 606 приватних установок сонячного 

випромінювання загальною потужністю – 14079,05 кВт. 

Сумарний обсяг виробленої ними електричної енергії за 2020 

рік становить 13501682,0 кВт/год. 

В області ведеться робота по переведенню газифікованих 

котелень на використання альтернативних джерел енергії. За 

підсумками 2020 року в області працює 302 котельні на 

альтернативних видах палива, що становить 16,1% до загальної 

кількості котелень області. Обсяг виробленої теплової енергії 

котельнями на альтернативних видах паливам за підсумками 

2020 року становить – 89049,2 Гкал. 

Також, здійснюється виробництво теплової енергії з 

біопалива суб’єктами господарювання, які отримали ліцензії на 

право провадження відповідної господарської діяльності, що 

виробляють її для власних потреб та відпускають споживачам. 

Так, за підсумками 2020 року обсяг виробленої ними теплової 
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енергії відпущеної споживачам становить – 32499,06 Гкал та 

спожитої для власних потреб – 777,57 Гкал. Основними видами 

біопалива, з якого вироблено енергію, є гранули паливні з 

деревини, тріска, пелети, дрова, паливна гранула, щепа, торф, 

відходи с/г виробництва, лушпиння соняшника, брикет 

деревний та інше. 

Одним з напрямків збільшення власного альтернативного 

виробництва є створення підприємств з виготовлення 

альтернативних видів палива. Так на території Полтавської 

області станом на 01.01.2021 року 34 підприємства здійснюють 

господарську діяльність з виготовлення альтернативних видів 

палива (виробляють паливні гранули – пелети та брикети з 

тирси, макухи, відходів сільськогосподарського виробництва, 

тощо). 

25 впровадження інструментів зі скорочення 

споживання енергетичних ресурсів та 

пов’язаних з ними витрат, у тому числі 

використання ЕСКО – механізму 

З метою інформування потенційних виконавців 

енергосервісу (ЕСКО) на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації у розділі „Актуально”, 

„Енергоефективність та енергозбереження”, „Про 

запровадження ринку ЕСКО в Україні” розміщено актуальні 

дані щодо об’єктів бюджетної сфери Полтавської області, які 

потребують впровадження енергоефективних заходів. Станом 

на 31.12.2020 року в Полтавській області укладено 11  

енергосервісних контрактів на загальну суму 14343,7 тис. грн. 

В області запроваджено систему енергетичного 

менеджменту та щоденного моніторингу споживання 

енергоресурсів бюджетними закладами та установами 

обласного підпорядкування. За підсумками 2020 року 

сформовано базу даних енергетичних та експлуатаційних 

характеристик будівель, що висвітлено на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації у розділі „Актуально”, 

„Енергоефективність та енергозбереження” з посиланням до 

відповідного розділу Національної бази даних енергетичних та 

експлуатаційних характеристик будівель з метою надання 

публічного доступу до діаграм рейтингу будівель Полтавських 

обласних бюджетних установ. 

Організовано роботу для надання підтримки об’єднанням 
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співвласників багатоквартирних будинків щодо реалізації 

проєктів з енергоефективності відповідно до програми 

„Енергодім”, яка передбачає надання державною установою 

„Фонд енергоефективності” грантів бенефіціарам для 

часткового відшкодування прийнятних витрат, пов’язаних із 

здійсненням заходів з енергоефективності для ОСББ. Як 

наслідок, органи місцевого самоврядування виявили бажання 

прийняти участь у пілотному проєкті, відповідні запити 

надіслані до Мінрегіону. 

26 впровадження енергозберігаючих та 

енергоефективних заходів 

За рахунок коштів обласного бюджету протягом 2020 року 

проводилося фінансування галузевих управлінь 

облдержадміністрації на капітальні видатки із підвищення 

енергоефективності бюджетного сектору, зокрема кошти 

виділялися на реконструкцію вузлів обліку енергоносіїв, 

заміну вікон та дверей, утеплення фасадів та дахів, стін 

будівель установ, капітальні ремонти систем опалення на 

загальну суму 12327,2 тис.грн. (використано 100%)  

27 оснащеність приладами обліку теплової енергії 

будівель, що підлягають такому оснащенню 

Станом на 01.01.2021 року кількість житлових будинків у 

Полтавській області, які оснащені засобами обліку споживання 

теплової енергії становить 2697 житлових будинків, 

оснащеність багатоквартирних житлових будинків 

прибудинковими приладами обліку теплової енергії становить 

82,8% до загальної кількості багатоквартирних будинків, які 

підлягають оснащенню.  

28 забезпечення подальшого розвитку та 

реформування житлово-комунального 

господарства шляхом технічного 

переоснащення галузі; 

У 2020 році підприємствами комунальної теплоенергетики 

було реалізовано низку заходів з технічного переоснащення та 

реконструкції об’єктів теплопостачання:  

✓ заміну ветхих і аварійних ділянок мереж 

теплопостачання в містах: Полтава, Кременчук, Горішні 

Плавні, Лубни, Миргород – 16,3 км (в двотрубному 

обчисленні), з прокладкою попередньо ізольованих і 

полімерних труб – 1,14 км; 

✓ виконано капітальний ремонт або реконструкцію 3-ох 

об’єктів теплопостачання (2 – м Лубни, 1 – м. Полтава), на 2-ох 

об’єктах роботи планується завершити після завершення 

опалювального сезону 2020/21 року; 
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✓ відремонтовано 66 котлів та модулів різних марок; 

✓ замінено та відремонтовано 55 одиниць насосів різних 

типів. 

Обсяг використаних коштів на впровадження 

вищезазначених заходів склав 164,87 млн грн. 

29 виконання завдань та заходів „Комплексної 

програми поводження з твердими побутовими 

відходами у Полтавськії області на 2017-2021 

рокиˮ 

За рахунок коштів місцевих бюджетів у 2020 році закуплено 

1356 контейнерів для твердих побутових відходів загальною 

вартістю 4114,9 тис. грн, у тому числі 123 – для роздільного 

збору ресурсоцінних компонентів. 

Також за рахунок коштів місцевого бюджету на виконання 

договору, укладеного за результатами проведення тендерних 

торгів (в 2019 році), придбано 2 сміттєвози загальною вартістю 

11011,6 тис. грн для Кременчуцького КАТП 1628.  

Продовжується робота з пошуку ділянки під будівництво 

сміттєпереробного заводу. Розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 08.10.2020 № 576 затверджений склад 

Робочої групи із розгляду та вирішення питань щодо 

розташування на території Полтавської області підприємства 

переробної промисловості із утилізації та рециклювання 

органічних, твердих побутових та промислових відходів. За 

підсумками проведених засідань попередньо вирішили 

зосередитися на одній із трьох запропонованих ділянок, яка 

розташована неподалік від Макухівського сміттєзвалища та 

найбільше відповідає необхідним вимогам.  

Враховуючи Перспективний план формування громад 

Полтавської області та постанову Верховної Ради України від 

17.07.2020 №807-IX „Про утворення та ліквідацію районів”, 

виникла необхідність у проведенні комплексного аналізу стану 

виконання, коригуванні попередніх прорахунків та 

запланованих заходів Комплексної програми та оцінки 

доцільності продовження терміну її дії. Проведення цієї роботи 

обов’язкове для виконання у процесі розробки Регіонального 

плану управління відходами в Полтавській області, яка 

здійснюється спеціалістами Національного університету 

„Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” у співпраці з 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
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GmbH. 

30 здійснення контролю за своєчасною сплатою 

орендної плати орендарями об’єктів державної 

та комунальної власності 

На балансі Управління перебуває майно державної форми 

власності, станом на 31.12.2020 заборгованість зі сплати 

орендної плати орендарями відсутня. 

31 погодження річних фінансових та 

інвестиційних планів (за наявності), 

кошторисів (за наявності), планів асигнувань 

(за наявності) підприємств, установ і 

організацій та проведення моніторингу їх 

фінансової діяльності, з наступним 

затвердженням заступниками голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу 

функціональних повноважень 

Погоджено фінансові плани на 2020 рік підприємств: 

Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство 

теплового господарства „Полтаватеплоенерго”, Обласне 

комунальне виробниче підприємство теплового господарства 

„Миргородтеплоенерго”, Обласне комунальне виробниче 

підприємство теплового господарства „Лубнитеплоенерго”, 

Комунальне підприємство Полтавської обласної ради 

„Полтававодоканал”, Комунальне підприємство Полтавської 

обласної ради „Учбово-курсовий комбінат”, Комунальне 

підприємство Полтавської обласної ради „Лубенське 

міжрайонне бюро технічної інвентаризації”. 

 

32 проведення мистецьких фестивалів та свят Департамент культури і 

туризму Полтавської 

облдержадміністрації 

Протягом 2020 року проведено обласні культурно-мистецькі 

заходи, зокрема: 

✓ 8 січня - фестиваль театралізованого вертепного 

дійства „Різдвяна феєрія” та презентація гастрономічної 

гостинності Полтавщини (м. Полтава); 

✓ 8 січня - літературно-мистецьке свято „Виростеш ти, 

сину” на відзначення 85-ї річниці від дня народження Василя 

Симоненка, українського поета, журналіста, громадського 

діяча (Лубенський район); 

✓ 2 лютого - свято „Гребінчина світлиця” у м. Гребінці 

на відзначення 208-ї річниці від дня народження Євгена 

Гребінки; 

✓ 10 березня - відбірковий конкурс XVII 

Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної 

музики „Червона рута”; 

✓ 17 лютого – 5 березня - Всеукраїнський фестиваль-

конкурс мистецтв „Зірковий час” в районах та ТГ. 

33 промоція туристичного продукту Полтавщини З метою підготовки та якісного проведення туристичних 

промо-виставок підготовлено інформаційні каталоги: 

✓ Садиби сільського зеленого туризму; 
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✓ Полтавщина KRAFT (реклама продукції крафтових 

виробників на основних туристичних маршрутах); 

✓ Музейна скарбничка Полтавщини (просування 

інтерактивного музейного продукту з театралізацією). 

У рамках відзначення Міжнародного дня екскурсовода та на 

виконання рекомендацій комісій з питань розвитку туризму 

Полтавської обласної ради було підготовлено та апробовано 

новий туристичний маршрут (м. Полтава – м. Кременчук) 

„Місто на букву К”. 

Також, 17.03.2021 проведено засідання координаційної ради 

з питань розвитку туризму та курортів. 

34 здійснення контролю за своєчасною сплатою 

орендної плати орендарями об’єктів державної 

та комунальної власності 

Послуги з оренди приміщень у 2020 році надавали 3 заклади 

культури обласного підпорядкування (Полтавський фаховий 

коледж мистецтв імені М.В.Лисенка, Гадяцький фаховий 

коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського,  

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека                     

ім. І.П. Котляревського) 

Загальна сума власних надходжень за оренду комунального 

майна вказаних установ за 2020 рік склала 150,1 тис. грн, із них 

до обласного бюджету відраховано – 75,1 тис. грн. 

35 погодження річних фінансових та 

інвестиційних планів (за наявності), 

кошторисів (за наявності), планів асигнувань 

(за наявності) підприємств, установ і 

організацій та проведення моніторингу їх 

фінансової діяльності, з наступним 

затвердженням заступниками голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу 

функціональних повноважень 

В безпосередньому підпорядкуванні Департаменту культури 

і туризму облдержадміністрації перебуває 16 закладів 

культури. На 2020 рік на підтримку цих закладів затверджено 

кошторисні призначення у сумі 198994,5 тис. грн. 

Протягом року, здійснено фінансування у межах виділених 

кошторисних призначень, відповідно до погоджених планів 

асигнувань. Загальна сума використаних коштів на підтримку 

16 закладів культури у минулому році становила 196113,4 тис. 

грн. 

 

36 завершення будівництва ІІІ черги стаціонару 

Комунального підприємства „Полтавський 

обласний клінічний протитуберкульозний 

диспансер Полтавської обласної радиˮ 

Департамент охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації 

ІІІ черга будівництва стаціонару Комунального 

підприємства „Полтавський обласний клінічний 

протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної радиˮ 

поділена на два пускових комплекси: 

✓ 1 – будівельно-монтажні роботи закінчено в повному 
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обсязі, наразі триває робота по вводу об’єкта в експлуатацію; 

✓ 2 – виконані роботи з монтажу паль на 90%, частково 

виконані роботи по влаштуванню роствірку та частковий 

монтаж фундаментних плит. 

37 завершення реконструкції Комунального 

підприємства "Полтавський обласний 

клінічний медичний кардіоваскулярний центр 

Полтавської обласної ради" з проведенням 

переоснащення та відкриття на його базі 

обласного кардіологічного центру. 

Завершено реконструкцію Комунального підприємства 

„Полтавський обласний клінічний медичний 

кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради” з 

проведенням переоснащення. З вересня 2020 року об’єкт 

введено в експлуатацію. Медичний заклад повноцінно працює. 

38 продовження будівництва та введення в дію 29 

нових амбулаторій, реконструкція 14 та 

капітальний ремонт 6 існуючих з виконанням 

енергозберігаючих заходів (Закон України 

„Про підвищення доступності та якості 

медичного обслуговування у сільській 

місцевостіˮ і постанови КМУ від 6 грудня 2017 

№ 983 „Деякі питання надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров'я у сільській 

місцевостіˮ) 

З нового будівництва 29 амбулаторій у рамках розвитку 

програми сільської медицини, що фінансується за рахунок 

субвенції з державного бюджету, завершено будівництво і 

зареєстровано декларацій про готовність 27 об’єктів до 

експлуатації. 2 амбулаторії потребують додаткового 

фінансування з місцевого бюджету. З 27 амбулаторій: 7 

амбулаторій знаходяться у процесі підписання акту приймання 

— передачі амбулаторій, 20 амбулаторій передано місцевим 

громадам по актам приймання — передачі. 10 амбулаторій 

працюють, ще 10 амбулаторій знаходяться у процесі реєстрації 

права власності, підписання договорів електропостачання, 

пошуку лікарів. 

39 здійснення контролю за своєчасною сплатою 

орендної плати орендарями об’єктів державної 

та комунальної власності 

Здійснено контроль в повному обсязі за своєчасною 

сплатою орендної плати орендарями об’єктів державної та 

комунальної власності, які знаходяться в підпорядкуванні 

Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

40 погодження річних фінансових та 

інвестиційних планів (за наявності), 

кошторисів (за наявності), планів асигнувань 

(за наявності) підприємств, установ і 

організацій та проведення моніторингу їх 

фінансової діяльності, з наступним 

затвердженням заступниками голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу 

функціональних повноважень 

Погоджено річні фінансові та інвестиційні плани (за 

наявності), кошториси (за наявності), плани асигнувань (за 

наявності) 49 лікувально-профілактичних закладів обласного 

підпорядкування, а також проведено моніторинг їх фінансової 

діяльності, з наступним затвердженням заступниками голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних 

повноважень. 
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41 розвиток мережі закладів дошкільної освіти 

шляхом відновлення діяльності закладів 

дошкільної освіти, що тимчасово призупинили 

свою діяльність, відкриття закладів освіти у 

пристосованих приміщеннях, сприяння 

приватній ініціативі у сфері дошкільної освіти, 

розширення мережі закладів приватної форми 

власності відповідно до вимог сьогодення 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Продовжується робота щодо збільшення охоплення дітей 

дошкільною освітою. 

В області функціонують 637 закладів освіти усіх типів та 

форм власності, що забезпечують здобуття дошкільної освіти. 

Близько 42 тис вихованців відвідують 199 закладів у міській 

місцевості та 438 − у сільській. 

Показник охоплення дітей закладами освіти, що 

забезпечують здобуття дошкільної освіти, протягом останніх 

років стабільний, і становить: 

✓ дошкільного віку від 3 до 5 років − 92,1% по області (у 

місті − 93,2%, у селі – 73,4 %); 

✓ старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) – 99,8% 

по області (у місті − 99,9%, у селі – 92,8%). 

Щороку для дошкільнят створюються додаткові місця у 

закладах освіти області (у 2018 – 378, у 2019 – 192). У 2020 

році створено 217 додаткових місць, зокрема: відкрито нові 

комунальні заклади дошкільної освіти у с. Святилівці (20 

місць) та с. Бугаївка (25 місць) Глобинської територіальної 

громади, у с. Степанівка Коломацької громади (20 місць), 

новий приватний дитячий садочок ,,ЙАРД” (20 місць), 

добудову закладу дошкільної освіти ,,Дивограй” (3 групи, 67 

місць) у Полтавській міській територіальній громаді, дошкільні 

підрозділи у Артелярщинській початковій школі Зіньківської 

громади (10 місць) та Пристанційнівському закладі загальної 

середньої освіти Новосанжарської територіальної громади (20 

місць), додаткові групи у реконструйованому закладі 

дошкільної освіти „Чебурашка” с. Ковалівка Шишацької 

селищної громади (15 місць) та функціонуючому дитячому 

садку ,,Волошка” Терешківської територіальної громади (20 

місць).  

Зменшилась кількість дітей у дошкільних закладах з 

розрахунку на 100 місць: 121 особа у 2018 році, 115 осіб у 2019 

році, станом на 15.03.2021 − 104 особи. 

Значно скорочено чергу на влаштування дітей до закладів 

дошкільної освіти: у 2018 − 1084 особи, у 2019 році – 474 

особи, за 2020 рік (оперативна інформація) − 159 осіб. 
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42 продовження роботи з удосконалення мережі 

закладів загальної середньої освіти; створення 

опорних шкіл та забезпечення підвезення учнів 

до закладів загальної середньої освіти 

Мережа закладів загальної середньої освіти формується 

відповідно до законодавства з урахуванням соціально-

економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до 

культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади 

області. Загальну середню освіту в області у 2020/2021 

навчальному році надають 584 заклади загальної середньої 

освіти усіх типів і форм власності. Кількість учнів становить 

138465. Актуальним на сьогодні є питання оптимізації мережі 

закладів загальної середньої освіти, створення опорних шкіл, 

що відповідали б вимогам сучасного освітнього простору та 

переходу до профільного навчання у старшій школі.  

В умовах реалізації Концепції „Нова українська школа” 

відповідно до статті 13 Закону України „Про освіту”, статей 

32-35 Закону „Про повну загальну середню освіту”, 

„Положення про освітній округ і опорний заклад освіти” 

розвивається сучасне освітнє середовище Полтавської області, 

створюються опорні школи як механізм формування нового 

освітнього простору для забезпечення здобувачів освіти 

якісними освітніми послугами. 

У 2016 році було відкрито 3 опорні школи, а станом на 

01.03.2021 їх налічується 74 із 60 філіями. За результатами 

моніторингу процесу децентралізації влади та реформування 

місцевого самоврядування в галузі освіти за кількістю опорних 

закладів Полтавська область посідає 2-е місце в Україні. 

 
Рік Кількість ОШ У них філій 

2020/21 (на 01.03.2021) 74 60 

2019/2020 62 57 

2018/19 46 41 

2017/18 22 31 

2016/17 3 9 

 

До початку 2022 року заплановане створення ще 12 опорних 

закладів – до 86 із наповнюваністю 200 і більше учнів. 

Необхідно наголосити на тому, що новий Закон України 

„Про повну загальну середню освіту” передбачає прийняття до 
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1 вересня 2024 року органами місцевого самоврядування 

управлінського рішення щодо заснованих ними раніше 

закладів загальної середньої освіти І-ІІІ, ІІ-ІІІ або ІІІ ступенів, у 

тому числі опорних: змінити тип таких закладів на початкову 

школу (І ступінь) або гімназію, яка забезпечуватиме здобуття 

виключно базової середньої освіти (ІІ ступінь), або початкової 

освіти і базової середньої освіти (І-ІІ ступінь). 

Ураховуючи зазначені вище положення, засновники 

опорних закладів загальної середньої освіти мають достатньо 

часу перехідного періоду, щоб проаналізувати мережу закладів 

освіти, врахувати демографічні показники, міграційні процеси 

та спланувати ефективну, доступну і спроможну мережу 

початкових шкіл і гімназій та ліцеїв.  

Із набранням чинності Закону України „Про повну загальну 

середню освіту” мережа закладів загальної середньої освіти 

зміниться відповідно до визначених у Законі типів закладів – 

„початкова школа”, „гімназія”, „ліцей”. У ході виконання усіх 

запланованих заходів у області буде розвиватися мережа 

ліцеїв, які створюватимуть умови для рівного доступу усіх 

дітей до якісної профільної освіти, раціонального і 

ефективного використання ресурсів. До 2024 року у 

Полтавській області будуть створені 38 ліцеїв. 

Для забезпечення перевезення 17142 учнів до місця 

навчання і додому використовуються 361 шкільний автобус із 

380 наявних (19 технічно несправних). Також для забезпечення 

підвезення залучено 42 найманих/орендованих транспортних 

засобів. У 2020 році придбано 21 шкільний автобус. 

43 модернізація мережі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, зміцнення їх 

матеріально-технічної бази 

На виконання відповідних наказів Міністерства освіти і 

науки України триває модернізація закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо приєднання Професійно-

технічного училища № 49 с. Красногорівка 

Великобагачанського району до Державного навчального 

закладу „Решетилівський професійний аграрний ліцей імені  

І.Г. Боровенського”, Професійно-технічного училища №27        

м. Лохвиця та Професійно-технічного училища №32 до 

Державного навчального закладу „Гадяцьке вище професійне 
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аграрне училище”, Чутівського професійно-технічного 

училища №55 шляхом приєднання до Професійно-технічного 

училища №50 м. Карлівка. 

У грудні 2020 року в м. Кременчуці відкрито 3 навчально-

практичні центри сучасної професійної (професійно-технічної) 

освіти за галузевим спрямуванням: на базі Вищого 

професійного училища №7 м. Кременчука Полтавської області, 

Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 

м.Кременчука, Професійно-технічного училища №26 

м.Кременчука” з робітничих професій „Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування”, „Кухар. 

Кондитер. Офіціант. Майстер ресторанного обслуговування”, 

„Слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту механоскладальних 

робіт, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”. 

Полтавська область визначена Міністерством освіти і науки 

України однією з 7 пілотних областей, де реалізується 

Програма EU4SKILLS: Кращі навички для сучасної України. 

Учасники проєкту − Вище професійне училище №7                      

м. Кременчука Полтавської області, Державний навчальний 

заклад „Решетилівський професійний аграрний ліцей імені                                     

І.Г. Боровенського”, Професійно-технічне училище №44          

м. Миргорода отримали підтримку в оновленні комп’ютерного 

обладнання. 

З метою покращення якості та привабливості професійної 

(професійно-технічної) освіти, модернізації інфраструктури на 

базі одного із зазначених закладів освіти передбачається 

створення Центру професійної досконалості. 

44 здійснення заходів щодо збереження і розвитку 

мережі закладів позашкільної освіти гуртків, 

груп та інших творчих об’єднань та створення 

їх філій 

Адміністрації Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді, 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму 

і краєзнавства учнівської молодіˮ, Комунального закладу 

„Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молодіˮ  

багато років поспіль працюють над питанням збереження і 
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розвитку мережі та створенням філій. 

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр на 

сьогодні має 4 відокремлені структурні підрозділи (філії) на 

територіях об’єднаних територіальних громад (Шишацької, 

Кобеляцької, Полтавської, Решетилівської). Заклад має 97 

гуртків, в яких здобувають позашкільну освіту 1333 вихованці. 

Полтавський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді має мережу центрів позашкільної освіти в 

містах Полтава та Кременчук, 7 міських та районних станцій 

юних техніків, технічні відділи Будинків творчості школярів, 

заклади загальної середньої освіти. У 2020 році кількість 

гуртків закладу зросла на 266, а кількість вихованців 

збільшилася на 4336 дітей.  

Комунальний заклад „Полтавська обласна Мала академія 

наук учнівської молодіˮ є закладом спеціалізованої освіти 

наукового профілю. Кількість вихованців постійно зростає, в 

2020 році їх кількість досягла 573 (в 2019 році було 404), які 

навчаються у 33 гуртках (у 2019 році – 25). Це стало можливим 

завдяки створенню Кременчуцької філії. Первинними 

осередками системи Малої академії наук є секції, гуртки та 

інші творчі об’єднання дослідницько-експериментального 

напряму позашкільної освіти, кількість яких у 2020 році 

становила 1160. З них 20% працюють на базі закладів 

позашкільної освіти, 58% – закладів загальної середньої освіти, 

20% – закладів вищої освіти. Загалом, у 2020 році секції, 

гуртки, інші творчі об’єднання Малої академії наук 

функціонували на базі 205 закладів освіти області. Кількість 

учнів, які навчались в них – 7160, що становить близько 6% від 

загальної кількості дітей шкільного віку в області.  

В 2020 році Полтавський обласний центр естетичного 

виховання учнівської молоді відвідували 22455 вихованців, для 

них працювало 769 гуртків із 16 напрямів. Закладом 

позашкільної освіти було проведено 2224 масових заходи.  

З 37 закладів – мережі закладів позашкільної освіти 

Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді (обласні, районні, міські, селищні) в 2020 
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році призупинено діяльність в Будинку дитячої та юнацької 

творчості Кременчуцької районної ради, 1 заклад ліквідовано 

(Лубенський районний центр дитячої та юнацької творчості), 2 

заклади перебувають в стадії реорганізації (Полтавський 

будинок дитячої та юнацької творчості, Машівський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості), 1 заклад створено 

(Центр дитячої та юнацької творчості Терешківської сільської 

ради). 

У 2020 році в Комунальному закладі „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молодіˮ кількість гуртків 

туристсько-спортивного, військово-патріотичного, туристсько-

краєзнавчого та дослідницько-експериментального напрямів 

збільшилася до 47. У них здобувають позашкільну освіту 813 

вихованців. Зросла кількість гуртків Центру, що працюють на 

базі сільських шкіл. У 2020/2021 навчальному році таких 

гуртків – 22, що складає 47% від загальної структури. На жаль, 

в 2020 році 2 заклади закрилися (Миргородська районна 

станція юних туристів, Решетилівський районний центр 

туризму і краєзнавства учнівської молоді) та 2 заклади 

перебуває  в стані реорганізації (Кобеляцька районна станція 

юних туристів, Машівська районна станція юних туристів і 

краєзнавців). 

45 здійснення контролю за своєчасною сплатою 

орендної плати орендарями об’єктів державної 

та комунальної власності 

Здійснено моніторинг за своєчасною сплатою орендної 

плати орендарями об’єктів державної та комунальної 

власності. 

Заборгованість орендної плати у закладах освіти державної 

та комунальної власності за 2020 рік відсутня. 

46 погодження річних фінансових та 

інвестиційних планів (за наявності), 

кошторисів (за наявності), планів асигнувань 

(за наявності) підприємств, установ і 

організацій та проведення моніторингу їх 

фінансової діяльності, з наступним 

затвердженням заступниками голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

підпорядковуються 82 одиниці закладів та установ освіти, що 

фінансуються з обласного бюджету. Кошториси, плани 

асигнувань, звіти про їх виконання підписані без зауважень. 

У 2020 році Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації виділено субвенцію на виконання 

програми соціально-економічного та культурного розвитку 

регіонів в сумі 705,8 тис. грн, в тому числі 577,6 тис. грн − на 
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функціональних повноважень оплату праці з нарахуванням; 128,2 тис. грн – на оплату товарів 

і послуг. 

47 щорічний обласний захід з військово-

патріотичного виховання „Заграваˮ 

З метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, обласні молодіжні 

масові заходи, що передбачають участь понад 200 осіб, не 

проводилися у зв’язку з карантинними обмеженнями. 

48 щорічний обласний військово-патріотичний 

проєкт„Жіночий батальйонˮ (літній та 

зимовий) 

З метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, обласні молодіжні 

масові заходи, що передбачають участь понад 200 осіб, не 

проводилися у зв’язку з карантинними обмеженнями. 

49 обласний проєкт до Міжнародного Дня 

студента „Наша єдина студентська родинаˮ 

З метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, обласні молодіжні 

масові заходи, що передбачають участь понад 200 осіб, не 

проводилися у зв’язку з карантинними обмеженнями. 

50 забезпечення підготовки спортсменів, 

кандидатів на участь у Олімпійських іграх 

2020, Паралімпійських іграх 2020 

Стипендію голови облдержадміністрації для підтримки 

перспективних спортсменів області у 2020 році отримали 36 

спортсменів (24 спортсмени з олімпійських видів спорту та 6 

спортсменів з інвалідністю, 6 з неолімпійських видів спорту) 

на суму 4916,5 тис. грн.  

Виплату винагород спортсменам області – чемпіонам та 

призерам Олімпійських, Паралімпійським, Дефлімпійським, 

Всесвітніх ігор, Універсіад, чемпіонів світу та Європи, України 

з олімпійських та неолімпійських видів спорту та їх тренерам у 

2020 році отримали 2 спортсмени з олімпійських видів спорту, 7 

спортсменів з неолімпійських видів спорту. Винагороди 

отримали спортсмени та тренери у сумі 54,9  тис. грн. 

Забезпечено виплату разових винагород на покращення 

соціально-побутових питань у 2020 році спортсмену              

Беленюку Ж. (боротьба греко-римська) та тренеру Коханевичу 

А.І., спортсменці Ляховій О. (легка атлетика) та тренеру 

Ляховій Т.Н. на загальну суму 1200,0 тис. грн. 

51 розбудова спортивної інфраструктури, у тому 

числі будівництва та модернізації спортивних 

споруд 

Рішенням сесії Полтавської обласної ради від 12 листопада 

2020 року №1402 внесено зміни до обласної Програми 

розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки, 

зокрема виконавцем пункту 3.2 напряму 3 „Розбудова 

спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та 
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модернізації спортивних споруд, із залученням коштів 

інвесторів” визначено Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації. У 2020 році визначено 

перелік 6 мультифункціональних спортивних майданчиків та 

12 спортивних майданчиків зі штучним покриттям розміром 

22х42 м. У 2020 році встановлено майданчики, які було 

придбано за кошти обласного бюджету та передано без 

монтажу у 2019 році; 9 сучасних ігрових майданчиків зі 

штучним покриттям розміром 22х42 м; встановлено 1 

футбольне поле зі штучним покриттям розміром 105х60 м у м. 

Миргороді; встановлено 1 футбольне поле зі штучним 

покриттям розміром 90х60 м на базі Комунального закладу 

Полтавської дитячої юнацької спортивної школи „Ворскла” 

імені І.І. Горпинка”; встановлено 7 комплектів поліуретанового 

покриття та спеціального обладнання для облаштування 

мультифункціональних спортивних ігрових майданчиків зі 

штучним покриттям розміром 18х32 м для ігрових видів 

спорту; встановлено 1 сучасний ігровий спортивний майданчик 

зі штучним покриттям розміром 44х64 м. 

 

52 забезпечення централізованого порядку 

нарахування та виплати державних соціальних 

гарантій, виконання державної програми 

монетизації житлових субсидій та пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг, 

призначення (відновлення), виплату, 

припинення виплати державних соціальних 

допомог внутрішньо переміщеним особам 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

В області діє централізований порядок нарахування та 

виплати державних соціальних гарантій, якими охоплено 580 

тис. громадян, з них: 100 тис. сімей одержують щомісячні 

державні соціальні допомоги, 161 тис. одержувачів житлових 

субсидій, 61 тис. одержувачів пільг на оплату житлово-

комунальних послуг та 258 тис. одержувачів інших соціальних 

гарантій. Виплата державних соціальних гарантій проводиться 

своєчасно та в повному обсязі. 

За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб в області станом на 01.01.2021 року 

перебуває на обліку 22630 осіб (16435 сімей), у тому числі: 7,7 

тис. - працездатних осіб, 3,7 тис. – дітей, 1,3 тис. – осіб з 

інвалідністю, 9,0 тис. – пенсіонерів.  

Органами соціального захисту населення у Полтавській 

області забезпечується призначення та виплата щомісячної 
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адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 „Про надання 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг” та інших соціальних 

виплат. Проведено виплату щомісячної адресної допомоги у 

2020 році на суму 86,0 млн грн. В середньому щомісяця 

грошову допомогу з державного бюджету отримують 8,6 тис. 

внутрішньо переміщених осіб.  

53 підвищення рівня соціального захисту 

пільгових категорій населення в рамках 

реалізації Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення 

області 

У 2020 році обсяг фінансових ресурсів, виділених з 

обласного бюджету для реалізації Програми склав 52,1 млн 

грн. Заходами Програми охоплено близько 36 тис. мешканців 

області.  

Основними напрямками програми, зокрема, є: 

✓ адресна підтримка сімей учасників АТО/ООС та членів 

сімей загиблих (спрямовано 7,2 млн грн); 

✓ забезпечення додатковими соціальними гарантіями 

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(спрямовано 10,6 млн грн); 

✓ виплата компенсації наданих пільг з проїзду на 

міжміських і міжобласних автобусних маршрутах шляхом 

відшкодування вартості квитків всім пільговим категоріям 

(використано 1,8 млн грн). 

✓ надання грошової допомоги особам, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, в т.ч. онкохворим дітям та  

онкохворим громадянам (використано 11,5 млн грн). 

54 повне охоплення соціальними послугами 

громадян, які перебувають у складних 

життєвих обставинах відповідно до потреби, 

надання реабілітаційних послуг дітям з 

інвалідністю, забезпечення стабільного 

функціонування будинків-інтернатів 

(пансіонату) 

Протягом 2020 року соціальні послуги громадянам похилого 

віку та особам з інвалідністю в області надавалися 32 

територіальними центрами соціального обслуговування та 15 

центрами надання соціальних послуг. Соціальними послугами 

охоплено понад 94 тис. осіб. 

Для здійснення комплексної реабілітації, соціальної 

адаптації дітей з інвалідністю, а також дітей віком до 3 років, 

які мають ризик отримати інвалідність, у системі соціального 
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захисту населення Полтавської області функціонує 5 центрів 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (м. Кременчук,        

м. Полтава, м. Лубни, м. Миргород, м. Гадяч). 

Протягом 2020 року реабілітаційні послуги надано 1238 

дітям з інвалідністю та дітям групи ризику. До 

реабілітаційного процесу залучено 242 дитини з територіально 

наближених районів та територіальних громад. 

Спеціалістами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді області та фахівцями із соціальної роботи об’єднаних 

територіальних громад проводилась робота з 13,5 тис. сімей та 

одиноких громадян вразливих груп населення. 

Із загальної кількості сімей, яким надана соціальна 

підтримка, 2185 сімей (4626 дітей) перебували в складних 

життєвих обставинах та отримали в повному обсязі соціальні 

послуги відповідно до проведених оцінок потреб.  

За результатами наданих соціальних послуг сім’ям, які 

перебували в складних життєвих обставинах: 

- оформлено та відновлено документи у 1497 сім’ях 

(свідоцтва про народження, паспорти, посвідчення багатодітної 

родини, ідентифікаційні коди, документи на право власності, 

свідоцтва про освіту, посвідчення по інвалідності, свідоцтва 

про шлюб, медичні картки); 

- зареєстровано місце проживання 180 осіб; 

- проведено збір необхідних документів для оформлення 

соціальних допомог та призначення субсидій 1543 родинам; 

- залучено до громадських оплачуваних робіт 86 осіб;  

- 270 осіб поставлено на облік в центрі зайнятості; 

- задоволено клопотання щодо працевлаштування 108 осіб, 

щодо влаштування на навчання 17 осіб та 251 дитини та щодо 

отримання фінансової допомоги для лікування 284 осіб; 

- вирішено житлово-побутові проблеми 612 родин 

(відновлено чи підключено водо/ газо/ електропостачання, 

проведено реструктуризацію комунальних боргів, відновлено 

житло, забезпечено твердим паливом, проведено косметичні 

роботи); 

- залучено до гурткової роботи 68 дітей та до занять спортом 
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та фізичною культурою 52 дитини;  

- 61 сім’ю залучено до реабілітаційних програм та 55 осіб – 

пройшли лікування від алкогольної залежності. 

За результатами проведеної роботи в 517 сім’ях подолані та 

в 381 сім’ї мінімізовані складні життєві обставини. 

55 здійснення контролю за своєчасною сплатою 

орендної плати орендарями об’єктів державної 

та комунальної власності 

В підпорядкуванні Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації 18 підвідомчих установ. 

Актуальні договори оренди майна спільної власності 

територіальних громад протягом 2020 року – 6 договорів, 

загальна нарахована орендна плата за 2020 рік – 10818,2 грн, 

сума надходжень від орендної плати до обласного бюджету – 

5409,1 грн. 

56 погодження річних фінансових та 

інвестиційних планів (за наявності), 

кошторисів (за наявності), планів асигнувань 

(за наявності) підприємств, установ і 

організацій та проведення моніторингу їх 

фінансової діяльності, з наступним 

затвердженням заступниками голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу 

функціональних повноважень 

Департаментом соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації затверджено паспорти бюджетних 

програм місцевого бюджету. Відповідно до Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 зі 

змінами, Департаментом соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації, як головним розпорядником 

коштів, направляються лімітні довідки про бюджетні 

асигнування та кредитування до підвідомчих установ та 

організацій. Проєкти кошторису, плану асигнувань (за 

винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду 

бюджету, плану надання кредитів із загального фонду 

бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного 

плану використання бюджетних коштів, плану спеціального 

фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень 

бюджетних установ та відповідних видатків), штатного 

розпису установи на бюджетний рік із зведеними даними та 

розрахунками подаються на затвердження до Департаменту 

соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації, як до головного розпорядника коштів. Протягом 

бюджетного року здійснено контроль за цільовим та 

ефективним використання коштів місцевого бюджету з 

дотримання вимого чинного законодавства. 
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57 здійснення контролю за своєчасною сплатою 

орендної плати орендарями об’єктів державної 

та комунальної власності 

Управління 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

Управлінням та Полтавським обласним комунальним 

підприємством „Аеропорт-Полтава” постійно здійснюється 

контроль за своєчасною сплатою орендної плати. У 2020 році 

діяло 18 договорів оренди майна Полтавського обласного 

комунального підприємства „Аеропорт-Полтава”. За 2020 рік 

підприємство від здачі майна в оренду отримало 559,3 тис. грн. 

58 погодження річних фінансових та 

інвестиційних планів (за наявності), 

кошторисів (за наявності), планів асигнувань 

(за наявності) підприємств, установ і 

організацій та проведення моніторингу їх 

фінансової діяльності, з наступним 

затвердженням заступниками голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу 

функціональних повноважень 

На виконання Порядку складання, затвердження та контролю 

за виконанням фінансових планів комунальних підприємств, 

що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області, затвердженого рішенням 

першого пленарного засідання двадцять шостої сесії сьомого 

скликання від 19.07.2019 №1114, створена комісія по 

здійсненню аналізу проєкту фінансового плану ПОКП 

„Аеропорт-Полтава”. Фінансовий план ПОКП «Аеропорт-Полтава» 

на 2020 рік погоджений комісією по здійсненню аналізу проєкту 

фінансового плану ПОКП «Аеропорт-Полтава» (протокол засідання 

від 16.12.2019). 

 Щоквартально підприємство звітує про виконання 
фінансового плану, а також здійснюється відповідне 
погодження планів асигнувань підприємства. 

59 розвиток інфраструктури мережі ЦНАП та 

підтримка їх спроможності забезпечувати 

надання якісних послуг громадянам в рамках 

програм і проєктів міжнародної технічної 

допомоги 

В Полтавській області станом на 31.12.2020 створені та 

функціонують 24 районних та 18 в територіальних громадах 

центри надання адміністративних послуг. Триває процес 

створення сучасних ЦНАП у новостворених громадах. З цією 

метою протягом 2020 року територіальні громади (далі – ТГ) 

продовжували активно залучали міжнародну допомогу для 

втілення проєктів з розбудови ЦНАП. В рамках Програми „U-

LEAD з Європоюˮ у 2020 році продовжували модернізацію та 

створення ЦНАП: Петрівсько-Роменська ТГ, 

Малоперещепинська ТГ, Новосанжарська ТГ, Опішнянська ТГ, 

Піщанська ТГ, Чорнухинська ТГ,  Лубенська ТГ, Краснолуцька 

ТГ,  Михайлівська ТГ, Горішньоплавнівська ТГ. 

В 2020 році завершено будівництво Центру надання послуг 

в м. Полтава, який реалізовувався за кошти обласного бюджету 

(42,5 млн. грн) та ДФРР (31,6 млн. грн). 
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Полтавська область стала однією з пілотних, в якій 

експертами проведено роботу з аналізу стану ЦНАП РДА, 

визначення проблемних питань та ризиків, пов’язаних із 

реорганізацією таких ЦНАП, а також надання методичної 

допомоги у розробленні планів з підготовки до трансформації 

ЦНАП РДА. 

На початку червня 2020 року розпочато роботу з 

трансформації ЦНАП РДА Полтавської області. Та 

послідовним етапом стало розроблення розпорядження голови 

облдержадміністрації від 30.07.2020 № 408 „Про затвердження 

плану заходів з підготовки до трансформації центрів надання 

адміністративних послуг районних державних адміністрацій 

областіˮ, яким затверджено План заходів з підготовки до 

трансформації центрів надання адміністративних послуг 

районних державних адміністрацій. 

60 відпрацювання питання з суб’єктами надання 

адміністративних послуг, досвідченими 

колегами з інших ЦНАП регіону щодо 

проведення систематичних навчальних заходів 

для адміністраторів ЦНАП з метою 

підвищення їх кваліфікації та забезпечення 

якісного обслуговування відвідувачів ЦНАП 

На постійній основі проводяться консультації та надаються 

роз’яснення щодо створення нового чи модернізації існуючого 

ЦНАП за допомогою можливостей, які надаються з метою 

розвитку мережі центрів за сприяння міжнародної технічної 

допомоги, а також можливості участі в проєктах та програмах. 

Спільно з органами виконавчої влади, які є суб’єктами 

надання адміністративних послуг, та за участі центральних 

органів виконавчої влади проводяться навчання для 

працівників ЦНАП області з метою обміну досвідом та 

надання можливості представлення свого центру. 

Міністерством цифрової трансформації України для 

представників центрів щосереди проводяться вебінари, на яких 

спікерами виступають заступник Міністра і представники 

Мінцифри та експерти Офісу реформ адмінпослуг, де 

обговорюють важливі питання сьогодення у сфері надання 

адміністративних послуг. 

Також, за ініціативи Департаменту економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації „Центр 

надання адміністративних послуг у м. Кременчуціˮ, за 

сприяння облдержадміністрації, щодругого четверга 

(починаючи з 01.10.2020), в режимі відеоконференцій, 
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проводилися навчальні тематичні семінари, на яких 

розглядалися та обговорювалися окремі питання 

надання/отримання адміністративних послуг, а також співпраці 

із суб’єктами надання адмінпослуг. 

10.12.2020 за участі заступника голови облдержадміністрації 

Б. Бабіча для представників ЦНАП та органів місцевого 

самоврядування проведено онлайн конференцію на тему 

„Підвищення якості надання адміністративних послуг, 

застосування систем попереднього запису на прийом та 

переваги функціонування місцевих реєстрів громадˮ, під час 

якої було розглянуто питання трансформації ЦНАП РДА в 

ЦНАП ОМС та рекомендації щодо критеріїв територіальної 

доступності ЦНАП. 

61 оптимізація маршрутної мережі області з 

інтегруванням нових маршрутів, 

запропонованих об’єднаними територіальними 

громадами 

Управління 

інфраструктури 

облдержадміністрації,     

ТДВ „Полтаваавтотрансˮ, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Протягом 2020 року проводилась робота щодо оптимізації 

маршрутної мережі області в частині забезпечення сполучення 

мешканців територіальних громад з обласним та районними 

містами, центрами громад. 

Особлива увага приділялась вивченню питання інтегрування 

нових маршрутів, запропонованих  територіальними 

громадами до існуючої маршрутної мережі;  створення в 

територіальних громадах транспортних підприємств 

комунальної форми власності. 

Так, у Шишацькій, Чутівській, Оржицькій територіальних 

громадах утворені та працюють транспортні підприємства 

комунальної форми власності, зокрема у Шишацькій – 

Комунальне підприємство „Техкомунбуд”, у Чутівській – 

Комунальне підприємство „Мегасервіс”, у Оржицькій – 

Комунальне підприємство „Оржиця-водоканал”.  

У Решетилівській територіальній громаді запроваджено 

кільцевий маршрут, який забезпечує транспортне сполучення 

із центром громади. 

Мачухівська, Щербанівська, Полтавська, Кременчуцька, 

Лубенська  територіальні громади провели наради щодо 

вирішення питання транспортного сполучення мешканців 

громад із обласним та районними центрами. 

В межах здійснення контролю за дотриманням 
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автомобільними перевізниками вимог чинного законодавства, 

за виявлені порушення умов договорів про організацію 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом,   

відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації у  

2020 році розірвано 10 договорів в односторонньому порядку, 

інші отримали попередження щодо неухильного дотримання 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту та недопущення порушень у подальшій роботі на 

автобусних маршрутах. 

62 проведення просвітницьких та масових заходів 

з пропаганди безпеки дорожнього руху серед 

населення області 

Управління 

інфраструктури 

облдержадміністрації, 

Управління патрульної 

поліції в Полтавській 

області 

Протягом 2020 року здійснено соціальну рекламну 

кампанію, націлену на дотримання правил дорожнього руху 

пішоходами. Зокрема організовано транслювання соціальних 

відеороликів на місцевих телеканалах, відеоекранах для 

зовнішньої реклами, автостанціях, залізничних станціях, 

мережі автозаправних станцій. 

В рамках обласної Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на 2018-2020 роки Управлінням 

інфраструктури та цифрової трансформації 

облдержадміністрації спільно із працівниками Управління 

патрульної поліції в Полтавській області проведено ряд 

виховних акцій: „Відповідальний пішохід”, „Будь гідним 

прикладом – переходь дорогу правильно” та „Велошкола з 

патрульними”. Також Управлінням проведено щорічний 

обласний конкурс творчих робіт на тему: „Безпека дорожнього 

руху – це життя!”.  

З метою проведення просвітницьких заходів серед 

учнівської молоді, працівниками Управління інфраструктури 

та цифрової трансформації облдержадміністрації спільно з 

інспекторами зав’язків з громадськістю Управління патрульної 

поліції Полтавської області протягом 2020 року здійснено 

виїзди до навчальних закладів 6 районів області. Забезпечено 

світловідбивачами 2926 учнів. 

Неодноразово керівництвом взято участь у теле - та 

радіоефірах із метою роз’яснювальної роботи щодо 

необхідності дотримання правил дорожнього руху. 

63 розбудова інфраструктури ПОКП „Аеропорт- Управління Відповідно до Програми розвитку та підтримки 
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Полтаваˮ 

 

інфраструктури 

облдержадміністрації, 

ПОКП „Аеропорт-

Полтаваˮ 

Полтавського обласного комунального підприємства 

„Аеропорт-Полтава” на 2017 – 2020 роки у 2020 році 

профінансовано з обласного бюджету видатки на суму 8,2 млн. 

грн. Кошти спрямовані на виплату заробітної плати 

працівникам підприємства. 

У 2020 році затверджено Програму розвитку та підтримки 

Полтавського обласного комунального підприємства 

„Аеропорт-Полтава” на 2021-2023 роки (рішення пленарного 

засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 

29.12.2020 №36). Програмою передбачено виготовлення 

проєкту на реконструкцію аеродромного комплексу у 2021 

році за рахунок коштів обласного бюджету.  

В рамках реалізації Державної цільової програми розвитку 

аеропортів планується протягом 2022-2023 років здійснити 

заходи з реконструкції аеродромного комплексу та будівництва 

периметрової огорожі. 

64 сприяння розвитку телекомунікаційного 

зв’язку, впровадження новітніх технологій та 

послуг, розширення активної площі покриття 

мультисервісної  оптоволоконної мережі 

Управління 

інфраструктури 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Враховуючи загальнодержавні та регіональні цілі у сфері 

цифрової трансформації у 2020 році розроблено проєкт 

регіональної програми інформатизації „Цифрова Полтавщина” 

на 2021-2023 роки (затверджений рішенням першого 

пленарного засідання четвертої сесії обласної ради восьмого 

скликання від 23.02.2021 №115), яка передбачає покращення 

якості життєдіяльності населення області шляхом 

впровадження новітніх технологій та послуг у сфері цифрової 

трансформації. 

З метою розширення покриття області оптоволоконною 

мережею, проведено моніторинг наявності волоконно-

оптичних ліній зв’язку у населених пунктах області за 2020 рік. 

За даними моніторингу серед 1825 населених пунктів 517 

мають покриття оптоволоконним з’єднанням, що становить 

28%.  

Шляхом взаємодії з основними провайдерами Полтавської 

області отримані орієнтовні розрахунки вартості підключення 

до оптоволоконної мережі у розрізі населених пунктів.  

На основі отриманих даних, здійснено попередній аналіз для 

визначення потенційних отримувачів субвенції територіальним 
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громадам на підвищення доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету у 2021 році. Забезпечується необхідна 

організаційна та фахова підтримка територіальних громад по 

даному питанню. 

 

65 розширення мережі майданчиків для 

здійснення габаритно-вагового контролю на 

дорогах загального користування державного 

значення 

Служба автомобільних 

доріг у Полтавській 

області, Управління 

Укртрансбезпеки в 

Полтавській області 

Реалізовано пілотний проєкт із впровадження системи 

зважування автомобілів в русі Weight-in-Motion (WiM) на 

дорогах загального користування. У 2020 році встановлено та 

запущено 2 такі системи у тестовому режимі на автомобільній 

дорозі державного значення М-22 Полтава – Олександрія в        

с. Підгорівці Козельщинського району на км 74+820 та на 

автодорозі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка 

поблизу м. Кобеляки на км 122+440. 

 

66 здійснення контролю за своєчасною сплатою 

орендної плати орендарями об’єктів державної 

та комунальної власності 

Департамент з питань 

оборонної роботи,  

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

облдержадміністрації 

Контроль за своєчасною сплатою орендної плати 

орендарями об’єктів державної власності здійснюється 

постійно. У 2020 році орендна плата сплачувалася орендарями 

в повному обсязі за винятком одного орендаря ФГ „Пшиченки” 

м. Хорол. На даний час питання відшкодування вказаним 

орендарем орендної плати вирішується у судовому порядку. 

67 погодження річних фінансових та 

інвестиційних планів (за наявності), 

кошторисів (за наявності), планів асигнувань 

(за наявності) підприємств, установ і 

організацій та проведення моніторингу їх 

фінансової діяльності, з наступним 

затвердженням заступниками голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу 

функціональних повноважень 

У 2020 році затвердження кошторисів та змін до кошторисів 

проводилося у відповідності до встановленого порядку. 

Протягом 2020 року порушень бюджетного законодавства та 

процедури закупівель не було. 

68 забезпечення заходів щодо запобігання та 

протидії злочинності, розкриття та 

розслідування злочинів, захисту 

конституційних прав і свобод громадян від 

кримінальних проявів, підтримання публічної 

безпеки і порядку в області підрозділами 

національної поліції 

У 2020 році для виконання завдань і заходів, визначених 

Комплексною програмою щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян та оборонної роботи на 2016-2020 роки (далі – 

Програма) було виділено 10867,1 тис. грн субвенції з 

обласного бюджету. Фінансування заходів Програми дало 

можливість зміцнити матеріально-технічну базу учасників цієї 



44 
 

Програми, що в свою чергу дозволило ефективно впливати на 

негативні зміни у криміногенній ситуації області. 

Рівень злочинності знизився на 18,7%. Обліковано 15616 

кримінальних правопорушень. Не допущено зростання 

особливо тяжких (-22,7%) та тяжких злочинів (-4,8%). 

Спостерігається тенденція до зниження більшості видів 

злочинів. 

Так, на 2,7% знизилась кількість злочинів проти життя та 

здоров’я особи, на 21,2% зменшилась кількість умисних 

вбивств (із 52 до 41) та на 20% умисних тяжких тілесних 

ушкоджень, що спричинили смерть потерпілих (з 20 до 16). 

Суттєво на 50%, знизилася кількість злочинів проти статевої 

недоторканості (з 38 до 19). 

Майже на 29,7% менше зареєстровано злочинів проти 

власності, які становлять 58,8% у структурі злочинності. Серед 

них не допущено зростання розбійних нападів (-7,1%), 

грабежів (-23,5%), крадіжок (-33%), шахрайств (25%). 

Знизилася чисельність незаконних заволодінь 

транспортними засобами (-17,8%). 

Приділено увагу протидії наркозалежності. 

Задокументовано 386 фактів збуту наркотиків. 

Розкриття кримінальних правопорушень становить 57%. За 

результатами досудового розслідування розкрито 8657 

кримінальних правопорушень. 

На пріоритетних напрямках до суду скеровано 29 

обвинувальних актів – у бюджетній сфері, 28 – щодо 

земельних правовідносин, 41 обвинувальний акт про 

корупційні правопорушення. 

У вчиненні кримінальних правопорушень у бюджетній 

сфері викрито 35 осіб. 

28 обвинувальних актів про кримінальні правопорушення у 

земельній сфері. Завдані збитки у провадженнях цієї категорії 

склали понад 1,7 млн грн, відшкодовано понад 1 млн грн. 

У вчиненні корупційних кримінально-карних діянь викрито 

54 особи. Завдані збитки у провадженнях цієї категорії склали 

понад 22,7 млн грн, з них інтересам держави чи 
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територіальним громадам – 21,9 млн. грн. 

Відшкодовано більш ніж 1,8 млн грн, з них інтересам 

держави та територіальних громад понад 1,7 млн грн. 

Загалом у закінчених кримінальних провадженнях слідчих 

органів поліції забезпечено відшкодування 180,6 млн грн, 

завданих кримінальними правопорушеннями збитків, у тому 

числі понад 4 млн грн – інтересам держави та територіальних 

громад. 

Виділена субвенція ГУНП дозволила придбати 8 службових 

авто, що дало можливість значно покращити стан реагування 

на заяви та повідомлення громадян про вчинення кримінальних 

правопорушень та інших подій. 

За рахунок проведених за кошти обласного бюджету 

ремонтних робіт в установах виконання покарань області, 

вдалось досягти покращення умов тримання ув’язнених 

(засуджених), які утримуються в установах. Також субвенція 

направлялась на модернізацію інженерно-технічних засобів 

охорони. Це дало змогу покращити забезпечення надійної 

ізоляції і охорони засуджених. 

Виділена субвенція Державній установі „Центр пробації” 

допомогла ввести в дію сучасне комп’ютерне обладнання що 

дозволило суттєво полегшити роботу персоналу 

уповноважених органів з питань пробації області. Внаслідок 

технічного переоснащення покращилась соціально-виховна 

робота із підобліковими особами в умовах зростання їх 

чисельності, що певним чином сприяє підвищенню суспільної 

безпеки в області. 

Використання обладнання, придбаного Територіальним 

управлінням Служби судової охорони у Полтавській області за 

кошти, виділені як виконавцю Програми, сприяло 

забезпеченню належного функціонування Управління з 

активної протидії злочинності, запобіганню та припиненню 

протиправної поведінки, виконанню функцій щодо державного 

забезпечення особливої безпеки суддів та членів їхніх сімей, 

працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового 

процесу. 
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69 покращення оборонної роботи та здійснення 

заходів по територіальній обороні 

Видано ряд розпоряджень стосовно планування та 

організації територіальної оборони в межах області. 

Забезпечується участь представників облдержадміністрації у 

командно-штабних навчаннях та тренуваннях з територіальної 

оборони. Заходи по територіальній обороні в межах області 

проводяться вчасно, якісно та відповідно до чинного 

законодавства України. 

Виділена субвенція в рамках Комплексної програми щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2016-2020 

роки для військових частин, близько 2 млн грн, була 

використана на ремонт покрівлі військового госпіталю, для 

обладнання житлових та виробничих приміщень бази ремонту 

та евакуації автомобільної техніки військової частини А3358 та 

для придбання 2 автомобілів військової частини 3052 

Національної гвардії України, що дозволило підвищити якість 

виконання службових обов’язків, мобільність військових 

нарядів та розкриття злочинів по „гарячих слідах”. 

 

70 розробка паспортів водних об’єктів (ставків), 

розташованих на території Полтавської області 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації, 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації (в 

частині співфінансування) 

Розроблено 97 паспортів водних об’єктів за рахунок коштів 

Фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області. 

 

 

71 проведення берегозакріплюючих заходів на 

Кременчуцькому водосховищі 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

У 2020 році за кошти Фонду охорони навколишнього  

природного середовища Полтавської області в сумі                

12,8 млн грн здійснено берегоукріплюючі заходи на 

Кременчуцькому водосховищі, а саме захищено 0,4 км 

берегової лінії, тим самим завершено роботи на 1 пусковому 

комплексі в районі існуючого кладовища. 

В результаті проведення процедури закупівлі (аукціону) 

пропозиція підрядника була меншою за очікувану, що дало 
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облдержадміністрації (в 

частині 

співфінансування), 

Регіональний офіс водних 

ресурсів в Полтавській 

області 

 

економію по кошторису в сумі 76,1 тис. грн.  

 

72 збільшення лісистості Лісові господарства 

області, Департамент 

екології та природних 

ресурсів Полтавської 

облдержадміністрації (в 

частині співфінансування) 

У 2020 році не виділялися кошти на садіння лісів, але було 

фінансування заходів щодо захисту лісів від пожеж. Головним 

розпорядником заходу визначено Департамент з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами облдержадміністрації.  

Так, Державному підприємству „Гадяцьке лісове 

господарство” на придбання телесистеми раннього виявлення 

лісових пожеж та щогли спеціалізованої металевої для 

телесистеми виділено 384,4 тис. грн. 

Державному підприємству „Миргородське лісове 

господарство” на придбання телевізійних систем раннього 

виявлення лісових пожеж, веж мобільних решітчастих, та 

ранцевих оприскувачів для гасіння лісових пожеж виділено 

762,3 тис. грн, використано 558,5 тис. грн.  

Державному підприємству „Кременчуцьке лісове 

господарство” на придбання телесистеми раннього виявлення 

лісових пожеж та щогли спеціалізованої металевої для 

телесистеми виділено 373,0 тис. грн (використано в повному 

обсязі).  

Державному підприємству „Кременчуцьке лісове 

господарство” на модернізацію єдиного наглядового центру за 

лісовими пожежами виділено 49,8 тис. грн (використано в 

повному обсязі). 

Державному підприємству „Новосанжарське лісове 

господарство” на влаштування протипожежної водойми у 2020 

році для охорони лісів від пожеж виділено 500,0 тис. грн 

(використано в повному обсязі). 
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73 реалізація заходів громадських організацій – 

переможців конкурсу проєктів інститутів 

громадянського суспільства, на виконання 

яких надаватиметься фінансова підтримка з 

обласного бюджету з метою залучення 

громадськості до вирішення питань соціально-

економічного розвитку області 

Департамент 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

На фінансову підтримку проєктів громадських організацій, 

які пройшли конкурсний відбір у 2019 році, у 2020 році з 

обласного бюджету було передбачено виділення 690,6 тис. грн, 

виділено та використано 518,2 тис. грн.  

З метою сприяння реалізації суспільно-значущих проєктів 

громадських організацій на території області (фінансової 

підтримки проєктів громадських організацій – переможців 

щорічного конкурсу проєктів) реалізовано 10 проєктів 

громадських організацій, зокрема:  

„Підвищення рівня екологічної обізнаності та проведення 

заходів з охорони довкілля” (виконавець – Диканська районна 

екологічна дитяча громадська організація „Зелене серце”),  

„Дарити добро легко!” (виконавець – ГО „Полтавський 

центр сім’ї „Родинний дім”), 

„Наочна агітація військової частини 3052 Національної 

гвардії України” (виконавець – ГО „Братерство учасників АТО 

Полтавщини”), 

„Життя триває” (виконавець – ГО „Спілка вдів та дітей 

учасників бойових дій „Птаха”), 

„Артспорт” (виконавець – Полтавський обласний осередок 

Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організацій 

інвалідів України”), 

„Єдина родина Полтавщини” (виконавець – ГО „Сім’ї 

загиблих учасників бойових дій Полтавщини”), 

„Корекційно-розвиткові заняття для дітей з РАС” 

(виконавець – Благодійна організація „Зернятко”), 

„Розповсюдження інформації про аутизм” (виконавець – 

Благодійна організація „Зернятко”), 

„Проєкт підтримки розвитку інклюзивної освіти ”Школа для 

всіх” (виконавець – Благодійна організація „Фонд 

регіонального та місцевого розвитку „Синергія”). 

„Всеобласний культурний захід „Міжнародний день 

корінних народів світу” (виконавець – ГО „Суфія”). 

74 забезпечення випуску соціально значущих 

видань місцевих авторів, зокрема книг, 

присвячених визначним подіям, ювілеям та 

Всього у 2020 році реалізовано 13 українськомовних 

видавничих проєктів на суму майже 1600,0 тис. грн. 

Відповідно до Плану випуску соціально значущих видань у 
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пам’ятним датам 2020 році реалізовано 9 видавничих проєктів на суму               

772,6 тис. грн загальним накладом 3,5 тис. примірників. Це 

історико-краєзнавчі, мистецькі, художні, довідкові видання. 

На виконання забезпечення випуску серії книг 

„ПОЛТАВІКА. Полтавська енциклопедія” у 12 томах у 2020 

році за кошти обласного бюджету видано другу та третю книги 

тому 6: Освіта і наука у 3-х кн./ Гол. ред. О. Білоусько, 

загальним накладом 300 примірників на суму 600,0 тис. грн. 

Також Науково-редакційним підрозділом – центром по 

дослідженню історії Полтавщини Полтавської обласної ради 

спільно з Державним архівом Полтавської області розпочато 

реалізацію фундаментального видавничого проєкту „Друга 

світова війна. 1939–1945. Полтавський вимір. Події. Постаті. 

Документи: У 3 кн.” / Автори-упорядники: О. А. Білоусько, Т. 

П. Пустовіт, В. Я. Ревегук. У 2020 році видано книгу першу 

проєкту обсягом понад 1200 ст. накладом 100 примірників на 

суму 199,0 тис. грн. 

Книги, видані за кошти обласного бюджету, передаються 

для поповнення бібліотечних фондів в залежності від 

читацького призначення, творчим спілкам і товариствам 

області тощо. 

За фінансової підтримки обласної влади видаються 

суспільно значущі періодичні видання: літературно-

мистецький журнал Полтавської обласної організації 

Національної спілки письменників України „Полтавська 

криниця” та журнал дитячої творчості „Діє-Слово” Полтавська 

літературна криничка для дітей і юнацтва”. 

75 організація та проведення обласних, участь у 

міжнародних, регіональних та всеукраїнських 

виставках, фестивалях, форумах, ярмарках 

Продукцію видавництв області презентовано, у тому числі 

онлайн, на 5-ти регіональних виставках та у низці виставкових 

заходів області. 

Проведено щорічний конкурс «Краща книга Полтавщини», 

на який було подано 52 видання, журі обрало кращих у 7-ми 

номінаціях. 

76 здійснення контролю за своєчасною сплатою 

орендної плати орендарями об’єктів державної 

та комунальної власності 

Комунальними підприємствами вжито заходів щодо 

оптимізації офісних та виробничих приміщень, що дає змогу 

економити на оплаті за електроенергію та теплопостачання. 
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Частину приміщень видавництва „Кобеляки”, „Лубни” на 

конкурсних умовах здають в оренду.  

Рішеннями обласної ради вказані видавництва звільнено від 

перерахування до загального фонду обласного бюджету 50% 

коштів, що сплачуються за оренду нежитлових приміщень та 

дозволено залишати в своєму розпорядженні 100% орендної 

плати, спрямувавши її на виконання статутних завдань. 

Заборгованість по орендній платі відсутня.  

77 погодження річних фінансових та 

інвестиційних планів (за наявності), 

кошторисів (за наявності), планів асигнувань 

(за наявності) підприємств, установ і 

організацій та проведення моніторингу їх 

фінансової діяльності, з наступним 

затвердженням заступниками голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу 

функціональних повноважень 

Відповідно до розподілу функціональних повноважень у 

підпорядкуванні перебуває 6 підприємств обласної 

комунальної власності, з них 5 видавничо-поліграфічної галузі: 

видавництва „Гадяч”, „Кобеляки”, „Лубни”, „Поліграфсервіс” 

(м. Глобине), „Полтавський літератор” (м. Полтава) та одне 

інформаційної галузі – Обласне комунальне інформаційне 

агентство „Новини Полтавщини”. 

Відповідно до Порядку складання, затвердження та 

контролю за виконанням фінансових планів комунальних 

підприємств, що належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, 

затвердженого рішенням першого пленарного засідання 

двадцять шостої сесії обласної ради сьомого скликання від 19 

липня 2019 року №1114 (далі – Порядок), перелічені 

комунальні підприємства в установлені терміни згідно з 

визначеною формою подали проєкти фінансових планів на 

2020 рік з додатками. На 2020 рік відповідні плани погоджені 

комісією Департаменту (наказ №59-Од від 29.08.2019) та 

затверджені заступником голови Полтавської обласної 

державної адміністрації М.Білоконем. На 2021 рік плани 

погоджені комісією Департаменту (наказ №59-Од від 

14.08.2020) та затверджені заступником голови Полтавської 

обласної державної адміністрації К. Рижеченко.  

З метою оптимізації діяльності комунальних підприємств та 

ефективного використання комунального майна прийняті 

рішення сесії обласної ради щодо їх реорганізації. Видавництва 

„Поліграфсервіс” (м. Глобине) та „Кобеляки” перебувають на 

етапі реорганізації відповідно до рішення Полтавської обласної 
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ради № 76 від 29.12.2020 «Про реорганізацію Обласного 

комунального підприємства „Глобинське видавництво 

„Поліграфсервіс”, Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради Видавництво „Кобеляки” шляхом приєднання до 

Комунального видавництва „Лубни”. 

Видавництво „Гадяч” знаходиться на етапі передачі 

відповідно до рішення Полтавської обласної ради №66 від 

29.12.2020 „Про надання згоди на безоплатне прийняття у 

комунальну власність цілісного майнового комплексу 

юридичної особи – Видавництво „Гадяч”. 

 

78 охоплення сімейними формами виховання 

(опіка, піклування, прийомна сім’я, дитячий 

будинок сімейного типу) не менше 94% дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

Полтавський обласний 

центр соціальних служб 

для сімʼї, дітей та молоді 

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування протягом 2020 року зменшилась на 

1,6% (з 2096 до 2061). Сімейними формами виховання 

охоплено 1960 дітей, що становить 95% дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування (станом на 31.12.2019 – 

93,6%). В області для забезпечення належних умов виховання в 

сімейному оточенні дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, станом на 31.12.2020 діяло 40 

дитячих будинків сімейного типу та 122 прийомні сім’ї. У цих 

родинах виховувалося 478 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа. 
Станом на 31.12.2020 в сім’ях опікунів та піклувальників 

виховувалося 1486 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування (станом на 31.12.2019 – 1482). 

Прийнято 198 рішень про встановлення опіки та піклування 

над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського 

піклування. Усиновлено 44 дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування, з них 37 дітей – 

усиновлено громадянами України. До сімейних форм 

виховання влаштовано 291 дитину-сироту та дитину, 

позбавлену батьківського піклування. В області проживає 774 

усиновлені дитини, до досягнення повноліття цих дітей 

службами у справах дітей здійснюється нагляд за дотриманням 

їх прав та законних інтересів. 

З метою розвитку альтернативних форм сімейного 
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виховання на регіональному рівні налагоджена системна 

діяльність з підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьків-

вихователів, опікунів та піклувальників, проведення навчань з 

метою підвищення їх виховного потенціалу та підтримки 

сприятливого психологічного стану. 

Протягом 2020 року проведено 5 навчань для 86 кандидатів 

в опікуни/піклувальники, усиновлювачі та прийомні батьки (31 

особа (27 сімей) – кандидати в опікуни/піклувальники, 47 осіб 

(28 сімей) – кандидати в усиновлювачі, 8 осіб (5 сім’ї) – 

кандидати в прийомні батьки).  

За результатами навчань відповідні рекомендації на 

включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та сім’ї 

потенційних усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-

вихователів, опікунів/піклувальників передані до місцевих 

служб у справах дітей. 

В порівнянні з 2019 роком навчанням охоплено на 45 осіб 

більше (210%), що дає можливість влаштувати в сімейні форми 

виховання більшу кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

79 розвиток в області патронату як 

альтернативної послуги виховання дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

Для подолання дитиною, її батьками або іншими законними 

представниками складних життєвих обставин в області станом 

на 31.12.2020 функціонувало 10 сімей патронатних 

вихователів, з них 6 – створено у 2020 році (у 2019 році жодної 

патронатної сім’ї не було створено). Загалом кількість дітей, 

які перебували у складних життєвих обставинах, та яким було 

надано соціально-педагогічну підтримку у сім’ях патронатних 

вихователів на 31.12.2020 становила 37 дітей. 

З метою популяризації патронатного виховання в області 

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в 2020 

році на офіційних Інтернет-сайтах та в соціальних мережах 

було розміщено 88 інформаційних матеріалів, в місцевих 

друкованих виданнях – 8 статей „Патронат над дитиною”, 

проведено один радіовиступ. Серед населення розповсюджено 

1,9 тис. плакатів, буклетів та пам’яток „Патронатне 

виховання”, „Прийміть дитину в свою родину” тощо. 



53 
 

Також з питань впровадження патронатної послуги 

проведено 27 семінарів в місцевих центрах зайнятості (359 

учасників), 27 семінарів в сільських громадах (303 учасники) 

та 22 лекції в трудових колективах (424 учасника). 

Крім того, на регіональному рівні розроблено 5,5 тис. 

буклетів, спрямованих на популяризацію створення сімей 

патронатних вихователів. Буклети розповсюджені через 

мережу центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

фахівців із соціальної роботи територіальних громад. 

Протягом 2020 року місцевими телеканалами „ІРТ-Полтава” 

та „Центральний” здійснювалася трансляція відеоролику, 

спрямованого на популяризацію створення сімей патронатних 

вихователів. 

В 2020 році з метою розвитку послуги  патронату над 

дитиною Полтавським обласним центром соціальних служб 

проведено модульні навчання для кандидатів в патронатні 

вихователі із 13 сімей. 

 

80 будівництво житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних (малий груповий 

будинок), організаційно-методичне 

забезпечення діяльності малого групового 

будинку (у разі введення в експлуатацію) 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

У 2020 році за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на продовження та завершення 

розпочатих у попередніх періодах робіт з будівництва 

приміщення для розміщення малого групового будинку 

завершено будівництво малого групового будинку в 

Оржицькому районі Полтавської області. Службою у справах 

дітей облдержадміністрації після введення малого групового 

будинку в експлуатацію буде забезпечено організаційно-

методичне забезпечення його діяльності. 

 

81 співпраця з роботодавцями  стосовно 

формування бази вакансій та надання послуг з 

підбору кваліфікованих кадрів 

Полтавський обласний 

центр зайнятості 

В умовах запровадження карантинних заходів та зниження 

економічної активності підприємств протягом 2020 року від 8,6 

тис. роботодавців надійшло 46,0 тис. пропозицій роботи.  

За сприяння обласної служби зайнятості отримали роботу 

33,2 тис. осіб, в тому числі 20,9 тис. осіб, що мали статус 

безробітного. 

82 організація професійного навчання 

зареєстрованих безробітних з урахуванням 

Для забезпечення відповідності професійно-

кваліфікаційного рівня громадян, які шукають роботу до вимог 
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потреб ринку праці та на замовлення 

роботодавців 

роботодавців професійну підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації під замовлення роботодавців та для 

самозайнятості проходило 4,9 тис. безробітних, з яких 3,4 тис. 

осіб навчались у центрах професійно-технічної освіти 

державної служби зайнятості. Професійне навчання 

безробітних здійснювалося за 135 професіями, 

спеціальностями та напрямками, зокрема за 23 робітничими 

професіями. 

83 розширення сфери застосування праці шляхом 

стимулювання роботодавців до створення 

нових робочих місць, упровадження 

інструментів розвитку підприємницької 

ініціативи і започаткування власного бізнесу   

З метою стимулювання роботодавців до створення нових 

робочих місць шляхом виплати компенсацій витрат у розмірі 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування працевлаштовано на нові робочі місця 445 

безробітних, зокрема 362 особи суб’єктами малого 

підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності. 

Обласною службою зайнятості в рамках системи орієнтації 

безробітних на підприємництво та самозайнятість, яка дає 

необхідні знання для започаткування малого бізнесу, 

проведено 121 семінар за участю 1,2 тис. безробітних.  

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів 

інформаційна робота з населенням проводиться також 

засобами онлайн вебінарів на платформі ZOOM. 

Отримали консультації з питань організації та провадження 

підприємницької діяльності – 626 осіб, 10 осіб з числа 

безробітних отримали одноразову виплату допомоги по 

безробіттю та започаткували власну справу. 

84 забезпечення організації громадських робіт 

суспільно корисного спрямування з метою 

додаткового стимулювання мотивації до праці 

та матеріальної підтримки безробітних 

Обласною службою зайнятості забезпечено тимчасову 

зайнятість 5,0 тис. осіб шляхом організації громадських робіт 

та інших робіт тимчасового характеру. 
Найбільш поширені види громадських робіт: екологічний 

захист навколишнього середовища, благоустрій, інформування 

населення про субсидії, роботи із соціально вразливими 

верствами населення. 

 


