ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін у додаток до Стратегії розвитку Полтавської області
на 2021–2027 роки «План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області
на 2021–2023 роки»

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 2 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статтями 10, 11 Закону України «Про засади державної регіональної
політики», з метою впровадження нових проєктних ідей, які надійшли від
територіальних громад області,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни у додаток до Стратегії розвитку Полтавської області
на 2021-2027 роки «План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області
на 2021–2023 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 20 грудня 2019 року
№ 1242 «Про Стратегію розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки»
(зі змінами), що додаються на 12 аркушах.
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент економічного
розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної
адміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з
питань бюджету та управління майном.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення пленарного засідання
сесії обласної ради
восьмого скликання
02.07.2021 №

ЗМІНИ
у додаток до Стратегії розвитку Полтавської
області на 2021–2027 роки
«План заходів з реалізації Стратегії розвитку
Полтавської області на 2021–2023 роки»
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1. Викласти таблиці 1 та 2 розділу 4 „Програми Плану заходів з реалізації
Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2027 рокиˮ у новій редакції:
Таблиця 1
ПРОГРАМА 1 „Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та
добробут”
Напрям
(операційна
Технічне завдання
ціль)
1.1. Здорове
населення області з
максимальною
тривалістю
активного періоду
життя
1.2. Універсальна
система
соціального захисту
населення та
безпечні умови
життя

1.3. Сучасний
освітній простір як
базис для
задоволення потреб
суспільства та
економіки,
підвищення
правової культури
населення

1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів
охорони здоров’я для покращення доступності та якості медичних
послуг.
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для
занять фізичною культурою та спортом.
1.3. Забезпечення формування і функціонування інклюзивного
середовища.
1.4. Реалізація проєктів Надзвичайної кредитної програми
відновлення України (НКПВУ).
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб
її мешканців.
1.6.
Удосконалення
діяльності
Центрів
надання
адміністративних послуг.
1.7. Розбудова закладів догляду за соціально незахищеними
верствами населення.
1.8. Гендерна пріоритизація в міському просторі.
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації
їх наслідків.
1.10. Забезпечення виконання заходів обласної комплексної
соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних
соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим
пільговим категорій населення
1.11. Розвиток національної свідомості, формування почуття
патріотизму,
соціальної
активності
та
відповідальності,
сповідування європейських цінностей.
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного
освітнього простору, в тому числі інклюзивного.
1.13. Створення центрів професійної досконалості.
1.14. Реалізація надважливих державних проєктів, які
спрямовані на розбудову соціальної інфраструктури.
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Таблиця 2
ПРОГРАМА 2 „Збалансована інноваційна конкурентоспроможна
економіка”
Напрям
(операційна
Технічне завдання
ціль)
2.1.Інноваційний та
науковий розвиток
економіки області
на основі смартспеціалізації

2.2. Ефективна
бізнес та
інвестиційна
інфраструктура,
активізація
інвестиційної
діяльності
2.3. Сталий
розвиток
креативних
індустрій, культури
та туризму

2.1. Забезпечення умов комерціалізації інновацій.
2.2. Забезпечення умов для інституційної підтримки розвитку
інновацій та креативного підприємництва.
2.3.
Створення
та
підтримка
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.
2.4.
Підтримка
розвитку
садівництва,
ягідництва
та
започаткування аграрного туризму.
2.5. Прискорення економічного зростання сільських територій та
створення нових робочих місць у сільській місцевості.
2.6. Сприяння становленню та розвитку фермерських
господарств.
2.7. Контроль якості продуктів харчування тваринного
походження.
2.8. Розвиток галузі тваринництва в особистих селянських та
фермерських господарствах.
2.9. Проведення паспортизації водних об’єктів за межами
населених пунктів для рибогосподарських потреб.
2.10. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності.
2.11. Створення технічних станцій малої механізації.
2.12. Розвиток систем надання електронних послуг населенню
(Smart-регіон).
2.13. Створення інфраструктури розвитку бізнесу.
2.14. Розбудова мережі індустріальних парків та інших
просторових форм організації бізнесу.

2.15. Розбудова туристично-інформаційної інфраструктури та
створення брендових туристичних продуктів.
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і
естетичних потреб мешканців населених пунктів області.
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2. Викласти технічні завдання 1.1., 2.5., 3.22. у новій редакції:
1. Номер технічного завдання
1.1.
2. Назва технічного завдання Розбудова, відновлення та модернізація
мережі закладів охорони здоров’я для
покращення доступності та якості медичних
послуг.
3. Номер і назва завдання
з Державної стратегії
Формування доступної та спроможної мережі
регіонального розвитку,
закладів для надання якісних медичних
якому відповідає технічне
послуг
завдання
4. Номер і назва завдання
1.1.1. Забезпечення системи надання якісних
з відповідної стратегії
медичних послуг, впровадження сучасних
розвитку регіону, якому
моделей та методів їх надання.
відповідає технічне завдання
5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
Полтавська область
технічним завданням
6. Опис проблеми, на
Недостатня кількість, у тому числі в
вирішення якої спрямовано
належному стані, медичних закладів усіх
технічне завдання
ланок
медичної
допомоги,
застарілі
матеріально-технічна
база
та
медичне
обладнання. Відсутність нового сучасного
санітарного автотранспорту.
7. Очікувані кількісні
1.
Капітальний
ремонт
(будівництво)
результати від реалізації
будівель/приміщень медичних закладів – 11
проєктів на виконання
одиниць.
технічного завдання
2. Придбання санітарного транспорту – 6
одиниць.
3. Оновлення матеріально-технічної бази та
медичного обладнання – 7 медичних закладів.
4.
Кількість
придбаного
медичного
обладнання – 200 одиниць.
8. Очікувані якісні
Мінімізація
негативних
наслідків
для
результати від реалізації
здоров’я як безпосередньо для хворої людини,
проєктів на виконання
так і для суспільства в цілому, доступність до
технічного завдання
якісних медичних послуг, діагностування
захворювань на ранніх стадіях.
9. Основні заходи технічного 1.
Будівництво, модернізація (капітальний
завдання
ремонт, реконструкція) будівель/приміщень
закладів та установ області, у тому числі із
застосуванням енергозберігаючих технологій,
оновлення матеріально-технічної бази та
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медичного обладнання:
Полтавська обласна клінічна лікарня
ім. М.В. Скліфосовського;
Будівництво корпусу невідкладних станів;
КП „Полтавський обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер ПОР”;
Кременчуцький обласний онкологічний
диспансер по вул. Лікаря Богаєвського, 60-Б в
м. Кременчуці;
Полтавський
обласний
клінічний
онкологічний диспансер по вул. Дмітрієва, 7а
в м. Полтаві з добудовою радіологічного
відділення і лабораторії радіонуклідної
діагностики;
інші лікувальні заклади.
2.
Організація
системи
навчання
медичного персоналу ЦПМСД.
3.
Придбання санітарного автотранспорту.
10. Обсяг фінансування
технічного завдання, тис. грн:
державний бюджет:
державний фонд
регіонального розвитку
інші джерела (субвенція
з державного бюджету)
місцевий бюджет
інші джерела (зазначити)
11. Інша інформація щодо
технічного завдання (за
потреби)
1. Номер технічного
завдання
2. Назва технічного
завдання
3. Номер і назва завдання
з Державної стратегії
регіонального розвитку,
якому відповідає технічне
завдання
4. Номер і назва завдання
з відповідної стратегії
розвитку регіону, якому

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

691500,0

525100,0

602800,0

1819400,0

273800,0

107400,0

185100,0

566300,0

417700,0

417700,0

417700,0

1253100,0

200000,0
0,0

200000,0
0,0

200000,0
0,0

600000,0
0,0

2.5.
Прискорення
економічного
зростання
сільських територій та створення нових
робочих місць у сільській місцевості.
Розвиток підприємництва.
2.1.2. Підтримка перспективних напрямів
розвитку промисловості та АПК (у т.ч.
органічно чистого виробництва, сучасних форм
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відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямовано
технічне завдання

7. Очікувані кількісні
результати від реалізації
проєктів на виконання
технічного завдання
8. Очікувані якісні
результати від реалізації
проєктів на виконання
технічного завдання

9. Основні заходи
технічного завдання

кооперації тощо).
3.1.2. Подолання монопрофільності сільських
територій для забезпечення якісного рівня
життя та рівних можливостей.
Полтавська область
Зайнятість сільського населення стрімко падає,
існує проблема відтоку кваліфікованих кадрів,
що в умовах функціонування громад може
призвести до спаду економічного розвитку.
Шляхом вирішення даної проблеми є
реалізація проектів, спрямованих на зростання
кількості зайнятого населення в сільській
місцевості, активацію та прискорення розвитку
сільських територій, в тому числі шляхом
ведення органічного сільського господарства,
розвитку мережі виробництв переробки с/г
продукції тощо.
Створення 1000 нових робочих місць у
сільській місцевості.
Облаштування 7 об’єктів для виробництва та
переробки сільськогосподарської продукції.
Збільшення площі земель під органічне
виробництво на 2,5%.
Забезпечення
росту
темпів
зайнятості
сільського населення, запровадження нових
технологій та обладнання для вирощування
екологічно
чистої
сільськогосподарської
продукції;
зростання
інноваційних
впроваджень у виробництво; запровадження
культури здорового харчування та збереження
здоров’я населення області, покращення стану
ґрунту та його родючість без застосування
хімічно синтезованих добрив.
1. Створення та облаштування в сільській
місцевості комплексів для виробництва та
переробки сільськогосподарської продукції.
2. Збільшення обсягів виробництва с/г
продукції (в тому числі органічної) та її
споживання.
3. Підтримка потенційних виробників та
переробників сільськогосподарської продукції.
4.
Виробництво
сільськогосподарської
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продукції в високої якості.
10. Обсяг фінансування
технічного завдання, тис.
грн:
державний бюджет:
державний фонд
регіонального розвитку
інші джерела
(зазначити)
місцевий бюджет
інші джерела (зазначити)
11. Інша інформація щодо
технічного завдання (за
потреби)
1. Номер технічного
завдання
2. Назва технічного
завдання
3. Номер і назва завдання
з Державної стратегії
регіонального розвитку,
якому відповідає технічне
завдання
4. Номер і назва завдання
з відповідної стратегії
розвитку регіону, якому
відповідає технічне
завдання

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямовано
технічне завдання

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

10000,0

40000,0

20000,0

70000,0

10000,0

40000,0

20000,0

70000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5000,0
0,0

20000,0
0,0

10000,0
0,0

35000,0
0,0

3.22.
Створення умов для розвитку комунального
господарства як складової економічного
розвитку області.
Розвиток підприємництва

2.2.1. Підтримка розвитку МСП, у т.ч.
соціального та молодіжного підприємництва,
стартапів тощо.
2.1.2. Підтримка перспективних напрямів
розвитку промисловості та АПК (в т.ч.
органічно чистого виробництва, сучасних форм
кооперації тощо).
Полтавська область
Однією зі слабких сторін територіальних
громад є відсутність робочих місць, низький
рівень зайнятості, трудова міграція населення
та незначна кількість підприємств малого
бізнесу. Комунальні господарства, що діють на
території громад, крім надання послуг з
водопостачання та водовідведення, вивезення
сміття, зовнішнього благоустрою, можуть
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7. Очікувані кількісні
результати від реалізації
проєктів на виконання
технічного завдання
8. Очікувані якісні
результати від реалізації
проєктів на виконання
технічного завдання

9. Основні заходи
технічного завдання

10. Обсяг фінансування
технічного завдання, тис.
грн:
державний бюджет:
державний фонд
регіонального розвитку
інші джерела
(зазначити)
місцевий бюджет
інші джерела (кошти
інвесторів)
11. Інша інформація щодо
технічного завдання (за
потреби)

надавати й інші послуги.
1. Новостворені виробничі потужності – 3
об’єкти.
2. Придбання виробничого обладнання – 10
позицій.
3. Кількість створених нових робочих місць –
100 місць.
Збільшення податкових надходжень до
бюджету, подолання збитковості місцевих
комунальних підприємств, підвищення рівня
конкурентоспроможності
територій.
Розширення видів послуг комунальних
господарств, у т.ч. виготовлення паливних
брикетів, будівельних матеріалів, тротуарної
плитки.
1.
Будівництва
цеху
з
виробництва
паливних брикетів.
2. Облаштування цеху з виробництва
будівельних матеріалів.
3. Будівництво логістично-складського центру.
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

10000,0

20000,0

20000,0

50000,0

10000,0

20000,0

20000,0

50000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7000,0

7000,0

7000,0

21000,0

3000,0

3000,0

3000,0

9000,0
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3. Викласти орієнтований фінансовий план програми 1 „Висока якість
життя, комфортні і безпечні умови та добробут” у новій редакції:
Бюджет, тис. грн
2021
2022
2023
Разом
Напрям 1.1. Здорове населення області з максимальною тривалістю активного
періоду життя
Розбудова, відновлення та
891500,0
725100,0
802800,0
2419400,0
модернізація мережі
закладів охорони здоров’я
для покращення
доступності та якості
медичних послуг.
Розвиток спортивної
359600,0
301900,0
286000,0
947450,0
інфраструктури, створення
умов для занять фізичною
культурою та спортом
Напрям 1.2. Універсальна система соціального захисту населення та безпечні
умови життя
Забезпечення формування й 150000,0
150000,0
150000,0
450000,0
функціонування
інклюзивного середовища
Реалізація проєктів
5200,0
44800,0
5000,0
55000,0
Надзвичайної кредитної
програми відновлення
України (НКПВУ)
Розвиток соціальних послуг
9000,0
3000,0
3000,0
15000,0
у громаді відповідно до
потреб її мешканців
Удосконалення діяльності
61500,0
61500,0
61500,0
184500,0
Центрів надання
адміністративних послуг
Розбудова закладів догляду
25518,0
29447,0
29015,0
83980,0
за соціально незахищеними
верствами населення
Гендерна пріоритизація в
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
міському просторі
Проєкти

Розвиток
на
території
області
системи
запобігання і реагування на

66300,0

29300,0

29600,0

125200,0

10
надзвичайні
ситуації
(небезпечні
події)
та
ліквідації їх наслідків
Забезпечення
виконання
заходів
обласної
комплексної
соціальної
програми, спрямованих на
надання
додаткових
обласних
соціальних
гарантій ветеранам війни,
членам їх сімей та іншим
пільговим
категорій
населення

55628,0

52641,0

54734,4

163003,4

Напрям 1.3. Сучасний освітній простір як базис для задоволення потреб
суспільства та економіки, підвищення правової культури населення
Розвиток національної
свідомості, формування
почуття патріотизму,
соціальної активності та
відповідальності,
сповідування європейських
цінностей
Розбудова мережі закладів
освіти та створення
якісного освітнього
простору, в тому числі
інклюзивного
Створення центрів
професійної досконалості
Реалізація надважливих
державних проєктів, які
спрямовані на розбудову
соціальної інфраструктури
ВСЬОГО

5800,0

6100,0

6100,0

18000,0

203400,0

157400,0

151300,0

512100,0

27400,0

100100,0

280300,0

407800,0

132000,0

132000,0

132000,0

396000,0

1993 846,0

1794288,0

1992349,4

5780483,4
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4. Викласти орієнтований фінансовий план програми 2 „Збалансована
інноваційна конкурентоспроможна економіка” у новій редакції:
Проєкти

Бюджет, тис. грн
2021
2022
2023
Разом
Напрям 2.1. Інноваційний та науковий розвиток економіки області на основі
смарт-спеціалізації
Забезпечення умов
3200,0
4400,0
4600,0
12200,0
комерціалізації інновацій
Забезпечення умов для
29000,0
31000,0
29000,0
89000,0
інституційної підтримки
розвитку інновацій та
креативного підприємництва
Створення та підтримка
12500,0
15500,0
15500,0
43500,0
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
Підтримка розвитку
9000,0
9000,0
9000,0
27000,0
садівництва, ягідництва та
започаткування аграрного
туризму
Прискорення економічного
15000,0
60000,0
30000,0
105000,0
зростання сільських територій
та створення нових робочих
місць у сільській місцевості
Сприяння становленню та
5000,0
5000,0
5000,0
15000,0
розвитку фермерських
господарств
Контроль якості продуктів
500,0
500,0
500,0
1500,0
харчування тваринного
походження
Розвиток галузі тваринництва в
1000,0
1000,0
1500,0
3500,0
особистих селянських та
фермерських господарствах
Проведення паспортизації
5000,0
5500,0
3000,0
13500,0
водних об’єктів за межами
населених пунктів для
рибогосподарських потреб.
Підтримка
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
сільськогосподарської дорадчої
діяльності
Створення технічних станцій
13500,0
16000,0
16000,0
45500,0

12
малої механізації
Розвиток систем надання
7600,0
12400,0
17400,0
37400,0
електронних послуг населенню
(Smart-регіон)
Напрям 2.2. Ефективна бізнес та інвестиційна інфраструктура, активізація
інвестиційної діяльності
Створення інфраструктури
13000,0
15300,0
8000,0
36300,0
розвитку бізнесу
Розбудова мережі
8500,0
13200,0
6600,0
28300,0
індустріальних парків та інших
просторових форм організації
бізнесу
Напрям 2.3. Сталий розвиток креативних індустрій, культури та туризму
Розбудова туристично118600,0
69200,0
69600,0
257400,0
інформаційної інфраструктури
та створення брендових
туристичних продуктів
Створення належних умов для
207980,0 115650,0 155120,0
478750,0
умов для задоволення
культурних і естетичних
потреб мешканців населених
пунктів області
ВСЬОГО
450380,0 374650,0 371820,0 1196850,0

Виконувач обов’язків
директора Департаменту економічного
розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій Полтавської обласної
державної адміністрації

О. ОНУПКО

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту рішення «Про внесення змін у додаток
до Стратегії розвитку Полтавської області
на 2021–2027 роки "План заходів з реалізації Стратегії розвитку
Полтавської області на 2021–2023 роки"»
Зміст відповідного положення
чинної редакції Плану заходів з
Редакція з урахуванням
реалізації Стратегії розвитку
запропонованих змін
Полтавської області на 2021–2023
роки
1. Викласти таблиці 1 та 2 розділу 4 «Програми Плану заходів з реалізації
Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки» у новій редакції
Таблиця 1 розділу 4
Таблиця 1 розділу 4
Технічне завдання 1.1.
Технічне завдання 1.1.
«Модернізація матеріально-технічної «Розбудова,
відновлення
та
бази закладів охорони здоров’я для модернізація мережі закладів охорони
покращення доступності та якості здоров’я для покращення доступності
медичних послуг».
та якості медичних послуг».
Таблиця 2 розділу 4
Технічне завдання 2.5.
«Підтримка
товаровиробників
органічної продукції».

Таблиця 2 розділу 4
Технічне завдання 2.5.
«Прискорення економічного зростання
сільських територій та створення
нових робочих місць у сільській
місцевості».
2. Викласти технічні завдання 1.1., 2.5., 3.22. у новій редакції:
Технічне завдання 1.1:
Технічне завдання 1.1:
Пункт 2. Назва технічного завдання: Пункт 2. Назва технічного завдання:
«Модернізація матеріально-технічної «Розбудова, відновлення та
бази закладів охорони здоров’я для
модернізація мережі закладів охорони
покращення доступності та якості
здоров’я для покращення доступності
медичних послуг».
та якості медичних послуг».
Технічне завдання 2.5.
Назва технічного завдання:
«Підтримка
товаровиробників
органічної продукції».

Технічне завдання 2.5.
Назва технічного завдання:
«Прискорення економічного зростання
сільських територій та створення
нових робочих місць у сільській
місцевості».
Текст технічного завдання викладено у
новій редакції.
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Технічне завдання 3.22:
Пункт 4. Номер і назва завдання
з відповідної стратегії розвитку
регіону, якому відповідає технічне
завдання:
«2.2.1. Підтримка розвитку МСП, у
т.ч. соціального та молодіжного
підприємництва,
стартапів тощо».

Технічне завдання 3.22:
Пункт 4. Номер і назва завдання
з відповідної
стратегії
розвитку
регіону, якому відповідає технічне
завдання:
«2.2.1. Підтримка розвитку МСП, у т.ч.
соціального
та
молодіжного
підприємництва,
стартапів тощо.

2.1.2. Підтримка перспективних
напрямів розвитку промисловості та
АПК (в т.ч. органічно чистого
виробництва, сучасних форм
кооперації тощо)».
3. Викласти орієнтований фінансовий план програми 1 «Висока якість
життя, комфортні і безпечні умови та добробут» у новій редакції:
Напрям 1.1.: Здорове населення
Напрям 1.1.: Здорове населення
області з максимальною тривалістю
області з максимальною тривалістю
активного періоду життя
активного періоду життя
Проєкт: «Модернізація матеріально- Проєкт: «Розбудова, відновлення та
технічної бази закладів охорони
модернізація мережі закладів охорони
здоров’я для покращення доступності здоров’я для покращення доступності
та якості медичних послуг».
та якості медичних послуг».
4. Викласти орієнтований фінансовий план програми 2 „Збалансована
інноваційна конкурентоспроможна економіка” у новій редакції:
Напрям
2.1.
Інноваційний
та Напрям 2.1. Інноваційний та науковий
науковий розвиток економіки області розвиток економіки області на основі
на основі смарт-спеціалізації
смарт-спеціалізації
Проєкт: «Підтримка
Проєкт: «Прискорення економічного
товаровиробників органічної
зростання сільських територій та
продукції».
створення нових робочих місць у
сільській місцевості».

Виконувач обов’язків
директора Департаменту економічного
розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій Полтавської обласної
державної адміністрації

О. ОНУПКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про внесення змін у додаток до
Стратегії розвитку Полтавської області на 2021–2027 роки
"План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської
області на 2021–2023 роки"»
Розробник проєкту рішення: Департамент економічного розвитку, торгівлі та
залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації.
Проєкт рішення не є нормативно-правовим актом.
Мета: впровадження нових проєктних ідей, які надійшли від територіальних
громад області.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Підставою для розроблення проєкту рішення є необхідність внесення змін
у додатку до Стратегії розвитку Полтавської області на 2021–2027 роки «План
заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021–2023 роки»,
затвердженої рішенням обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1242 (далі –
План заходів), у зв’язку з надходженням нових проєктних ідей від
територіальних громад області.
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проєкт змін до Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2027
роки (далі – Стратегія) є документом, що визначає тенденції та шляхи розвитку
регіону спрямовані на досягнення пріоритетних цілей, визначених Стратегією
розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки.
Впровадження нових проєктних ідей територіальних громад потребують
оновлення деяких технічних завдань регіонального розвитку Плану заходів
щодо розбудови, відновлення та модернізації мережі закладів охорони здоров’я
для покращення доступності та якості медичних послуг, прискорення
економічного зростання сільських територій та створення нових робочих місць
у сільській місцевості, створення умов для розвитку комунального
господарства як складової економічного розвитку області, які спрямовані на
забезпечення системи надання якісних медичних послуг, впровадження
сучасних моделей та методів їх надання, підтримку перспективних напрямів
розвитку промисловості та АПК, подолання монопрофільності сільських
територій для забезпечення якісного рівня життя та рівних можливостей, а
також підтримку розвитку малого та середнього підприємництва.
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3. Суть проєкту рішення
Внесення змін до Стратегії, зокрема оновлення технічних завдань на
проєкти регіонального розвитку, включених до тематичних програм Плану
заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021–2023 року
та викладення їх у новій редакції:
«1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони
здоров’я для покращення доступності та якості медичних послуг».
«2.5. Прискорення економічного зростання сільських територій та
створення нових робочих місць у сільській місцевості».
«3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як
складової економічного розвитку області».
4. Правові аспекти:
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про засади державної регіональної політики».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація рішення не потребує фінансових витрат та дає підстави для
реалізації проєктів регіонального розвитку.
6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін
Не потребує з’ясування позицій зацікавлених органів.
7. Громадське обговорення
Проєкт рішення опублікований на вебпорталі облдержадміністрації
www.adm-pl.gov.ua в розділі «Діяльність облдержадміністрації» – «Нормативна
база» – «Проєкти рішень обласної ради» 11 червня 2021 року.
8. Запобігання корупції
У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
9. Прогноз результатів
Реалізація рішення забезпечить актуалізацію основного програмного
документу довгострокового планування розвитку області – Стратегії, у
результаті виконання заходів якої на регіональному рівні буде забезпечено
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високу якість життя, комфортні і безпечні умови та добробут населення,
збалансовану інноваційність та конкурентоспроможність економіки, ефективне
управління просторовим розвитком, баланс екосистем та охорону довкілля.
Виконувач обов’язків
директора Департаменту економічного
розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій Полтавської обласної
державної адміністрації

О. ОНУПКО

