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Вступ. 

 

2022 рік став доленосним в сучасній історії незалежної України. 

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення російської 

федерації, яке перекреслило дуже багато задумів та ініціатив, що планувались до 

втілення на Полтавщині у мирний час.  

В життя всіх громадян області увійшли речі, про які ми раніше знали тільки 

з підручників історії та фільмів: повітряні тривоги, світломаскування, 

переховування в укриттях та комендантська година. І найстрашніше – 

вторгнення російських військ на територію області та ракетні удари. 

Цей рік показав нашу єдність і згуртованість у досягненні єдиної мети для 

всіх українців – Перемоги над ворогом – російською федерацією, що 

десятиліттями маскувалася під братню сусідську державу. 

Завдяки спільним зусиллям наших Захисників і Захисниць, обласної влади і 

бізнесу, волонтерів та простих патріотів своєї країни і області Полтавщина 

перетворилася на фортецю та домівку для сотень тисяч тимчасово переміщених 

осіб, які внаслідок активних бойових дій або окупації втратили свої помешкання. 

Головними пріоритетами розвитку області стали посилення 

обороноздатності, всебічна допомога військовослужбовцям Збройних Сил 

України у опорі та вигнанні агресора з територій нашої незалежної та суверенної 

держави, підтримка переселенців, допомога фронтовим областям і забезпечення 

нормального, наскільки це можливо, життя Полтавщини. 
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1. Фінансова самодостатність. 

 

 

Протягом 2022 року до бюджетів усіх рівнів акумульовано 69,3 млрд грн 

податків і зборів, що на 9,1% більше показників 2021 року (5,8 млрд грн). 

Надходження до Державного бюджету в 2022 році збільшилися на 7,0% 

(3,3 млрд грн) і склали 50,1 млрд грн.  

Місцеві бюджети за доходами (без урахування трансфертів) виконано в сумі 

19,2 млрд грн. Надходження збільшилися на 15,0%. 

В розрахунку на душу населення області обсяг доходів зріс на 16,6% (на 

2018 грн) і склав 14176 грн. 

Планові показники надходжень до місцевих бюджетів за доходами (без 

урахування трансфертів) виконано на 106,7%.  

Видатки загального фонду бюджету області за 2022 рік (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) освоєні в сумі 18,7 млрд грн, або на 92,5% від 

уточненого розпису з урахуванням змін, в тому числі: 

• освіта – 8 679,4 млн грн при уточненому плані 9181,8 млн грн (94,5% до 

уточненого плану); 

• охорона здоров’я – 1800,2 млн грн (97% до уточненого плану); 

• соціальний захист – 1364,3 млн грн (92,5% до уточненого плану); 

• культура – 778,4 млн грн (94,2% до уточненого плану); 

• фізична культура – 341,5 млн грн (94,4% до уточненого плану). 

Бюджет області за показниками спеціального фонду (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 3,0 млрд грн, або на 52,8% від 

уточненого розпису на рік.  

Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати станом на 

01.01.2023 року в області відсутня. 

Капітальні видатки за 2022 рік становлять 2,5 млрд грн та були спрямовані 

на розвиток інфраструктури області. 

На початок 2022 року вільні залишки коштів місцевих бюджетів по 

загальному фонду становили 2460,8 млн грн (на початок 2021 року – 1086,8 млн 

грн), протягом року розподілено 2327,9 млн грн, або 94,6 %. 

Протягом 2022 року 25 територіальних громад отримували базову дотацію, 

21 громада – реверсну дотацію, 14 громад мали збалансовані бюджети. 

Найбільшу базову дотацію отримували громади: Кам’янопотоківська 

сільська – 19,7 млн грн (або 25,5% в загальних доходах громади), Градизька 

селищна – 12,1 млн грн (або 8,6%) та Новосанжарська  селищна – 11,5 млн грн 

(або 4,9%). 

Серед громад з найбільшим рівнем реверсної дотації Полтавська 

(288,6 тис. грн), Горішньоплавнівська (99,1 тис. грн), Кременчуцька (97,5 тис. 

грн), Глобинська (23,1 тис. грн) міські та Машівська селищна (17,0 тис. грн). 
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2. Промисловий комплекс. 

 

 

Незважаючи на повномасштабну війну, розв’язану російською федерацією 

проти України, промисловість залишається вагомою частиною як економіки 

Полтавщини, так і всієї держави. У промисловому секторі економіки працює 

майже 1400 підприємств різних форм власності, з них 200 – великих та середніх, 

решта (1200) – малі та мікропідприємства. Як базис регіональної економіки 

промисловий комплекс стабільно забезпечує майже 50% валової доданої 

вартості, понад третину зайнятих осіб в економіці області; половина надходжень 

до зведеного бюджету сплачено ТОП-10 найбільшими промисловими 

підприємствами регіону (35,0 млрд грн).  

В структурі промислового виробництва області найбільша частка належить 

нафтогазовидобувному комплексу, гірничодобувній та харчовій промисловості, 

а також машинобудуванню. 

Деякі з підприємств у 2022 році, навіть у період дії воєнного стану, 

забезпечили позитивну динаміку промислового виробництва (за останніми 

оперативними даними підприємств): 

Добувної промисловості і розроблення кар’єрів  

ГПУ ,,Полтавагазвидобування”: газового конденсату – на 0,7%, газу 

природного – на 3,4%, рідких вуглеводнів – на 5,6%, нафти – на 34,3%; ТОВ 

„Стратум України”: газу природного – в 2,2 рази, газового конденсату – в 

3,6 рази. 

Машинобудування 

ТОВ „Інструментальний завод” – на 1,4% 

Виробництва фармацевтичних продуктів та препаратів 

АТ „Лубнифарм” – на 4,9%. 

Харчової промисловості 

СТ „Ранок” – на 16,7%, ТОВ „Глобинський маслосирзавод” – на 36,2%.  

Водночас, на більшості промислових підприємств області відбулося 

скорочення обсягів виробництва продукції:  

Добувної промисловості і розроблення кар’єрів 

ПрАТ „Нафтогазвидобування”: газу природного – на 7,4% та газового 

конденсату – на 8,5%.    

У галузі з розроблення кар’єрів ПрАТ ,,Полтавський ГЗК”, в порівнянні з 

2021 роком, зменшив виробництво основних видів продукції на 52,4%. Зокрема, 

зменшив видобуток залізної руди – на 50,2%, обкотишів – на 46,0%, 

залізорудного концентрату – на 63,5%. ТОВ ,,Єристівський ГЗК” зменшено 

видобуток залізної руди на 36,0%. 

Також, зниження виробництва демонструє АТ „ККУ „Кварц” – на 89,8%, а 

саме зменшення видобутку щебня – на 87,9% та відсіву на 91,8%. 

Машинобудування 

ПАТ „Крюківський вагонобудівний завод” – на 8,8%, ТОВ ВКО ,,Кисень” – 

на 19,7%, ТОВ „Вентиляторний завод „Горизонт” – на 24,0%, ПП ,,Лубнимаш” – 

на 28,9%, ПрАТ „Хорольський механічний завод” – на 41,3%, ВП „Лубенський 
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верстатобудівний завод” ПАТ „МОТОР СІЧ” – на 62,5%, ПрАТ ,,Склоприлад” – 

на 71,7%, ПрАТ ,,Кременчуцький колісний завод” – на 72,5%, ПрАТ 

,,Кременчуцький завод дорожніх машин” – на 88,2%. 

Деревообробної промисловості 

ДП „Гадяцький лісгосп” – на 24,6%. 

Легкої промисловості 

ПрАТ „КВТФ „Кремтекс” – на 39,0%. 

Харчової промисловості 

ПП „Виробничо-торгова компанія „Лукас” – на 2,9%, ТОВ „Глобинський 

м’ясокомбінат” – на 10,0%, ТОВ „Пирятинський сирзавод” – на 11,2%, 

ТОВ „Домінік-Ко” – на 18,5%, ПрАТ „Полтавський олійноекстракційний завод – 

Кернел Груп” – на 21,2%, ПрАТ „КрКф „Рошен” – на 27,2%, ТОВ „Хорольський 

завод дитячих продуктів харчування” – на 29,8%, ТОВ „Лубенський молочний 

завод” – на 45,8%. 

Загальними чинниками значного спаду в промисловому комплексі є:  

- безпекова ситуація (постійні обстріли окупантами цивільної і виробничої 

інфраструктури);  

- труднощі із логістикою, особливо для експортоорієнтованих галузей 

промислового комплексу; 

- зниження інвестиційної активності в напрямку розвитку промислового 

сектору;  

- дефіцит/обмеження електропостачання; 

- дефіцит кадрів робітничих професій та недостатня якість професійної 

підготовки; 

- зниження попиту як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках; 

- брак обігових коштів; 

- заборгованість із виплати заробітної плати тощо. 

Станом на 01.01.2023 загальна заборгованість із заробітної плати в області 

становить 67,8 млн грн, із них 55,7% (37,8 млн грн) припадає на промислові 

підприємства, а саме: ПрАТ „АвтоКрАЗ” – 18,3 млн грн, ТОВ „НВФ 

„Техвагонмашˮ – 7,0 млн грн, ПрАТ „Кременчуцький колісний завод” – 9,8 млн 

грн, ПАТ „Ободˮ– 2,7 млн грн. 

Крім того, важливим фактором, що і на сьогодні стримує промисловий 

розвиток, є відсутність затвердженої Державної стратегічної програми 

промислового розвитку, яка б містила чітко визначені цілі та пріоритети 

розвитку, механізми і джерела фінансування впровадження необхідних заходів у 

промисловості. 

З метою сприяння ефективному функціонуванню реального сектору 

економіки (в тому числі промисловості), підвищенню економічної стійкості в 

умовах сьогодення в області проводяться відповідні заходи. 

Так, 25 березня 2022 року в приміщенні ПрАТ „Кременчуцький завод 

дорожніх машин” проведено нараду за участю керівництва 

ДК ,,Укроборонпром”, представників облвійськадміністрації та керівників 

провідних підприємств області з метою активізації співпраці щодо отримання 

державних замовлень. 
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14 вересня 2022 року в облвійськадміністрації відбулася онлайн-нарада за 

участю першого заступника Міністра з питань стратегічних галузей 

промисловості України О.Можного, представника Мінстратегпрому, 

керівництва облвійськадміністрації та керівників провідних промислових 

підприємств області щодо відновлення промислового потенціалу області, 

обговорення стану та перспектив розвитку промисловості, а також проблемних 

питань діяльності та шляхів їх вирішення. 

У зв’язку зі складною ситуацією, що склалася на ПАТ „Крюківський 

вагонобудівний завод” та недопущенням зупинення виконання державного 

замовлення на пасажирські вагони, а також подальшого фінансування закупівлі 

АТ „Укрзалізниця” рухомого 

складу для перевезення 

пасажирів та погашення 

існуючої заборгованості, 

направлено листи Прем’єр-

міністру України Д.Шмигалю, 

Міністерству інфраструктури 

України, Міністерству 

фінансів України, Державній 

казначейській службі України, 

Віце прем’єр-міністру України 

– Міністру розвитку громад, 

територій та інфраструктури 

України. 

Із загальної суми заборгованості, яка становила на кінець 2022 року 

1 483,2 млн грн, АТ „Укрзалізниця” 30.12.2022 здійснила платіж в сумі 82,8 млн 

грн.  

ПАТ „Крюківський вагонобудівний завод” з початку воєнних дій не 

припиняв виготовлення пасажирських вагонів за державним замовленням та 

планує його виконати до кінця лютого 2023 року. Станом на 01.01.2023 із 

85 поставлених пасажирських вагонів АТ „Укрзалізниця” не розрахувалася за 

66 – загальна заборгованість АТ „Укрзалізниця” по договору (за 13 місяців) 

складає 1 400,3 млн грн. 

З початку військових дій представники бізнесу (підприємства газонафтової 

галузі, гірничо-збагачувальної сфери, промислового комплексу та аграрної 

сфери, торгівлі, аптечних та інших установ) здійснювали фінансову підтримку 

ЗСУ та підрозділів ТРО, надавали продукцію власного виробництва та 

передавали у користування автотранспорт (понад 180 одиниць). Такої допомоги 

підприємствами надано на суму понад 500 млн грн. 

Підприємствами харчової промисловості надано понад 400 тонн 

гуманітарної допомоги, зокрема: цукру – 120 тонн (ТОВ „Цукорагропром”), 

олії – 59,2 тонн (ТОВ Кернел-Трейд, ТОВ „Укролія”), м’яса – 40 тонн (ТОВ 

„Глобинський м’ясокомбінат”, ТОВ „Лубним’ясо”), ковбасних виробів – 10 тонн 

(ТОВ „Глобинський м’ясокомбінат”, ПРАТ „Креманчукм’ясо”), масла 

вершкового – 10 тонн (ПП „Білоцерківська агропромислова група”), сирів – 
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10 тонн (ТОВ „Пирятинський сирзавод”), іншої молочної продукції – 2,8 тонн 

(ТОВ „Оржицький молокозавод”, ТОВ „ТЕРРАФУД”, ТОВ „Інтергагросервіс”), 

продукту згущеного молока – 5,7 тонн (ТОВ „Ріал темп”), дитячого харчування 

– 10 тонн (ТОВ „Хорольський завод дитячих продуктів харчування”), води – 

понад 100 тонн (ПрАТ „Миргородський завод мінеральних вод”, 

ТОВ „Полтавський завод продтоварів „Світанок”, ПАТ „Полтавпиво”), печива – 

22,0 тонн (ПП „Лукас”, Кобеляцький з/д продтоварів „Мрія”, ТОВ „Інверт”, ТОВ 

„Хвилясті”), консервів – 8 тис. од. (ТОВ „Кернел-Трейд”), риби – 1 тонн (ФОП 

Лісний), крупи – 0,3 тонн (ТОВ „Фірма Діамант ЛТД” „Козуб продукт”). 

ТОВ „Полтавський хлібопекарський комплекс” у перші дні війни надав 

гуманітарну допомогу для м. Харкова у вигляді 5 тонн хліба та хлібобулочних 

виробів. 

Сільськогосподарські товаровиробники забезпечили постачання 138 тонн 

власної продукції, зокрема: борошна – 12,5 тонн (СФГ Відродження, ФГ Грига, 

ПРАТ „Гадяцьке бурякогосподарство”), картоплі – 16 тонн (СТОВ Скіф, 

фермерські господарства), крупи – 8 тонн (ПРАТ „Гадяцьке 

бурякогосподарство”, СТОВ Скіф) та іншої продукції (кава, печиво) – 1,5 тонн 

(ПРАТ „Гадяцьке бурякогосподарство”). 

Підприємства ресторанного господарства (Мафія, Криниця, Старт) 

забезпечили харчування підрозділів тероборони. 

Місцеві мережі АЗС безоплатно забезпечували паливно-мастильними 

матеріалами. 

Мережева торгівля також формувала продуктові набори для тероборони, 

аптечні мережі – надавали медикаменти першої необхідності. 

Торговельна мережа м. Полтави („Аврора”, „МЕТРО Кеш енд Кері 

Україна”, Велмарт, Епіцентр, АТБ маркет, Маркет Опт) також надавала 

посильну допомогу для облаштування гуманітарних складів, задовольняла 

потреби територіальної оборони – одноразовий посуд, рукавички, ліхтарі, 

подовжувачі, автокари з водіями для гуманітарних складів, рокли, піддони, візки, 

корзинки, медичні препарати, 

засоби гігієни, цигарки, хліб та 

печиво. 

Крім цього, торгівельними 

мережами для забезпечення 

безперебійної роботи 

гуманітарних продовольчих 

центрів (складів) надано в 

безоплатне користування 

території складів для формування 

відповідних наборів, кари, рокли, 

візки, допоміжні матеріали 

(рукавички, подовжувачі), транспорт (вантажівки, фури), паливно-мастильні 

матеріали. 

Будівельні компанії виготовили їжаки та буржуйки, придбавали генератори. 

Зокрема, ТОВ „Будівельна компанія „Комбінат виробничих підприємств” надала 
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допомогу батальйону Полтавського району: буржуйки, залізобетонні плити для 

облаштування блокпостів, здійснила бетонування злітної смуги аеропорту. 

Підприємство ТОВ „Прем’єр СОКС” передало 20 тис. пар шкарпеток для 

потреб переселенців та військових. 

ГПУ „Полтавагазвидобування” для територіальних громад надало 

залізобетонні плити для формування блокпостів, а також забезпечувало паливом. 

ПОКВПТГ „Полтаватеплоенерго” придбано стрейч плівку для формування 

проднаборів мешканцям Сумщини та Харківщини на загальну суму 110 тис. грн. 

 

3. Розвиток агропромислового комплексу. 

 

Сільське господарство – одна з провідних галузей Полтавщини. 

За обсягом виробництва валової продукції область займає 4 місце, частка 

Полтавщини в загальному обсязі валової продукції становить 5,9%. 

В області обробляється 2,2 млн га сільськогосподарських угідь, з них 

1,8 млн га ріллі. Сільгосппідприємствами засівається 1,3 млн га угідь, 

господарствами населення – 418 тис. га. 

Маючи 5,5% сільгоспугідь в Україні аграрії Полтавщини вирощують 7,0% 

від загальнодержавного обсягу зернових культур, 10,4% – кукурудзи, 9,6% – 

цукрових буряків, 7,0% – сої, 6,0% – соняшнику. 

Сільськогосподарське виробництво на Полтавщині здійснюють 3,5 тис. 

сільськогосподарських підприємств, у тому числі 2,5 тис. фермерських 

господарств та 185,7 тис. особистих селянських господарств. 

По всіх категоріях господарств в області в 2022 році підлягало до збору 

1,7 млн. га сільськогосподарських культур. 

Валовий збір зернових культур 5,4 млн тонн. Це найвищий показник серед 

регіонів України.  

В 2022 році, як і в попередніх 

роках, найбільші площі займає 

кукурудза на зерно – 529,3 тис. га.  

За оперативними даними 

кукурудзи на зерно намолочено 3,9 

млн тонн, середня урожайність 85,1 

ц/га, що на 17,6 ц/га більше, ніж у 

минулому році (67,5 ц/га). За обсягом 

валового збору кукурудзи на зерно 

область займає 1 місце. 

В 2022 році аграрії Полтавщини серед регіонів України отримали найбільшу 

урожайність гречки – 19,1 ц/га. 

Завершено збирання сої та соняшнику. Сої намолочено 403,3 тис. тонн, 

соняшнику 1,2 млн. тонн, що більше минулорічних показників. 

По площі сої  та обсягам збирання область знаходиться на 2 місці по Україні. 

По площі соняшника область знаходиться на 3 місці по Україні, по обсягам 

збирання – на 2 місці. 
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Цукрових буряків накопано 1,0 млн. тонн. По площі збирання цукрових 

буряків область знаходиться на 2 місці по Україні, по валовому збору – на 6 місці. 

Під урожай 2023 року посіяно 228,6 тис. га, в тому числі пшениці – 216,1 тис. га. 

Потреба в продовольчому зерні буде забезпечена. 

З метою фінансового забезпечення в 2022 році посівної кампанії та 

збиральних робіт значна частина аграріїв області скористалася програмою 

„Доступні кредити 5-7-9%”. 1583 аграрії Полтавщини залучили 3,7 млрд грн 

кредитних коштів, у тому числі за програмою портфельних гарантій 1,5 млрд 

грн. 

Аграрії Полтавщини також залучали додаткові фінансові ресурси через 

механізм аграрних розписок. В 2022 році в області оформлено 28 аграрних 

розписок, що дало змогу залучити 212,1 млн. грн. додаткових фінансових 

ресурсів. 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21 червня 2022 р. 

№ 738 „Деякі питання надання грантів бізнесу”, якою передбачено надання 

коштів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та 

тепличного господарства. Міністерством аграрної політики і продовольства 

України погоджено гранти в розмірі 13,4 млн грн для розвитку садівництва та 

ягідництва на площі 33,5 га. 

В серпні 2022 року Мінагрополітики запустило нову онлайн-платформу для 

підтримки агровиробників — Державний аграрний реєстр (ДАР).  

Мета платформи ДАР – залучення та розподіл усіх видів підтримки серед 

українських агровиробників. Платформа відкрита для реєстрації всіх 

українських аграріїв. Агровиробники, зареєстровані в ДАР, можуть подати 

заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних 

програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних 

донорів. 

1947 агровиробників Полтавщини через ДАР подали заявки на отримання 

державної підтримки, в тому числі 258 суб’єктів господарювання – на отримання 

дотації за утримання корови і 1687 суб’єктів господарювання – на отримання 

субсидії на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення. 

Заявки 1791 аграрія Полтавщини оброблені і включені до переліку на отримання 

державної підтримки. Сума підтримки склала 138,0 млн грн. 

122 сільськогосподарських підприємства та фермерських господарств, які 

зареєструвалися в ДАР, отримали 

1833 рукава для зберігання зерна.  

Надання такої допомоги 

українським аграріям є частиною 

Стратегії ФАО щодо підтримки 

зберігання зерна, метою якої є 

подолання дефіциту зерносховищ 

для забезпечення глобальної 

продовольчої безпеки. 

Полтавщина залишається 

лідером серед регіонів по 
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виробництву продукції тваринництва. За кількістю поголів’я великої рогатої 

худоби в усіх категоріях господарств та у сільськогосподарських підприємствах 

область посідає перше місце в Україні, за кількістю корів у 

сільськогосподарських підприємствах – перше місце, за поголів’ям свиней – 

четверте. 

Серед регіонів України з виробництва молока в усіх категоріях господарств 

та сільськогосподарських підприємствах область посідає перше місце. 

Полтавщина має одну із найбільших племінних баз в Україні. Наразі в 

області налічується 45 суб’єктів племінної справи у тваринництві з розведення 

ВРХ, свиней, овець, коней, птиці, бджіл та племпідприємства, що забезпечують 

відтворення. 

Область є лідером серед регіонів України за кількістю племінного поголів’я 

великої рогатої худоби – 32079 голів або 10,2% від загального племінного 

поголів’я в Україні. 

Незважаючи на складні умови, сільськогосподарські підприємства області 

продовжують працювати, зберігають галузь тваринництва та забезпечують її 

подальший розвиток. 

 

4. Розвиток малого та середнього підприємництва. 

5.   
 

Економіка по всій країні починає поступово оживати: з’являються нові 

підприємства, ФОПи, бізнес повертається до роботи. 

Для стимулювання розвитку підприємництва діє державна підтримка 

малого та середнього бізнесу шляхом надання безповоротної державної 

допомоги фізичним особам, суб’єктам господарювання у формі грантів на 

створення або розвиток власного бізнесу „є РОБОТАˮ. Маємо чотири напрямки 

підтримки „Своя справаˮ, „Свій садˮ, „Своя теплицяˮ, „Новий рівеньˮ. 

За програмою „Робота: СВОЯ СПРАВАˮ, яка спрямована на підтримку 

мікробізнесу, як-то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний 

центр, СТО, монтажні роботи тощо у Полтавській області станом на 01.01.2023 

профінансовано 147 проєктів на суму 33,9 млн грн. 

За програмою „Робота: СВОЯ ТЕПЛИЦЯˮ погоджено 2 проєкти. 

Крім того, за програмою „Робота: НОВИЙ РІВЕНЬˮ, яка спрямована на 

створення та розвиток переробних підприємств, зокрема у галузях 

деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, 

виробництва будматеріалів профінансовано 10 бізнес проєктів на суму 50,2 млн 

грн. 

З лютого 2020 року реалізується державна програма „Доступні кредити        

5-7-9%”, яка спрямована на забезпечення спрощення доступу мікро- та малого 

бізнесу до банківського кредитування, зниження кінцевої ставки за банківськими 

кредитами. 

За даними Фонду розвитку підприємництва станом на 04.01.2023 за 

структурою кредитного портфелю серед регіонів України Полтавська область 

знаходиться на 9 місці, маючи суму виданих кредитів за 2022 рік 4,2 млрд грн. У 
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структурі кредитного портфелю за видами економічної діяльності найбільшу 

питому вагу становить сільське господарство (35%), торгівля (33%), послуги 

(14%) та промисловість (13%). 

Для відновлення економіки держави діє програма релокації підприємств, 

яка передбачає переміщення підприємств з територій, що наближені або 

знаходяться у зоні бойових дій, в безпечні регіони України. На початку дії 

програми до Полтавської області перемістилось 50 бізнесів з Донецької, 

Луганської, Харківської областей та 

м. Суми. Переважно це торгівля, ІТ 

сфера, громадське харчування, 

креативна індустрія, будівництво та 

аграрне виробництво. На кінець 

2022 року на Полтавщині 

залишився 41 суб’єкт 

підприємництва. Найбільше бізнесу 

релокувалось із Харківщини та 

Донеччини. Релокований бізнес 

працює в сфері торгівлі, громадського харчування, пошиття одягу, виробництва 

товарів побуту, будівництва, вирощування зернових, ІТ сфері. Для прикладу, 

Харківська ІТ-компанія „NIX Solutionsˮ відкрила офіс у Полтаві та релокувала 

240 спеціалістів, які зараз проживають і працюють у місті та області. 

З метою забезпечення реалізації дієвих механізмів підтримки переміщених 

підприємств та започаткування власної справи внутрішньо переміщеними 

особами (далі – ВПО) затверджена Комплексна програма підтримки внутрішньо 

переміщених осіб на 2023-2024 роки (рішення двадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання від 23 грудня 2022 року № 518). 

Заходами Програми передбачено відшкодування витрат за оренду 

приміщення та оплату комунальних послуг суб’єктам господарювання – ВПО, а 

також відшкодування частини витрат за придбання обладнання суб’єктам 

господарювання – ВПО. Вказаний механізм сприятиме започаткуванню та 

веденню бізнесу суб’єктами господарювання – ВПО.  

На вебпорталі облдержадміністрації створена інформаційна сторінка для 

підприємств, які планують переміщувати свої потужності в безпечні регіони 

України, на якій розміщені основні умови державної програми релокації, відео 

матеріали про успішні переміщені підприємства та інформація про вільні 

виробничі приміщення на території області.  

В рамках Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у Полтавській області на 2021-2023 роки (далі – Програма) 

спільно з канадським проєктом „Крилаˮ для жінок, які планують розпочати 

власну справу, проведено навчання з бізнес планування. У навчанні взяли участь 

27 жінок з Глобинської, Диканської, Шишацької та Полтавської територіальних 

громад. За підсумками навчань проведено конкурс бізнес-проєктів, 

переможцями якого визначено 17 осіб, які отримали фінансову підтримку на 

закупівлю обладнання. 

Для 27 учасників АТО/ООС в режимі онлайн за підтримки майданчика 



13 

 

публічних закупівель ZakupkiProm проведено семінар-тренінг на тему: „Як 

продавати державі під час воєнного стануˮ. 
 

 5. Управління об’єктами комунальної та державної власності.  

 

Відповідно до ЗУ „Про управління об’єктами державної власності” обласна 

державна адміністрація є суб’єктом управління об’єктами державної власності. 

Необхідність ефективного управління цією галуззю обумовлюється тим, що 

переважна кількість підприємств та майна залишені у державній власності. 

Забезпечення ефективного управління державною та комунальною 

власністю має на меті створення дієвого контролю за цільовим використанням 

державного і комунального майна, належним рівнем нарахування орендної плати 

та сплати обов’язкових платежів до бюджету. 

В області протягом 2022 року відбулися по 10 об’єктам державної власності. 

Укладено 8 договорів купівлі-продажу. Очікується оплата по 2 об’єктам 

державної власності на 

загальну суму 85764,6 млн грн. 

Перераховано до державного 

бюджету – 4893,2 тис. грн. (у 

2021 році до державного 

бюджету надійшло 114508,7 

тис. грн за 20 приватизованих 

об’єктів). 

За 2022 рік з Регіональним 

відділенням Фонду державного 

майна України по Полтавській 

та Сумській областях укладено 60 договорів оренди державного майна (за 

аналогічний період 2021 року – 67), до державного бюджету від оренди надійшло 

коштів у сумі 22,0 тис. грн (за 2021 рік – 45,2 тис. грн). 

За органом державної влади – Полтавська обласна військова адміністрація 

в Єдиному реєстрі об’єктів державної власності обліковується 95 юридичних 

осіб, з яких кількість балансоутримувачів державного майна – 19 (в тому числі 

10 структурних підрозділів облвійськадміністрації та 4 райвійськадміністрацій). 

Детальний перелік державного майна складає 1383 одиниці (62 будівлі, 

1229інженерних споруд, 78 автомобілів, 14 земельних ділянок). 

По державному підприємству „Агентство місцевих доріг Полтавської 

області” у автоматизовану систему „Юридичні особи” внесено інформаційні дані 

про 4826,012 км (430 одиниць) обласних автомобільних доріг та 2969 км 

(782 одиниці) районних автомобільних доріг. 

В області налічується 175 підприємств, установ та організацій, майно яких 

є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області, 133 з яких знаходиться в управлінні структурних підрозділів 

облвійськадміністрації. Найбільша кількість суб’єктів спільної власності 

територіальних громад нараховується по галузях: охорони здоров`я – 37, освіти 
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та науки – 33, соціального захисту населення – 18, культури і туризму – 15, сім’ї, 

молоді та спорту – 10. 

 

6. Зовнішньоекономічна та міжнародна діяльність. 

  

Зовнішньоекономічна діяльність. 

Зовнішньоторговельний оборот товарів підприємств Полтавської області з 

країнами світу за підсумками 2022 року склав 3,1 млрд дол. США, що на 39,5% 

менше відповідного показника 2021 року. 

У зовнішній торгівлі область традиційно утримує позитивне сальдо щодо 

переваги обсягів експорту продукції над її імпортом, яке за підсумками 2022 року 

складає 666,0 млн дол. США (1309,7 млн дол. США – 2021 рік). Коефіцієнт 

покриття експортом імпорту склав 1,55 (за 2021 рік – 1,70). 

Протягом року підприємства області здійснювали зовнішньоторговельні 

операції із партнерами із 131 країни світу. 

За обсягами експорту товарів на закордонні ринки Полтавщина займає 

8 місце серед регіонів України. За підсумками 2022 року вартісна частина 

регіонального експорту становить 

4,2% від загальноукраїнського 

обсягу експорту українських товарів 

на закордонні ринки (4,7% – у 2021 

році). 

Обсяг експорту товарів 

становив 1867,0 млн дол. США та 

знизився на 41,5% порівняно з 

показником 2021 року. 

Товарна структура 

регіонального експорту: 

- мінеральні продукти – 53,9% (переважно руда);  

- продукція агропромислового комплексу області (продукція рослинного 

походження, готові харчові продукти, жири і олії, живі тварини та 

продукція тваринного походження) – 37,2%;  

- машини, обладнання, механізми та електротехнічне обладнання – 1,9%; 

- продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 1,7%; 

- текстильні матеріали та текстильні вироби –1,7%; 

- інша продукція – 3,6%. 

Для відновлення зростання обсягів експортної торгівлі необхідне 

удосконалення логістичних шляхів експорту продукції та доступності портів для 

вивезення товарів на зовнішні ринки, а також стабільне виробництво експортної 

продукції. 

За умови діяльності чорноморської зернової ініціативи, завдяки якій 

відкрито деякі порти в Одеській області, країни Азії відновлюють закупівлю 

аграрної продукції України – це може дещо пожвавити експорт області. 

Позитивний вплив на активізацію зовнішньої торгівлі підприємств 

Полтавської області матиме: 



15 

 

- укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової 

продукції (ACAA) (для цього країна доклала багато зусиль з трансформації 

системи сертифікації, технічного регулювання відповідно до правил ЄС) та 

угоди про зону вільної торгівлі з ОАЄ; 

- оновлення угоди з Канадою в частині інвестицій і послуг; 

- приєднання до тихоокеанської угоди про вільну торгівлю (СРТРР); 

- лібералізація торгівлі з країнами Африки. 

Обсяги імпорту продукції до області у 2022 році склали 1,2 млрд дол. США, 

що менше на 36,1% відносно показника 2021 року. 

Товарна структура регіонального імпорту продукції:  

- мінеральні продукти – 56,0%; 

- продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 8,6%; 

- машини, обладнання, механізми та електротехнічне обладнання – 7,6%; 

- недорогоцінні метали та вироби із них – 4,9%; 

- готові харчові продукти – 3,6%; 

- текстильні вироби та матеріали – 3,7%; 

- інша продукція – 15,6%. 

З метою покращення зовнішньоекономічної діяльності бізнесу протягом 

2022 року представників регіонального бізнесу залучено до участі у заходах: 

- довгостроковій освітній програмі для експортерів Export Academy 2022;  

- отримання бізнес-консультацій на Платформі „OnFrontiers” – глобальному 

маркетплейсі, який надає вигідні та ефективні послуги українському бізнесу; 

- серії вебінарів організованих в рамках проєкту „Експромо” Офісом спільно 

з національним проєктом „Дія.Бізнес”, Агенцією „Webpromo” та Академією 

„WebPromoExperts” з метою надання допомоги українським компаніям із 

виходом на міжнародні ринки; 

- спільного обговорення удосконалення законодавства у сфері регулювання 

створення та функціонування вільних митних зон промислового типу за участю 

представників бізнес-спільноти, Міністерства економіки України, Міністерства 

фінансів України, Державної митної служби; 

- можливості експорту товарів до ЄС через пункти пропуску на українсько-

молдовському кордоні; 

- участі у першій українській платформі Ukrainian Brave Business для 

ділових перемовин та укладення експортних контрактів між українським та 

іноземним бізнесом у форматі онлайн,  що створена за підтримки Програми 

розвитку ООН в Україні у співпраці з Міністерством економіки України; 

- участі у Українсько-словацькому бізнес-форумі в місті Ужгороді, який був 

приурочений проведенню засідання Українсько-словацької міжурядової комісії 

у рамках візиту словацької делегації в Україну; 

- участі у діяльності Міжнародної платформи економічної дипломатії 

„Nazovni” – цифрового сервісу, який працює в рамках Ради експортерів та 

інвесторів при Міністерстві закордонних справ України; 

- відкриття нових можливостей щодо просування власної продукції на 

європейський ринок за допомогою маркетплейсу Amazon; 

- переваги програми фінансової допомоги „Кредити на виконання 
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зовнішньоекономічних договорів за спрощеною процедурою”, які надає держава 

українським експортерам через інструмент ПАТ „Експортно-кредитного 

агентства”. 

З метою розширення діючих виробництв на території області створені та 

постійно оновлюються електронні бази:  

- земельних ділянок, що містить близько 180 земельних ділянок типу 

„Greenfield” площею від 0,044 га до 129 га; 

- інвестиційних об’єктів Brownfield/виробничих приміщень (близько 

200 приміщень площею від 11 м2 до 14215 м2), які можуть бути запропоновані 

для розміщення виробних потужностей суб’єктів господарювання з територій, де 

ведуться бойові дії або є загроза бойових дій. 

Міжнародна діяльність. 

У 2022 році на території Полтавської області впроваджувалось понад 

87 проєктів та ініціатив міжнародної технічної допомоги, у тому числі 

27 проєктів з залученням коштів міжнародних фінансових організацій. 

Партнерами з розвитку, що фінансували найбільше проєктів та ініціатив, які 

впроваджувались на території Полтавської області у 2022 році є: Європейський 

інвестиційний банк (20 проєктів); ЄС (19 ініціатив); 

Уряд США (14 ініціатив); Уряд Німеччини (9 ініціатив); 

Уряд Швейцарської Конфедерації (9 ініціатив); Міжнародний фонд 

Відродження (4 проєкти); Північна екологічна фінансова корпорація НЕФКО 

(4 проєкти); Британська рада (3 проєкти); Європейський банк реконструкції та 

розвитку (2 проєкти); Міжнародна організація з міграції (2 проєкти); Програма  

розвитку ООН (2 ініціативи); Уряд Канади (1 проєкт), Фонд Східна Європа 

(1 ініціатива); Фонд Е5Р (1 ініціатива); Міжнародний  банк реконструкції та 

розвитку (1 проєкт). 

У 2022 році Полтавська облвійськадміністрація виступала бенефіціаром 

4 проєктів міжнародної технічної допомоги, загальна вартість яких: 12,17 млн 

євро (у частині придбання обладнання, матеріалів та ремонтних робіт): 

Проєкт ЄС „Модернізація виробництва, постачання та споживання 

теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO)”. Загальна вартість 1 млн 

євро, в т.ч. грантові кошти – 763,0 тис. євро. Реципієнт проєкту: Мигородська 

міська рада. Модернізовано котельню з використанням відновлюваних джерел 

енергії; термомодернізовано будівлю ДНЗ № 10 тощо. 

Проєкт „Підвищення енергоефективності громадських будівель у 

м Кременчук” (фінансується ЄБРР), загальною вартістю 10 млн євро, в тому 

числі: кредит ЄБРР – 7,5 млн євро; грант – 1,5 млн євро; місцевий внесок – 1 млн 

євро. Реципієнт проєкту: „КП Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна 

Компанія” Кременчуцької міської ради. 

Передбачено: енергоефективні заходи та термомодернізацію 66 будівель 

бюджетної сфери у м. Кременчуці (61 заклад освіти та 5 лікарень). 

Результат: модернізовано 12 індивідуальних теплових пунктів; утеплено 

3 тис.м2 стін; встановлено 1636 од. віконних конструкцій; 12 дверних 

конструкцій; встановлені системи вентиляції з рекуператорами в ігрових 

кімнатах. Станом на 01.01.2023 отримано: кредит ЄБРР – 3,9 млн євро, грант 
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ЄБРР – 347,7 тис. євро. Термін реалізації: до кінця 2023 року. 

Проєкт ЄС „Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та 

ягідному кластерах Пирятинської громади” є прикладом ефективного 

стимулювання розвитку підприємницького потенціалу жителів громади, в тому 

числі молоді. Загальна вартість: 1,16 

млн євро, в тому числі грантові кошти – 

999 тис. євро. Використано у 2022 р. на 

обладнання та ремонтні роботи: 228 

тис. євро гранту (67 теплиць та інше 

технічне обладнання для виробництва і 

зберігання с/г продукції; створено: 

центри обробітку землі (5 

мототракторів); шкільні коворкінги: 

артшвейний, 3D, інноваційний, 

садовий, гончарний; фудпроцесінговий 

коворкінг). Термін реалізації: до 01.02.2025 року. 

Швейцарсько-Український проєкт DESIDE – „Децентралізація для розвитку 

демократичної освіти”, який спрямовано на підтримку двох ключових реформ в 

Україні – освіти та децентралізації. Реципієнти: Полтавська 

облвійськадміністрація та територіальні громади (Білоцерківська, Терешківська 

Мачухівська, Решетилівська). 

Передбачено: розробка стратегій розвитку освіти в 4 територіальних 

громадах, стратегій розвитку для 3 територіальних громад (Білоцерківська, 

Терешківська, Решетилівська), договорів про співробітництво територіальних 

громад у сфері освіти; підвищення кваліфікації керівників відділів та управлінь 

освіти громад та педагогічних працівників; створення Піклувальних рад при 

закладах освіти громад. 

Полтавська облвійськадміністрація у 2022 році була реципієнтом у 

4 проєктах міжнародної технічної допомоги: 

Проєкт „Підтримка ініціативи з експорту технологій захисту довкілля”, 

(GIZ) Німеччина. Громади-учасники: Пирятинська, Гребінківська, 

Чорнухинська та Новооржицька. 

Результати станом на 01.01.2023: розроблено Комплексний план управління 

відходами для області; місцеві плани управління відходами для 7 громад 

Пирятинсько-Лубенського кластеру; Дорожні карти та Методології ліквідації 

сміттєзвалищ у Пирятинському підкластері; за сприяння експертів проєкту 

створено спільне КП „Екосервіс 2022” (механізм міжмуніципального 

співробітництва Пирятинської, Чорнухинської, Гребінківської та 

Новооржицької ТГ); закуплено сміттєвоз та контейнери для сміття 4 громад; 

4 глибинні насоси на загальну суму 59,6 тис. євро. Термін реалізації: до кінця 

2025 року. 

Проєкт „Крила” (Жінки залучені: шлях до зростання та економічної 

безпеки), який виконується за підтримки Уряду Канади. Громади – учасники: 

Полтавська, Козельщинська, Глобинська, Шишацька та Білицька. 

Результати станом 01.01.2023: проведено тренінги для жінок на рівні громад 
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з самозайнятості, навичок працевлаштування, започаткування власної справи; 

тренінги для 25 центрів зайнятості Полтавської області; програма „Майстерня 

Можливостей” – учасники 294 жінки; 14 жінок знайшли роботу; 20 жінок 

переадресовано на професійні курси; 56 жінок пройшли курси з базових ІТ 

навичок; 10 жінок – просунуті ІТ курси; 17 жінок – взяли участь у програмі 

валідації бізнес-моделі; 8 жінок – стартове фінансування для власної справи на 

загальну суму 50,9 тис. дол. США; надано гуманітарну допомогу жінкам на суму 

26,2 тис. дол. США. 

Проєкт USAID„Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів 

місцевого самоврядування (ГОВЕРЛА)”. Учасники: Полтавська 

облвійськадміністрація та Миргородська, Оржицька, Диканська, Лубенська, 

Сенчанська громади. 

Проєктом передбачено експертну підтримку оновлення Стратегії розвитку 

Полтавської області та розробки Стратегій розвитку 8 громад області 

(Миргородська, Семенівська, Сенчанська, Великорублівська, Хорольська, 

Чорнухинська, Оржицька, Лубенська); тренінги і семінари з різних питань 

ефективного розвитку громад; реалізація 8 проєктів швидкої дії з покращення 

надання послуг в територіальних громадах на загальну суму 4,5 млн грн; 

створення спільно з облвійськадміністрацією Аналітичного Геопорталу області 

та оновлення Інвестиційного порталу Полтавської області. 

З початком війни наші партнери частково переорієнтували свою діяльність 

та допомагають і підтримують органи влади та громади області у подоланні 

кризових ситуації − 9 проєктів міжнародної технічної допомоги (серед них: 

Проєкт USAID „ГОВЕРЛА”, Програма ООН із відновлення та розбудови миру, 

Проєкт ПРООН ,,Мери за економічне зростання”, Програма „U-LEAD з 

Європою”, Проєкт USAID „Енергетична безпека України”, Програма „EU4Skills: 

Кращі навички для сучасної України”) надали допомогу на загальну суму 

854,6 тис. дол. США, зокрема: 

- 65 генераторів загальною потужністю 404,5 кВт, 9 тис. літрів пального, 3 

екскаватори; 

- комп’ютерну та офісну техніку, Starlink, зарядні станції, намети, 

обладнання та екіпірування для пожежників, засоби для реабілітації (колісні 

крісла, милиці, ходунки та інше); 

- обладнання, побутову техніку та меблі для місць проживання ВПО; базові 

та гігієнічні набори, продовольство та предмети першої необхідності для ВПО. 

Окрім цього у 2022 році: 

В рамках Швейцарсько-українського проєкту DECIDE – „Децентралізація 

для розвитку демократичної освітиˮ 4 територіальні громади (Білоцерківська, 

Мачухівська, Терешківська та Решетилівська) отримали матеріально-технічну 

допомогу та допомогу з навчання вчителів (84 особи) для проведення літніх 

активностей, розрахованих на понад 1700 дітей, включаючи дітей ВПО 

(громадянська освіта, психологічна підтримка, арт-терапія, мінна безпека, перша 

допомога). Також було організовано літні клуби для дітей громад. 

Проєкт МТД „Облаштування побуту тимчасово переміщених осіб у 

Полтавському регіоніˮ – проведено облаштування зон побуту для ВПО на базі 
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гуртожитків ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівліˮ; 

організовано безкоштовні обіди для ВПО на базі Навчально-виробничого 

комбінату громадського харчування ВНЗ Укоопспілки „Полтавський 

університет економіки і торгівліˮ; придбано необхідне обладнання для 

облаштування побутових зон, організації харчування (зберігання продуктів, 

приготування та прибирання). 

У рамках Ініціативи Shelter Ukraine на території Новоселівської громади 

облаштовано центри перебування ВПО, придбано і передано переселенцям 

засоби гігієни, посуд, продукти, столові прибори, електроприлади, комплекти 

постільної білизни, рушники, демісезонні ковдри. 

Проєкт МТД „Волонтерство під час війниˮ – на території Новоселівської 

громади для потреб ВПО придбано продукти довготривалого зберігання, 

постільні і побутові речі та засоби особистої гігієни. 

У рамках Програми Mercy Corps „Реагування у надзвичайній ситуації в 

Україніˮ Пирятинській ТГ надано технічну та консультативну підтримку, 

психологічну допомогу людям, що виїхали з місць активних бойових дій. 

У рамках Міжнародного фонду „Відродження, CARE Deutschlandˮ в 

Пирятинській ТГ для тимчасового розміщення ВПО придбано 17 одиниць 

побутової техніки, проведені ремонтні роботи кімнат та кухонних блоків, 

здійснено закупівлю продуктів 

харчування для 50 родин, що 

мешкають в готелі. 

Від ЮНІСЕФ та Червоного 

Хреста в громади Полтавщини 

передано 200 арт-наборів для 

дітей (розвиваючі іграшки, 

приладдя для творчості, ручки й 

олівці, крейду й фарби).  

Всесвітньою продовольчою 

програмою ООН було надано для 

ВПО, які проживають на Полтавщині продуктові набори (олія, рис, мʼясна 

консерва, макарони). Також майже 60 тисяч переселенців на Полтавщині 

отримали від ВПП ООН грошові виплати. 

Від Агентства ООН у справах біженців отримано 950 наборів для 

приготування. Такі набори є зручним для переселенців у гуртожитках, де кілька 

сімей готують їжу в одному харчоблоку. 

 

7. Цифровізація, розвиток мережі ЦНАП.  

   

 

Станом на 01.01.2023 року в області створено та функціонують 52 центри 

надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), 72 віддалених робочих місця, 

5 територіальних підрозділів. 

Для належної організації надання адміністративних послуг, в області 

щорічно зростає штатна чисельність адміністраторів ЦНАП: станом  на 
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01.01.2023 року їх налічується 441 особа. 

За результатом діяльності ЦНАП Полтавської області надано 651 748 тис. 

послуг. Згідно з рейтингом до першої п’ятірки лідерів за кількістю послуг, 

наданих протягом 2022 року, входять ЦНАП:  

м. Кременчук – 118 105 тис. послуг; 

м. Миргород – 36 128 тис. послуг; 

м. Полтава – 35 609 тис. послуг; 

м. Кобеляки – 30 053 тис. послуг; 

м. Пирятин – 28 269 тис. послуг. 

Аутсайдерами рейтингу за 2022 рік є ЦНАП: 

с. Новоселівка – 168 послуг; 

с. Нехвороща – 287 послуг; 

смт. Нова Галещина – 927 послуг; 

смт. Градизьк – 1 136 послуг; 

с. Мартинівка – 1 478 послуг. 

Головні досягнення розвитку мережі ЦНАП:  

1. 97,1% територіальних громад з населенням більше 10 тис. мешканців 

утворили ЦНАП. 

2. 98% громад запровадили надання через ЦНАП усіх обов’язкових послуг 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 

№ 523- р „Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання 

адміністративних послугˮ. 

3. Рівень задоволеності відвідувачів ЦНАП по області не менше 90%. 

4. 98% керівників та усі адміністратори ЦНАП зареєстровані на Платформі 

Центрів Дія. 

5. 100% ЦНАП, ТП, ВРМ, мобільних ЦНАП підключені до Дія QR. 

Активно відбувається впровадження технологій надання адміністративних 

послуг через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Відновлено 

послугу шерингу документів через Дію; у 37 ЦНАП доступна послуга є-Малятко. 

50 сіл і 85 закладів соціальної інфраструктури у 2022 році вперше отримали 

швидкісний інтернет. 

Для райвійськадміністрацій, лікарень та ЗСУ передано 50 станцій Starlink. 

У 2022 році з метою сприяння діджиталізації всієї Полтавщини, зокрема 

територіальних громад, популяризації 

ІТ-бізнесу й заохочення молоді до 

фахового навчання, підписано 

меморандум із „Kharkiv IT Cluster”, який 

об’єднує понад 200 провідних 

українських IT-компаній, навчальних 

закладів та органів влади.  

У рамках реалізації спільного 

проєкту державного архіву та 

генеалогічного товариства FamilySearch 

International (США) щодо надання допомоги в оцифруванні документів 

Національного архівного фонду генеалогічного характеру упродовж 2022 року 
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створено фонд користування на 136 360 одиниць зберігання (виготовлено 

3 339 978 цифрових копій). Загалом оцифровано майже 60% від загальної 

кількості документів генеалогічного характеру. Проєкт передбачає оцифрування 

найбільш затребуваних архівних документів з метою створення фонду 

користування на ці архівні джерела та оприлюднення фонду користування на 

сайті FamilySearch International з тим, аби розширити доступ користувачів до 

архівної інформації. 

З метою оцифрування документів органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування (районні, міські та обласна ради за довоєнний період), 

доступності цієї інформації для дослідників та забезпечення збереження 

оригіналів документів Національного архівного фонду, працівниками 

державного архіву протягом 2022 року оцифровано 71 534 аркушів документів. 

Створювались також цифрові копії науково-довідкового апарату 

державного архіву, які регулярно подавалися на офіційному вебсайті для 

зручного користування (рубрика „Архівні ресурси” (електронні). Упродовж 2022 

року оцифровано 41 367 аркушів описів справ (у 2021 – 51 109 аркушів). 

З метою підвищення рівня цифровізації, область отримала допомогу від 

міжнародної компанії Microsoft, яка передала Полтавщині 1250 ліцензійних 

пакетів програмного забезпечення Office 365 E3. У пакет ввійшли, зокрема, 

онлайн-версії Microsoft Office, Outlook, OneNote, OneDrive. Програмне 

забезпечення було розподілено між районними військовими адміністраціями, 

територіальними громадами та військовослужбовцями. 

 

8. Розвиток інфраструктури. 

 

 

В області сформована мережа автобусних маршрутів, яка постійно 

оновлюється в залежності від соціальних потреб населення. Відповідно до 

укладених договорів 130 перевізників усіх форм власності виконують рейси на 

560 внутрішньообласних автобусних маршрутах (186 міжміських та 

374 приміських). Станом на 01.01.2023 в області функціонувало 14 автостанцій. 

З першого дня повномасштабного воєнного вторгнення російської федерації 

в Україну автомобільні перевізники на безкоштовній основі долучалися до 

забезпечення військових потреб, а саме: 

перевезення військовослужбовців до місць постійної дислокації; 

забезпечення транспортом під час поховання героїчно загиблих 

Захисників України; 

забезпечення вантажними транспортними засобами для перевезення 

вантажів гуманітарної допомоги; 

перевезення військовослужбовців, звільнених з полону, до місць 

проходження реабілітації. 

Протягом 2022 року здійснено понад 150 таких рейсів. 

Налагоджена співпраця з територіальними громадами, які активно 

долучаються до процесу надання послуг з перевезення пасажирів. Зокрема 

Коломацька у Полтавському районі та Комишнянська громади у 
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Миргородському районі придбали 2 та 3 автобуси відповідно, а комунальні 

підприємства цих громад отримали ліцензії та самостійно забезпечують 

перевезення мешканців громад, у тому числі пільгових категорій. 

Територіальні громади поступово почали долучатися до процесу організації 

пасажирських перевезень на 

приміських маршрутах, що 

не виходять за межі 

території громади. Так, 

виконавчим комітетом 

Лубенської міської ради у 

минулому році вже 

організовано та проведено 

конкурс із перевезення 

пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах 

загального користування у межах території Лубенської громади, за результатами 

якого визначено переможців конкурсу на 16 автобусних маршрутах. 

Разом з тим, з метою недопущення зниження рівня соціального захисту 

окремих категорій громадян в області з 2016 року впроваджено Порядок виплати 

компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільговим категоріям 

громадян на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах загального 

користування (протяжність яких перевищує 50 км) за рахунок коштів обласного 

бюджету. У 2022 році проведено 2 156 компенсаційних виплат пільговим 

категоріям населення на суму 1,2 млн грн. 

Водночас у касах автостанцій пільговим категоріям населення на 

міжобласних та міжміських автобусних маршрутах загального користування за 

2022 рік реалізовано 20 424 квитки на загальну суму 2,5 млн грн. Таким чином, 

було забезпечено безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян за 

рахунок власного прибутку автомобільних перевізників. 

Постійно здійснюється взаємодія з відділом державного нагляду (контролю) 

у Полтавській області Укртрансбезпеки в частині забезпечення контролю за 

дотриманням перевізниками вимог чинного законодавства в галузі транспорту та 

належним виконанням умов договорів про організацію перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом. 

У 2022 році працівниками відділу Укртрансбезпеки винесено 141 постанову 

про застосування адміністративно-господарських штрафів (у 2021 році – 

382 постанови) на загальну суму 1 166,6 тис. грн (у 2021 році – 799,1 тис. грн). 

Стягнуто у 2022 році до державного бюджету 637,2 тис. грн (у 2021 році – 

455,9 тис. грн).  

У зв’язку з введенням на території України воєнного стану ПОКП 

,,Аеропорт-Полтава” фактично припинило свою основну діяльність, що 

зумовило зупинення господарської діяльності із забезпечення здійснення 

польотів. За результатами господарської діяльності збиток підприємства у 

2022 році становив 370,8 тис. грн. 
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У 2022 році в рамках Програми розвитку та підтримки Полтавського 

обласного комунального підприємства ,,Аеропорт-Полтава” на 2021-2023 роки 

профінансовано з обласного бюджету видатки на суму 5,0 млн грн. Кошти 

спрямовані на виплату заробітної плати працівникам підприємства. 

З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження кількості 

дорожньо-транспортних пригод, підвищення свідомості громадян в частині 

дотримання безпеки дорожнього руху на території Полтавської області протягом 

2022 року реалізовувалися заходи обласної Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на 2021 – 2024 роки. 

Зокрема, проведено ряд просвітницьких заходів серед учнівської молоді із 

поширенням світловідбивних елементів, а також тематичних інформаційних 

буклетів щодо користі від використання світловідбивачів в темну пору доби. На 

вищезазначені заходи спрямовано 320,9 тис. грн. 

Водночас Державним підприємством ,,Агентство місцевих доріг 

Полтавської області” спільно з Мачухівською, Великосорочинською, 

Глобинською, Новогалещинською, Машівською та Новосанжарською 

територіальними громадами в рамках виконання Програми проведено комплекс 

заходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, 

а саме: 

- відновлено покриття проїзної частини, облаштовано пішохідні тротуари, 

підходи до пішохідних переходів; 

- нанесено на покриття проїзної частини доріг дорожню розмітку 

1.14.2 ,,Пішохідний перехід” (біло-червоний); 

- встановлено перильні та бар’єрні огородження; 

- пішохідні переходи облаштовано новими дорожніми знаками та штучним 

освітленням на сонячних панелях; 

- встановлено сферичні дзеркала в місцях зупинки громадського 

транспорту; встановлені автопавільйони. 

У громадах Полтавщини розпочали ямковий ремонт місцевих доріг. 

Започаткована практика спільних ремонтів місцевих доріг: 50% коштів виділяє 

громада, 50% – Державне підприємство ,,Агентство місцевих доріг Полтавської 

області”. Роботи розпочато у 18 ТГ: уже завершили 14 об’єктів із 30. А це 

30 тисяч квадратів оновленого дорожнього покриття.  

В області відновили капітальний ремонт мосту через Сулу в 

Кременчуцькому районі. Довжина споруди складає 214 метрів. Це частина 

дороги Н-08 Бориспіль – Маріуполь і важлива транспортна артерія між північчю, 

центром та півднем України. 
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9. Будівельна активність. 

 

 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2022 році порівняно з 

2021 роком становить 158,1% (за 9 місяців прийнято в експлуатацію 197,6 тис. 

м2 житла). Обсяг прийнятого в експлуатацію житла на 10000 постійного 

населення становив 1459,6 м2 загальної площі. 

В області продовжується реалізація окремих житлових програм, що 

сприяють забезпеченню житлом громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов. 

У 2022 році цільова регіональна програма „Власний дім” профінансована в 

сумі 8 400,4 тис. грн, в тому числі: з державного бюджету – 2 000,0 тис. грн, з 

обласного бюджету – 5 585,4 тис. грн, з районних, сільських, селищних бюджетів 

– 815,0 тис. грн. За рахунок зазначених коштів надано 33 кредити сільським 

забудовникам. З урахуванням кредитів, наданих у минулих роках, протягом року 

введено в експлуатацію 8 індивідуальних житлових будинків загальною площею 

0,7 тис. м2, придбано 0,82 тис. м2 житла. 

Обласна програма забезпечення молоді житлом профінансована в сумі 

8 431,2 тис. грн, в тому числі: з обласного бюджету – 3 540,3 тис. грн, з місцевих 

бюджетів м. Кременчук – 4 303,9 тис. грн, м. Горішні Плавні – 587,0 тис. грн, 

кошти громадян – 2 915,4 тис. грн. За рахунок зазначених коштів надано 

8 кредитів. 

У 2022 році розпочато реалізацію 7 проєктів загальною вартістю 103,9 млн 

грн по капітальному ремонту житлових приміщень у м. Полтава, м. Лубни, 

м. Гадяч, м. Решетилівка та с. Ліщинівка для розміщення в них ВПО. 

Визначено перелік земельних ділянок, що пропонуються для будівництва 

житла для ВПО у м. Полтава: по вул. Олеся Гончара, 17-а (2,18 га), вул. Остапа 

Вишні, 32 (2,29 га) та вул. Лазурній (7,0 га). 

30.12.2022 виготовлено ескізний проєкт „Нове будівництво 

багатоквартирних житлових будинків по вул. Лазурна в м. Полтава Полтавської 

області”, яким передбачено 

спорудження 8-ми 

шестиповерхових житлових 

будинків на земельній ділянці 

площею 7 га. Кількість 

помешкань, що передбачені 

проєктом, становить 900 квартир 

загальною площею 55,5 тис. м2. 

Кількість ВПО, що зможуть 

проживати після закінчення 

будівництва, становить 2195 осіб. 

Вартість об’єкту 1 725,9 млн грн 

(31 тис. грн за 1 м2). В проєкті 

виділено 4 черги будівництва, на першому поверсі житлових будинків І та ІІІ 
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черги будівництва передбачено 3% квартир для осіб з інвалідністю. Кожен 

будинок, відповідно до реалій сьогодення, облаштовано підвальними 

приміщеннями подвійного призначення – укриттями. Загалом укриття в 

житловій забудові розраховані на 2488 осіб та враховують можливість доступу 

маломобільних груп населення (передбачено влаштування підіймачів з 1 поверху 

до укриття). По периметру житлового кварталу та вздовж проїздів, за межами 

дворових просторів, запроєктовано розміщення 450 постійних та гостьових 

паркомісць для автомобілів, а також надземний паркінг, розташований в зоні 

пішохідної доступності, для розміщення 50 автомобілів. Також проєктом 

передбачено повне опорядження квартир та облаштування їх меблями. 

У 2022 році розпочато реалізацію проєкту ,,Капітальний ремонт 

благоустрою території КП ,,Обласний заклад з надання психіатричної допомоги 

Полтавської обласної ради” в м. Полтава, вул. Медична, 1 та встановлення 

модульного містечка для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених 

(евакуйованих) осіб”. 

Модульне містечко 

займатиме 1,6 га території 

обласного закладу з надання 

психіатричної допомоги, 

буде огороджене та матиме 

окремі в’їзди та входи. 

Загальна кількість житлових 

модулів у містечку – 240 (6 

будинків по 40 модулів), 

загальна кількість місць для заселення – 432. Саме модульне містечко для 

тимчасового розміщення ВПО передано Полтавській області як гуманітарна 

допомога в рамках програм „Польська поміч” (країна Польща) та „Під надійним 

дахом” (країна Велика Британія). Облаштування приміщень модульного 

містечка всередині планується як за кошти обласного бюджету, так і за рахунок 

гуманітарної допомоги, що надходить в область. За кошти обласного бюджету 

буде виконано весь комплекс робіт із підготовки майданчика для встановлення 

містечка, забезпечення всіма вигодами, а саме: водопостачання, водовідведення, 

електрозабезпечення, Wi-Fi, відеонагляд. У 2022 році на реалізацію проєкту 

використано 4,8 млн грн.  

В рамках реалізації Програми з відновлення України в області було 

відібрано та погоджено до втілення 11 проєктів з реконструкції лікарень, 

садочків і шкіл. Це проєкти з реконструкції кількох корпусів обласної клінічної 

лікарні, обласного кардіоцентру, будівель Кременчуцької школи-інтернату імені 

Піддубного, військового ліцею в Градизьку, Божківського НВК у Новоселівській 

громаді, ліцеїв у Пирятині й Терешках, Лохвицької міської лікарні, 

Степненського дитсадка в Коломацькій громаді, будівництво ДНЗ у Лубнах для 

дітей із проблемами опорно-рухового апарату та вадами мовлення. Загалом від 

Європейського інвестиційного банку на виконання робіт по цих проєктах 

протягом 2023-2024 років заплановано спрямування понад 750 млн грн. 
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Містобудівна діяльність. 

Продовжується робота по забезпеченню області містобудівною 

документацією регіонального і місцевого рівнів. 

Актуальним є розроблення комплексних планів просторового розвитку 

територій територіальних громад (далі – Комплексний план). 

В кінці 2021 року на розроблення Комплексного плану з державного 

бюджету була виділена субвенція Лохвицькій міській територіальній громаді. На 

даний час, виконавець робіт, визначений за результатами проведеної процедури 

закупівлі послуг, – ДП Український державний науково-дослідний інститут 

проєктування міст „ДІПРОМІСТОˮ імені Ю.М. Білоконя розпочав розробку 

містобудівної документації відповідно до підписаного договору. 

Горішньоплавнівська міська територіальна громада замовила 

топогеодезичне знімання для виконання Комплексного плану. Ще 

9 територіальних громад області прийняли рішення про розроблення 

комплексних планів. 

Впродовж 2022 року на 8 засіданнях архітектурно-містобудівної ради при 

Департаменті будівництва, містобудування і архітектури, житлово-

комунального господарства та енергетики облвійськадміністрації розглянуто 

19 генеральних планів, суміщених із зонінгами, 4 проєкти внесення змін до 

генеральних планів населених пунктів та 23 детальні плани територій. 

Впродовж 2022 року в області затверджено нові генеральні плани, суміщені 

із зонінг-планами для 33 населених пунктів Полтавщини, 21 детальний план 

території. 

Реалізація вимог у сфері безбар’єрності. 

Широкий спектр проблем людей з інвалідністю в Україні свідчить про 

необхідність посиленої і комплексної уваги до них з боку держави й суспільства, 

сучасне життя формує відповідні вимоги до правового та соціального захисту 

цієї категорії населення.  

Для ефективного впровадження „Національної стратегії зі створення 

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 рокуˮ (далі – Національна 

стратегія) та реалізації обласного Плану дій з реалізації Національної стратегії в 

області утворено відповідні дорадчі органи. На даний час комітети з питань 

безбар’єрності утворені Полтавською, Лубенською, Миргородською, 

Кременчуцькою райвійськадміністраціями та при органах місцевого 

самоврядування 22 територіальних громад. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 

„Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня 

безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністюˮ в 

області триває моніторинг стану безбар’єрності об’єктів соціальної сфери, 

забезпечується дистанційний аудит доступності закладів, установ, організацій 

згідно з переліком, запропонованим Мінрегіоном. 

У 2022 році досліджено 339 об’єктів (у 2021 – 1170 об’єктів), з них: 8% ‒ 

доступні для осіб з інвалідністю; 42% ‒ частково доступні; 50% ‒ визнані 

недоступними.  

Результати Моніторингу оприлюднюються на сайті Полтавської 
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облвійськадміністрації в рубриці „Актуальноˮ, розділ „Безбар’єрністьˮ папка 

„Моніторингˮ за посиланням: https://www.adm-pl.gov.ua/page/monitoring. 

Забезпечується також контроль за станом доступності об’єктів, 

будівництво, реконструкція, капітальний ремонт яких здійснювався в рамках 

Національної програми Президента України „Велике будівництвоˮ: 

12.01.2022, 16.02.2022 – відбувся комісійний аудит стану безбар’єрності 

спортивно-видовищного комплексу по вул. П. Юрченка, 1-а в м. Полтава; 

15.02.2022, 17.02.2022, 18.02.2022, 26.12.2022 ‒ перевірено стан 

безбар’єрності шести приймальних відділень закладів охорони здоров’я міст 

Кременчук, Горішні Плавні, Хорол, Миргород, Лубни, Гадяч та смт. Опішня. 

За результатами перевірок проєктантам, будівельникам, органам місцевого 

самоврядування надано практичні рекомендації. 

Актуальність проблем, пов’язаних з безбар’єрністю, є відчутною у зв’язку з 

постійним зростанням чисельності осіб, які її потребують. 

За даними Мінсоцполітики України, Міністерства охорони здоров’я 

України та Пенсійного фонду України станом на 01.01.2021 на обліку в 

Полтавській області перебувало 100 174 осіб з інвалідністю, з них: 5 273 дітей з 

інвалідністю віком до 18 років; 91 856 осіб пенсійного віку; 5 959 осіб уперше 

визнаних особами з інвалідністю; 5 666 осіб, що мають І групу інвалідності; 

понад 4 000 осіб, що пересуваються на кріслах колісних. 

Станом на 01.01.2023 маломобільне населення області поповнилося за 

рахунок ВПО. Статус ВПО нині мають 195,6 тисяч переміщених осіб, з яких: 4% 

(8,6 тисяч осіб) – особи з інвалідністю; 19% (36,6 тисяч осіб) – люди пенсійного 

віку; 24% (46,7 тисяч) – діти.  

Загалом 47% ВПО ‒ це маломобільна категорія населення.  

Для безпечної мобільності, безболісної інклюзії та інтеграції осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення в соціум громадський 

простір потребує відповідних змін, поширення архітектурної доступності, 

створення універсального середовища, доступного й комфортного для всіх 

громадян. Рішенням Пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради сьомого скликання від 26.07.2022 № 408 затверджено 

цільову обласну Комплексну програму „Шлях до рівних можливостейˮ на 2022-

2025 роки, яка передбачає фінансування заходів безбар’єрності за рахунок 

обласного та місцевих бюджетів. 

  

 

10.  Охорона здоров’я. 

 

 

У 2022 році, незважаючи на повномасштабне вторгнення росії на територію 

України, всі заклади охорони здоров’я області працювали у звичайному режимі. 

Продовжується реформування створеної спроможної мережі лікарень. Створено 

2 нових Центри первинної медико-санітарної допомоги. В складі комунального 

підприємства „Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського 

Полтавської обласної радиˮ розпочав роботу новий структурний підрозділ – 
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центр спеціалізованої педіатричної допомоги. Прийнято рішення Полтавської 

обласної ради про реорганізацію комунальних підприємств „Полтавський 

обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної радиˮ та 

„Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер 

Полтавської обласної радиˮ, шляхом приєднання до комунального підприємства 

„Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської 

обласної радиˮ. 

Медична допомога надається в повному обсязі як населенню області, так і 

пораненим бійцям, доставленим з території, де ведуться активні бої, та людям, 

які переїхали з фронтових областей. Для перевезення поранених військових і 

цивільних та надання їм допомоги створений унікальний евакуаційний автобус, 

який передали військовим медикам. 

 

Для мешканців віддалених населених пунктів проводяться комплексні 

медичні послуги фахівцями мобільної медичної команди. Британські лікарі 

продовжують надавати кваліфіковану медичну допомогу на базі мобільної 

клініки в рамках проєкту UK-MED. Із листопада в області діє проєкт „Мобільні 

бригади репродуктивного здоров’яˮ. 

В рамках україно-швейцарського проєкту „Діємо для здоров’яˮ на базі 

КП „Полтавський обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної 

радиˮ розпочав роботу Центр знань із неінфекційних хвороб, де проводяться 

тренінги серед фахівців різних галузей (освітяни, соціально-медичні працівники, 

ті, хто працює з ВПО). На Полтавщині відбувся перший випуск бакалаврів, які 

здобули освіту парамедика і надаватимуть невідкладну медичну допомогу. 

За підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення та UNPRPD 

Партнерства ООН із захисту прав людей з інвалідністю, а також Благодійного 

фонду „Здоров’я жінки і планування сім’їˮ запрацювали 2 гінекологічні кабінети 

безбар’єрного доступу. 

В обласному кардіоцентрі лікарями вперше проведено оперативні 

втручання хворим з миготливою аритмією, що є в числі перших 5 закладів по 

державі. Найсучасніше обладнання для виконання таких операцій закупили за 

кошти обласного бюджету, на це виділили 5 млн грн. Область стала 10, де 

зробили унікальну операцію при гіпертрофічній кардіоміопатії. 
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З метою впровадження високотехнологічної променевої терапії сучасного 

рівня в лікуванні онкохворих області, забезпечення доступності та підвищення 

якості спеціалізованої радіотерапевтичної допомоги у відповідності до рівня 

міжнародних стандартів в КП 

„Полтавський обласний клінічний 

онкологічний диспансер Полтавської 

обласної радиˮ встановлений перший в 

області лінійний прискорювач, який 

буде введено в дію в 2023 році. 

Придбаний 64 зрізовий комп’ютерний 

томограф для планування променевої 

терапії. Впроваджена система 

скринінгу раку шийки матки методом 

рідинної цитології у жінок, який є 

світовим стандартом діагностики передракових процесів та раку. Показник 

захворюваності на злоякісні новоутворення серед усього населення області 

покращився і склав 319,5 на 100 тис. населення за 2022 рік (2021 рік – 324,8 на 

100 тис. населення). Також покращився показник питомої ваги хворих, 

виявлених на ранніх стадіях серед хворих з вперше встановленим діагнозом: 

2022 рік – 46,0% (2021 рік – 44,6%). 

Епідеміологічна ситуація по туберкульозу в області залишається 

напруженою і такою, що потребує постійного контролю. Область стала першим 

регіоном, де для медиків протитуберкульозної служби БО „TBpeopleUkraineˮ 

провела тренінг-практикум з використання портативних рентгенівських систем, 

які надала японська компанія Fujifilm як благодійну допомогу. Захворюваність 

на туберкульоз має тенденцію до росту. Смертність від усіх форм туберкульозу 

в порівнянні з 2021 роком зменшилась на 30%. 

З метою розширення доступу населення області до надання спеціалізованої 

медичної допомоги для людей, які мають ВІЛ-інфекцію, та забезпечення 

кваліфікованого диспансерного спостереження за місцем проживання, в містах 

та районах функціонують 24 кабінети Довіри з розширеними функціями надання 

спеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД (сайти 

антиретровірусної терапії), які повністю забезпечені препаратами АРТ. 

Захворюваність на СНІД у 2022 році знизилась з 3,6 на 100 тис. населення (2021 

рік) до 3,1 на 100 тис. населення. Показник смертності зменшився і склав 2,4 на 

100 тис. населення проти 3,3 на 100 тис. населення (2021 рік). Показник 

захворюваності на ВІЛ-інфекцію дещо підвищився і склав 21,6 на 100 тис. 

населення (2021 рік – 20,4 на 100 тис. населення). 

За 2022 рік в області народився 7681 малюк (2021 рік – 8063 дитини). 

Значна увага приділяється забезпеченню медичних закладів сучасним 

медичним обладнанням. За кошти обласного бюджету для КП „Полтавська 

обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної радиˮ 

закупили новий магнітнорезонансний томограф, італійський рентген-апарат, 

сучасний наркозно-дихальний апарат фірми Mindray. Для урологічного 

відділення придбали сучасне обладнання, яке дозволяє виконувати складні 
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малотравматичні ендоскопічні операції за допомогою гольмієвого лазера 

(обладнання ізраїльського виробництва, 

завдяки ньому з’явилася можливість 

дробити камені в нирках від 2 см і 

більші; для жителів області послуга 

безкоштовна). Для новоствореного 

центру реабілітаційної медицини 

закупили унікальну реабілітаційну 

систему „Walkbotˮ.  

Із шпиталю Польського міста 

Тарнів до КП „Полтавський обласний 

клінічний госпіталь для ветеранів війни 

Полтавської обласної радиˮ передали карету швидкої допомоги. В межах 

проєкту підтримки системи первинної медико-санітарної допомоги від 

Товариства Червоного Хреста України, Міжнародного Комітету Червоного 

Хреста область отримала два сучасні мобільні медичні пункти (це надсучасні 

авто Toyota класу „Сˮ із 

дефібрилятором, моніторами, ношами, 

електрокардіографом та іншим 

медобладнанням). Обласна організація 

Товариства Червоного Хреста України 

та компанія „Samsungˮ передали 6 

дороговартісних морозильних камер 

обласній станції переливання крові, її 

підрозділам у містах Кременчук та 

Лубни, а також обласній психіатричній 

лікарні й міському пологовому будинку міста Полтава.  

Для КП „Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської 

обласної радиˮ придбали 25 апаратів ШВЛ. 

У КП „Обласна клінічна лікарня відновного лікування та діагностики з 

обласними центрами планування сім’ї та репродукції людини, медичної 

генетики Полтавської обласної радиˮ запрацював новий цифровий мамограф 

останнього покоління „ASR-4000ˮ, де за направленням лікаря кожна жінка 

області може безкоштовно отримати обстеження. 

Для Полтавського перинатального центру за обласні кошти придбано 3D 

апарат ультразвукових досліджень. 

Міністерством охорони здоров’я 

України (далі – МОЗ) разом із 

благодійними фондами було передано 

на Полтавщину шість потужних 

генераторів на 220 і 110 кВт. Для 

забезпечення безперебійної роботи у 

випадку критичної ситуації, їх 

передали низці обласних лікарень у 

містах Полтава та Кременчук.  
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З метою забезпечення безперебійного доступу до інтернету та розширення 

локальної мережі інтернету обласному центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф передано 5 комутаторів, 4-ій міській лікарні, дитячій 

міській лікарні Полтави, Кобеляцькій міській лікарні та Гребінківському 

ЦПМСД – 5 Wi-Fi роутерів. 

Продовжує надходити гуманітарна допомога від благодійних фондів 

ЮНІСЕФ, Британської організації The MENTOR Initiative, міста Зіндельфінген 

(Німеччина) – це ліки, цінні перев’язувальні матеріали в сфері гнійно-септичної 

хірургії і хірургії оптичних пошкоджень, ефективні засоби для проведення 

операцій та інше. 

Від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Полтавщина отримала автомобіль для 

транспортування вакцин, який оснащено спеціальним холодильним 

обладнанням для підтримання температурного режиму +2…+8 С°. Це дасть 

змогу доставляти необхідний запас вакцин до будь-якого закладу охорони 

здоров’я в межах області. 

Завдяки фандрейзинговій платформі 

United24 для лікарень Полтавщини було 

придбано медичного обладнання на понад 22 млн 

грн. Від МОЗ у медзаклади в 10 містах області 

надійшло 18 кисневих станцій. Також серед 

лікарень розподілили 400 ноутбуків. Крім цього, 

Полтавщина отримала інфузійні насоси, 

пересувні рентгени, монітори пацієнта, 

наркозно-дихальний апарат, апарати УЗД, 

портативні електрокардіографи й інше 

медобладнання.  

Від Фонду народонаселення ООН отримано мобільну медичну клініку, яка 

укомплектована якісною апаратурою та на якій фахівці обласної лікарні 

виїжджатимуть для проведення обстежень жителів громад Полтавщини. Це 

автомобіль класу А, обладнаний портативним УЗД, ЕКГ із можливістю 

дистанційно передавати інформацію, 

кольпоскопом, обладнанням для 

визначення рівня цукру в крові, 

обстеження на ВІЛ та гепатит В і С. 

Машина забезпечена киснем і 

генератором, тому може працювати в 

умовах відключення світла. 

Починаючи з листопада в області діє 

проєкт „Мобільні бригади 

репродуктивного здоров’яˮ: щодня у 

громади виїжджає бригада фахівців 

обласної лікарні: кардіолог, акушер-гінеколог, лікар УЗД та медсестра. За 

півтора місяця 2022 року було обстежено близько 600 людей. Завдяки своєчасній 

діагностиці медикам вдалося попередити кілька випадків розвитку інфаркту 

міокарда й раку шийки матки. Послуги безкоштовні, їх можуть отримати місцеві 
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жителі та переселенці. 

 

11.  Освіта. 

 

В умовах воєнної агресії рф в області забезпечено стабільне функціонування 

освітньої галузі, організовано належну роботу щодо надання якісних освітніх 

послуг спільно з місцевими органами управління освітою територіальних 

громад.  

В області продовжують свою роботу 601 (станом на 01.01.2022 – 621) заклад 

та підрозділи дошкільної освіти усіх типів та форм власності, у яких отримують 

освіту близько 35 тис. дітей, з них – 1,4 тис. дітей з числа ВПО та працює 

4466 педпрацівників, з них 47 ВПО. 

Організовано різні форми роботи з дітьми, зокрема, очно працюють 203 

заклади, дистанційно – 272, змішано – 126 закладів дошкільної освіти (далі – 

ЗДО). 

Щодо показника охоплення дітей ЗДО по області, то частка вихованців 

віком від 3 до 5 років у сільській місцевості становить – 73,0%, у міській – 92,5%; 

старшого дошкільного віку від 5 до 6 (7) років у сільській місцевості – 93,0%, у 

міській – 99,9%. 

Мережа закладів загальної середньої освіти області налічує 528 закладів 

(юридичних осіб) (станом на 01.01.2022 – 533), де здобувають освіту 140,3 тис. 

учнів (станом на 01.01.2022 – 137,8 тис.), з яких 5085 учнів з числа ВПО. За межі 

України станом на момент звітування виїхало 10887 учнів. Діти, які перебувають 

за кордоном, здобувають освіту за місцем свого тимчасового перебування, 

дистанційно у школах області або поєднують різні форми навчання. Освітній 

процес у закладах загальної середньої освіти забезпечують 14839 педагогічних 

працівників (виїхало вчителів за кордон – 144). Зараз спостерігається тенденція 

до повернення учнів та педагогів. 

Сформована мережа опорних шкіл, яка налічує 96 закладів (юридичних 

осіб), у структурі яких 68 філій (станом на 01.01.2022 – 91 опорний заклад та 

72 філії). 

Освітній процес у школах змішаний. Працюють дистанційно – 150 шкіл, у 

звичному форматі (очно) – 111, змішано – 267. 

У 2022/2023 навчальному році освітня реформа „Нова українська школа” 

продовжується на рівні базової школи. Учні 5 класів шкіл області почали 

навчатися за новим Державним стандартом базової середньої освіти. Проведено 

підготовку вчителів-предметників, що з вересня 2022 року почали працювати у 

5 класах. 

У школах області у класах з інклюзивним навчанням здобувають освіту 

1636 учнів з особливими освітніми потребами, в інклюзивних групах закладів 

дошкільної освіти – 318. Функціонують 29 інклюзивно-ресурсних центрів, 

засновниками яких є міські, сільські та селищні ради. 

Забезпечено підвезення до місця навчання та додому понад 22 тис. учнів. Із 

цією метою використовуються 385 шкільних автобусів (станом на 01.01.2022 – 

362 автобуси), з них – 25 спеціалізовані для маломобільних груп населення. 



33 

 

Додаткова потреба територіальних громад у шкільних автобусах становить 

113 одиниць. У 2022 році було придбано 9 шкільних автобусів за рахунок 

залишків освітньої субвенції та коштів місцевих бюджетів. 

Забезпечено упровадження в закладах загальної середньої освіти цифрових 

технологій навчання. Підписано меморандуми про співпрацю щодо 

безкоштовного використання закладами загальної середньої освіти електронних 

журналів та щоденників з ТОВ „Айті Проˮ, ТОВ „Х’юмансˮ та ТОВ „АТОМСˮ. 

Спостерігається позитивна динаміка щодо автоматизації діяльності закладів 

освіти – на кінець 2022 року 449 шкіл (77% від загальної кількості) 

використовують платформи для електронного документообміну. 

Надання позашкільної освіти забезпечують 52 заклади (станом на 

01.01.2022 – 57 закладів), із яких: 9 працюють очно; 7 – дистанційно; 36 – за 

змішаною формою. Охоплено позашкільною освітою 27664 дитини (станом на 

01.01.2022 – 31412 дітей), із них із числа переселенців – 1026. 

У 2022 році середній контингент здобувачів професійної освіти складав 

9,3 тис. учнів та слухачів (станом на 01.01.2022 – 9,5 тис.). Із метою надання 

якісних освітніх послуг в області функціонує 13 інноваційних навчально-

практичних центрів.  

Мережа закладів фахової передвищої освіти не змінилася у порівнянні із 

минулим роком і складається з 32 закладів, з них: 23 заклади державної форми 

власності, 2 – приватної та 7 закладів комунальної форми власності. Вищу та 

фахову передвищу освіту в області отримують близько 48 тис. студентів (станом 

на 01.01.2022 – 41 тис. студентів).  

Продовжується робота щодо облаштування укриттів та систем оповіщення 

в закладах загальної середньої та дошкільної освіти. За результатами проведеної 

роботи визначено готовими та обмежено готовими 794 захисних споруд 

цивільного захисту, що обліковуються в закладах освіти області. Тобто, 63% від 

загальної кількості закладів мають укриття, облаштовані відповідно до 

нормативних документів з питань 

цивільного захисту, а саме: 389 

закладів загальної середньої 

освіти, що складає 74% від 

загальної кількості, 286 закладів 

дошкільної освіти (47%), 31 заклад 

професійної (професійно-

технічної) освіти (94%), а також 33 

заклади вищої (фахової 

передвищої) освіти та 55 

позашкільних закладів та 

інклюзивно-ресурсних центрів. 

На момент звітування кількість переселенців, які тимчасово проживають у 

закладах освіти, становить 6917 осіб, із яких 4252 – розміщено в пансіонах 

закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, гуртожитках 

закладів професійної (професійно-технічної), вищої та фахової передвищої 

освіти. 
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Особлива увага приділяється забезпеченню укриттів закладів освіти 

доступом Wi-Fi до мережі інтернет. Вже облаштовано доступ до мережі інтернет 

у 389 школах та 32 закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що 

становить 100% забезпечення, а також у 201 ЗДО. Роутери та світчі для вказаних 

закладів освіти отримано від литовської компанії „Нові крила” та 

ТОВ „HUMANˮ. Загалом передано роутери для 160 шкіл, 29 ПТУ та 11 закладів 

фахової передвищої освіти. Для оснащення укриттів дитсадків ще потрібно 108 

роутерів. Робота в цьому напрямку продовжується. Окрім того, очікуємо на 

надходження 214 роутерів, отриманих завдяки співпраці Міністерства цифрової 

трансформації України та CEO Nokia, що забезпечить досягнення 100% 

показника в закладах освіти області. 

В рамках обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2021-2025 роки впродовж 2022 року виплачено стипендій обласної 

ради для учнів, студентів та молодих 

учених імені Героя Небесної Сотні – 

Героя України Ігоря Сердюка 1 356,2 тис. 

грн та імені Героя України Андрія 

Конопльова 760,7 тис. грн. 

З метою оновлення шкільних 

харчоблоків за кошти обласного 

бюджету закупили понад 200 одиниць 

сучасної техніки для приготування 

смачної та корисної їжі 

(пароконвектомати, жарочні та пекарські 

шафи, електроплити, морозильні скрині), 

як передбачено реформою шкільного 

харчування, що впроваджується під 

егідою першої леді Олени Зеленської. 

Від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 20 громадам Полтавської області 

передано кейси „Школа в коробціˮ: це канцелярські набори, роздаткові 

матеріали та приладдя для вчителів. 

 

12.  Фізична культура і спорт.  

 

 

У 2022 році Управління молоді та спорту Полтавської обласної військової 

адміністрації співпрацювало з обласними організаціями фізкультурно-

спортивних товариств, Полтавським обласним відділенням НОК України, 

федераціями з видів спорту. Робота була спрямована на створення належних 

умов для занять фізичною культурою та спортом, підготовку спортсменів 

Полтавщини до всеукраїнських та міжнародних змагань. 

В області створено штатну спортивну команду резервного спорту, до складу 

якої у 2022 році включено 27 спортсменів з олімпійських видів спорту віком до 23 

років. З обласного бюджету було здійснено фінансування на суму 1 957,7 тис. грн 

(у 2021 році – 2 211,3 тис. грн.). 
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У 2022 році забезпечено виплати стипендій голови обласної державної 

адміністрації для підтримки 36 перспективних спортсменів області на суму 

5 659,2 тис. грн (у 2021 році – 5 220,0 тис. грн). 

23 спортсмени області – переможці всеукраїнських змагань з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту та їх тренери отримали винагороди у сумі 273,0 тис. 

грн (олімпійські – 186,0 тис. грн, неолімпійські – 87,0 тис. грн). 

20 спортсменів – переможці та призери міжнародних змагань з олімпійських 

видів спорту та їх тренери отримали грошову винагороду у сумі 672,4 тис. грн. 

43 спортсмени з неолімпійських видів спорту та їх тренери отримали 

винагороду у сумі 588,1 тис. грн.  

23 спортсменам з інвалідністю та їх тренерам виплачено грошові винагороди 

за успішні виступи на міжнародних змаганнях в сумі 979,7 тис. грн. 

Відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

масових заходів Полтавської області на 2022 

рік в області проведено заходи з олімпійських 

видів спорту: 55 змагань обласного рівня, 45 

навчально-тренувальних зборів по підготовці 

до всеукраїнських змагань. Збірні команди 

області взяли участь у 95 змаганнях 

всеукраїнського рівня. З обласного бюджету 

використано коштів у сумі 13 348,6 тис. грн. (у 

2021 році – 11 017,9 тис. грн.). 

З неолімпійських видів спорту в області 

проведено 20 змагань обласного рівня, 15 

навчально-тренувальних зборів по підготовці 

до всеукраїнських змагань. Збірні команди 

області взяли участь у 27 змаганнях всеукраїнського рівня. З обласного бюджету 

використано коштів у сумі 2 346,0 тис. грн (у 2021 році – 3 300,0 тис. грн.). 

З метою підтримки та розвитку олімпійського, неолімпійського, 

паралімпійського та дефлімпійського руху в області забезпечено функціонування 

комунальної установи Полтавської обласної ради „Центр спортивної підготовки”, 

комунальних закладів „Спортивний центр Полтавщини” та „Спортивний комплекс 

міста Гребінка”. 

В області у 2022 році свою діяльність здійснювали 42 дитячо-юнацькі 

спортивні школи, у тому числі 3 спеціалізовані, та Полтавська обласна школа 

вищої спортивної майстерності з відділеннями боксу, дзюдо, веслування на 

байдарках і каное, велосипедного спорту маунтенбайку, легкої атлетики, 

плавання, вільної боротьби, греко-римської боротьби. 

 

13.  Культура та туризм. 

 

Культура. 

За період повномасштабного вторгнення російської федерації працівники 

закладів культури обласного підпорядкування Полтавщини провели 

31 масштабний обласний захід: церемонії нагородження/відзначення, концерти, 
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покладання, професійні свята та пам’ятні/ювілейні дати. 

Творчі колективи концертних організацій обласного підпорядкування 

переформатували роботу на безкоштовне забезпечення культурних потреб 

жителів міста, області та ВПО. Було проведено 278 концертів та 407 вистав в 

52 територіальних громадах Полтавщини. 

Театральна та 

філармонійна спільноти, 

фахівці симфонічного 

оркестру, музейні та 

бібліотечні працівники 

реалізували 652 майстер-

класи, творчу терапію та 

мистецьку лабораторію, 954 

екскурсії для 88 780 

відвідувачів, 76% із яких 

мають статус ВПО. 

Не полишаючи своє звання, кращі методисти Полтавщини провели 

97 публічних та методичних заходів із професійного розвитку за участю 17 тисяч 

осіб із 42 територіальних громад області. Підтверджено почесні звання 

80 аматорським колективам (61 – „народний”, 19 – „зразковий”). 

Артисти області відвідали закордонні фестивалі в Польщі, Іспанії та Канаді 

з метою підтримки Збройних Сил України. 

Музейними закладами обласного підпорядкування спільно з Центром 

охорони та досліджень пам’яток археології подано 11 грантових заявок та 

отримано підтримку оціночною вартістю 1 681,0 тис. грн. 

Бібліотечні заклади провели 1161 соціокультурний захід бібліотечними 

закладами обласного підпорядкування за участю 16 469 осіб, 64% із яких ВПО. 

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені 

І.П. Котляревського провела оцифровування 449 документів (опублікованих 

примірників / документів) – 80% від запланованої на 2022 рік кількості. 

Бібліотечними закладами обласного підпорядкування вилучено з фондів 

386 примірників, що в 2,1 рази більше від запланованого. 

Організовано 2 навчальні тренінги та семінари для духовенства різних 

конфесій. 

З питань охорони культурної спадщини проведено наступну роботу: 

занесено 13 об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України; 

внесено до Переліку 370 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини 

області; 

погоджено 75 охоронних договорів на об’єкти та пам’ятки культурної 

спадщини; 

опрацьовано облікову документацію на 16 об’єктів культурної спадщини; 

розглянуто 36 генеральних планів населених пунктів області та детальних 

планів територій;  

зареєстровано 5 дозволів МКІП на проведення археологічних розкопок, 
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земляних робіт; 

надано 421 профільний лист-інформування, 41 для правоохоронних органів. 

Реалізовано 10 заходів з нагоди 300-річчя від дня народження 

Г.С. Сковороди. Зокрема, у рамах зазначеного циклу заходів, була відкрита міні-

скульптура Г.Сковороди біля Малої академії мистецтв (у м. Полтава). 

Презентовано прем’єри вистав „Принц і жебракˮ (Полтавський академічний 

обласний український музично-драматичний театр ім. М.В. Гоголя) та 

„Подарунок чи різочкаˮ (Полтавський академічний обласний театр ляльок). 

Спільно з БФ „Рідна Оболоньˮ, БФ „Культурні новаціїˮ, БО „Благодійний 

Фонд „Княжа Українаˮ і Полтавським художнім музеєм Віктора Бажана та за 

підтримки Полтавської обласної військової адміністрації 21.10.2022 відбувся 

Аукціон „Перемога починається з тебеˮ. На ньому зібрали 2,8 млн грн, які 

планують витратити на потреби військових. На аукціоні продали майже 80 лотів: 

старовинні ікони, книги, картини, предмети антикваріату. Також були 

представлені трофеї українських 

військових, поштові марки та 

колекційні монети із підписом 

Головнокомандувача ЗСУ 

Валерія Залужного та начальника 

Головного управління розвідки 

МО України Кирила Буданова. 

Найдорожчий лот – 

американський дрон – 8 тисяч 

доларів. Квадрокоптер вирішено 

передати Головному управлінню 

розвідки Міноборони України. 

Туризм. 

За 2022 рік було проведено курси підвищення кваліфікації для 86 музейних 

працівників області за участі представників Харківської філії Національного 

науково-дослідного реставраційного центру України та 7 представників 

музейних закладів області. 

Оновлено 5 об’єктів зовнішньої реклами на автошляху Київ-Харків з 

презентацією зимового туризму на Полтавщині (33 тис. грн). 

У журналі „Міжнародний туризмˮ опубліковано матеріал „Полтавщина: 

місце генія Сковородиˮ з нагоди 300-річчя від дня народження видатного 

філософа (22 тис. грн). 

Спільно з громадським об’єднанням „Центр туристичних та культурних 

проєктів „Мандрівна Українаˮ була проведена стратегічна сесія з 

32 територіальними громадами області стосовно реалізації проєкту „Сковорода. 

Гастробайки. Полтавщинаˮ. 

Підготовлено проєкт до виготовлення каталогу подієвого туризму на 

Полтавщині на 2022 рік.  

Проведено моніторинг роботи 46 представників галузі області (туристичні 

фірми, агенції, ФОП, екскурсоводи тощо). 

У рамках реалізації Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській 
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області на 2021-2025 роки надано методичну, організаційну, інформаційну 

підтримку 58 суб’єктам підприємництва туристичної галузі щодо роботи в 

умовах воєнного стану. 

Проведено роботу з переміщення до сховищ 298 838 предметів Музейного 

фонду України, які розташовані у музеях обласного підпорядкування. 

Спільно з Полтавським зональним відділом Військової служби 

правопорядку проведено моніторинг 148 музейних закладів на предмет 

наявності/відсутності зброї у їх фондах. 

У 2022 році організовано 46 виставок, 176 майстер-класів, 110 екскурсій та 

13 навчальних семінарів, тренінгів, воркшопів. 

Підписано Меморандуми про співпрацю у сфері подальшого розвитку 

туризму на Полтавщині з Полтавським національним педагогічним 

університетом імені В.Г. Короленка та Київським національним університетом 

технологій та дизайну. 

 

14.  Соціальний захист населення. 

 

Упродовж 2022 року на виконання державних програм соціального захисту 

населення області спрямовано 8,5 млрд грн, що дало змогу забезпечити 

підтримку близько 600 тисячам пільгових категорій громадян. 

Органами соціального захисту населення області своєчасно та у повному 

обсязі забезпечено: 

нарахування виплати щомісячних державних соціальних допомог 125,9 тис. 

одержувачів, в тому числі: 48,2 тис. сімей з дітьми, 16,4 тис. малозабезпечених 

сімей, 18,9 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, 42,4 тис. 

інших категорій громадян; 

видачу 2 150 ,,пакунків малюка” при народженні дитини та призначення 

грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги ,,пакунок 

малюка” 5 451 отримувачам; 

санаторно-курортним лікуванням 2 764 осіб (10 пільгових категорій). 

Станом на 01.01.2023 року в Полтавській області в Єдиній інформаційній 

базі даних про внутрішньо переміщених осіб перебуває на обліку 218,2 тис. ВПО, 

з них 195,6 тис. ВПО, які перемістились до області після 24 лютого 2022 року. 

У 2022 році органами соціального захисту населення забезпечено 

призначення допомоги на проживання 178,4 тисячі сімей ВПО на загальну суму 

4 млрд грн. 

Надання соціальних послуг особам/сім’ям, що перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

Соціальні та реабілітаційні послуги в 60 територіальних громадах надавали 

19 територіальних центрів соціального обслуговування, 36 центрів надання 

соціальних послуг, 12 центрів соціальних служб, 5 центрів комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю. 

Соціальними послугами охоплено 85,7 тисяч громадян похилого віку та осіб 

з інвалідністю, 9,4 тисяч сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Протягом 2022 року фахівцями проводилась соціальна робота із 
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26,6 тисячами сімей вразливих груп населення, з них 15,8 тисячам сімей надані 

соціальні послуги у відповідності до Державних стандартів, в т.ч. 4 472 сім’ям 

(5 310 дітей), які опинилися в складних життєвих обставинах. Послуги 

соціального супроводу надані 1 067 сім’ям. 

Кількість сімей вразливих груп населення, охоплених соціальними 

послугами, в порівнянні з 2021 роком, зросла на 43%, що є наслідком 

внутрішнього переміщення сімей в Полтавську область з інших адміністративно-

територіальних одиниць після повномасштабного військового вторгнення 

російської федерації на територію України. 

На виконання Закону України „Про запобігання та протидію домашньому 

насильству”, постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 658 

„Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі” 

в області забезпечено функціонування загальних та спеціалізованих служб, які 

надають допомогу особам, постраждалим від домашнього насильства, а саме: 

12 центрів соціальних служб, 2 

центри соціально-психологічної 

реабілітації дітей, 36 мобільних 

бригад соціально-психологічної 

допомоги, 5 денних центрів 

соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, 5 

спеціалізованих служб первинного 

соціально-психологічного 

консультування осіб, які постраждали 

від домашнього насильства. 

Полтавським обласним соціальним центром матері та дитини надається 

послуга з тимчасового проживання для жінок, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов’язку 

та жінок з малолітніми дітьми, які постраждали від домашнього насильства. 

Протягом року в центрі перебувало 15 жінок та 17 дітей. 

За рахунок субвенції 2021 року з державного бюджету місцевим бюджетам 

67 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх 

числа розподілена грошова компенсація на придбання житла на загальну суму 

24,0 млн грн. Станом на 01.01.2023 року придбано житло 48 дітьми-сиротами на 

загальну суму 18,3 млн грн. 

Забезпечено стабільну роботу 14 будинків-інтернатів системи соціального 

захисту населення, на повному державному утриманні перебувало 2 004 тисячі 

підопічних/вихованців. Видатки на утримання інтернатних закладів склали 

345,3 млн грн. 

З метою запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції серед 

підопічних забезпечено виконання карантинних заходів протягом 2022 року 

провакциновано від COVID-19 1 511 працівників та 1 860 підопічних будинків-
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інтернатів. 90% підопічних інтернатних установ охоплено протигрипозною 

імунопрофілактикою. 

Реалізація обласної Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення області. 

У 2022 році продовжено реалізацію Комплексної програми соціального 

захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки за 33 напрямками, 

якими охоплено 11 пільгових категорій громадян. 

Протягом 2022 року на забезпечення додатковими соціальними гарантіями 

населення області спрямовано 

68,6 млн грн. 

У зв’язку з введенням в 

Україні воєнного стану у 2022 

році Програму доповнено 

комплексом заходів, 

спрямованих на соціальну 

підтримку сімей Захисників та 

Захисниць України, які 

включають надання допомоги 

за рахунок коштів обласного бюджету:  

- членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України у 

розмірі 50 тис. грн на сім’ю (отримали 587 осіб на суму 20783,2 тис. грн); 

- особам, які отримали поранення, контузії, каліцтва, одержані під час 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у 

розмірі до 20 тисяч гривень (отримали 269 осіб на суму 2426,0 тис. грн); 

- сім’ям загиблих (померлих) та постраждалим цивільним особам внаслідок 

бомбардувань, авіаударів, збройних нападів та інших ушкоджень в період 

військового стану в Україні (виплату отримали 113 осіб на загальну суму 

1344,3 тис. грн); 

- особам, житлові будинки (квартири) яких зруйновано (пошкоджено) 

внаслідок збройної агресії російської федерації (допомогу отримали 17 осіб на 

суму 895,5 тис. грн); 

- щомісячну допомогу сім’ям з дітьми загиблих (померлих) та Захисників і 

Захисниць України (допомога виплачена 160 дітям на загальну суму 3758,6 тис. 

грн); 

- надання матеріальної допомоги онкохворим громадянам та дітям, в тому 

числі ВПО. 

Реалізація Комплексної програми підтримки ВПО. 

З метою ефективної та всебічної підтримки ВПО в області рішенням 

пленарного засідання двадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання від 23 грудня 2022 року № 518 затверджено Комплексну 

програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2024 роки. 

Заходами Програми передбачено будівництво багатоквартирних житлових 

будинків, облаштування модульних містечок, запровадження дієвих механізмів 

підтримки та стимулювання зайнятості ВПО, придбання продовольчих товарів 

для організації харчування ВПО, підвищення рівня надання соціального захисту, 
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шляхом прийняття місцевих програм підтримки ВПО, надання соціальних 

послуг, психологічної допомоги, освітніх та культурно-просвітницьких заходів 

для ВПО. 

Пенсійне забезпечення. 

Незважаючи на вкрай напружену ситуацію з наповненням державного 

бюджету та необхідність спрямування величезного фінансового ресурсу на 

потреби національної безпеки та оборони, держава продовжує виконувати 

зобов’язання з виплати пенсій та допомог соціально вразливим верствам 

населення. 

На Полтавщині налічується нині 410,5 тис. осіб пенсійного віку, у числі яких 

21,8 тис. представників силових структур. Продовжують працювати 99,5 тис. 

пенсіонерів. 

Загальна сума коштів, спрямована на пенсійні виплати в області, зросла 

порівняно з попереднім роком на 12,4% і досягла 21,8 млрд грн. Зокрема, на 

виплату пенсій через уповноважені банки спрямовано 17,2 млрд грн, через 

АТ „Укрпоштаˮ – 4,6 млрд грн. Як свідчить аналіз, в банківських установах 

обслуговується майже 76% пенсіонерів регіону, що дозволило за рік заощадити 

на доставці пенсійних виплат понад 308 млн грн. 

Через активні бойові дії в багатьох областях України полтавські фахівці 

взяли на себе місію щодо пенсійного забезпечення сусідніх регіонів. Відтак для 

307,6 тис. жителів Сумської області були нараховані кошти, підготовлені 

відповідні виплатні документи і передані банківським установам та „Укрпоштіˮ. 

Крім того, у рамках підтримки сумських колег у Головному управлінні 

Пенсійного фонду України в Полтавській області обробили понад 1300 заяв 

щодо виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії, провели майже 

1300 перерахунків пенсій 

окремим категоріям громадян з 1 

квітня. 

Для 200 тис. пенсіонерів 

Харківщини, які одержують 

кошти через пошту, у Полтаві 

підготували виплатні документи 

на паперових та електронних 

носіях. Крім того, надали 

допомогу колегам з тимчасово 

окупованої Херсонщини в 

опрацюванні заяв щодо 

переведення пенсії з пошти на банк. 

Мешканці області та ВПО продовжували обслуговуватися без прив’язки до 

місця проживання – як безпосередньо у сервісних центрах Фонду, так і 

дистанційно, через вебпортал Пенсійного фонду України, а також за телефонами 

„гарячихˮ ліній. 

На Полтавщині у звичайному режимі продовжували функціонувати 

17 відділів обслуговування громадян, робочі місця яких розміщені в 

26 населених пунктах. Щодня до сервісних центрів у Головному управлінні 
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Пенсійного фонду України в Полтавській області звертаються понад 2 тисячі 

осіб. 

У рамках роботи по покращенню доступності та якості надання послуг 

упродовж 2022 року кількість віддалених робочих місць у територіальних 

громадах, ЦНАП, прозорих офісах області збільшилася з 48 до 61. У цілому 

пенсійним обслуговуванням було охоплено 55 із 60 територіальних громад 

Полтавщини (92%). 

Як свідчить статистика, за звітний період фахівці сервісних центрів 

здійснили 214 виїздів на віддалені робочі місця. В цілому у залах обслуговування 

надано понад 546 тис. послуг, на віддалених робочих місцях – 2,4 тисячі. 

Механізм екстериторіального обслуговування громадян застосовується не 

лише при прийомі документів на призначення пенсій, а й під час їх опрацювання. 

Протягом року призначено 26,4 тис. нових пенсій, що на 7,6 тис. більше, ніж за 

відповідний минулорічний період; проведено 33,8 тис. індивідуальних 

перерахунків пенсійних виплат. 

За видами призначених пенсій переважну більшість в області традиційно 

становлять пенсії за віком і по інвалідності (відповідно 73% і 15% від загальної 

кількості). Пенсію у розмірі нижче прожиткового мінімуму одержують лише 1% 

пенсіонерів. Виплату у розмірі понад 10 тис грн мають 26,2 тис. осіб, або 6% 

пенсіонерів. Пенсійні виплати в розмірі від 2100 грн до 4000 грн мають 60% 

одержувачів. 

У визначені терміни та відповідно до законодавчих вимог проведені всі 

масові перерахунки пенсій. Завдяки цьому середній розмір пенсії в області 

протягом року збільшився на 581 грн і станом на 01.01.2023 року склав 4506 грн.  

У рамках функціонування сервісу вебпорталу Пенсійного фонду України 

„Електронна трудова книжкаˮ за 2022 рік до Головного управління Пенсійного 

фонду України в Полтавській області надійшло 65,7 тис. звернень щодо 

оцифрування відомостей про трудову діяльність, що більше на 35% порівняно з 

2021 роком. За принципом екстериторіальності забезпечено 100% опрацювання 

таких звернень. 

В умовах воєнного стану забезпечувалася реалізація визначених Урядом 

пріоритетних завдань щодо наповнення пенсійного бюджету. Протягом року на 

105,3% реалізований план надходження платежів до бюджету Пенсійного фонду 

– як з єдиного внеску, так і щодо власних надходжень. За платежами, сплату яких 

адмініструють органи Пенсійного фонду, надійшло 283,1 млн грн. Планові 

показники виконані на 112%, що на 11,8% більше, порівняно з попереднім роком. 

Відповідно до урядових рішень наприкінці 2022 року стартував поетапний 

процес передачі органам Пенсійного фонду України функцій щодо призначення 

та виплати житлових субсидій і пільг. 

З 01 жовтня 2022 року розпочато виплату 36,9 тис. субсидій та 33,4 тис. 

пільг. За три місяці виплачено відповідно 315,1 млн грн і 98,3 млн грн. На 

01.01.2023 кількість одержувачів субсидій в області становить 126,7 тис. осіб, 

одержувачів пільг – 32,4 тис. осіб. Середній розмір субсидій і пільг склав 

відповідно 1 728 грн і 1 741 грн. 

З 01.01.2023 відповідно до законодавчих змін Пенсійний фонд України буде 
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виконувати функції уповноваженого органу управління в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, 

тобто, проводити виплату лікарняних та інших страхових виплат. 

 

 15. Зайнятість і ринок праці.   
 

Згідно з останніми статистичними даними: 

- середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах, 

установах та організаціях області у січні 2022 року становила 256,3 тис. осіб; 

- середня заробітна плата штатного працівника області у січні 2022 року 

становила 13 412 грн (по Україні – 14 577 грн); 

- індекс реальної заробітної плати у січні 2022 року порівняно із груднем 

2021 року становив 82,6%, а відносно січня 2021 року – 107,1%; 

- прожитковий мінімум з 01.12.2022 становить – 2 684 грн;  

- мінімальна заробітна плата з 01.10.2022 становить – 6 700 грн.  

За останніми даними моніторингу протягом січня-вересня 2022 року в 

області створено 7 419 робочих місць, з них: у юридичних осіб – 909, у фізичних 

осіб – 6 510. За цей період ліквідовано 5 938 робочих місць, з них: у юридичних 

осіб – 855, у фізичних осіб – 5 083. 

Заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2023 на підприємствах 

області становила 67,8 млн грн, що на 2,5 млн грн. менше порівняно з 

01.01.2022 та на 26,3 млн грн менше порівняно з 01.12.2022. 

Працівникам двох підприємств державної форми власності заборговано 

3,7 млн грн, що становить 5,4% загальнообласного боргу. 

Працівникам одного підприємства комунальної форми власності 

заборговано 114 тис. грн, що становить 0,2% загальнообласного боргу. 

Найбільшими боржниками із виплати заробітної плати в області 

залишаються: ПрАТ „АвтоКрАЗˮ – зарплатний борг складає 18,3 млн грн, 

ПАТ „Кременчуцький колісний заводˮ – 9,8 млн грн, ТОВ „Науково-виробнича 

фірма „Техвагонмашˮ – 7 млн грн, ТОВ „Техмолпромˮ – 5,2 млн грн, 

Сільськогосподарське приватне підприємство „РВД-АГРОˮ – 4,1 млн грн, ДП 

„Державний проєктний інститут містобудування „Міськбудпроєктˮ – 3,6 млн 

грн, ТОВ „Полтавський ремонтний завод залізничної технікиˮ – 3,3 млн грн. 

Повномасштабне військове вторгнення російської федерації на територію 

нашої країни створило нові виклики в сфері зайнятості регіону: на третину 

зменшилася кількість пропозицій роботи – з 30,3 тис. одиниць у 2021 році до 

21,2 тис. – у 2022 році, відбувся приріст людських ресурсів, в тому числі за 

рахунок ВПО, збільшились звернення до регіональної служби зайнятості. Так, із 

запровадженням спрощеної процедури набуття статусу безробітного, зокрема 

для ВПО і громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території та 

території, на якій ведуться бойові дії, тільки протягом травня-червня 2022 року 

статус безробітного отримали майже 8 тис. осіб, що в 1,8 рази більше 

відповідного показника 2021 року (4,4 тис. осіб). 
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Протягом 2022 року послугами обласної служби зайнятості скористалося 

48,7 тис. громадян у статусі безробітного, що майже на 15,6 тис. осіб менше 

відповідного періоду 2021 року, зокрема з початку воєнних дій статус 

безробітного отримали 5,5 тис. осіб з інших регіонів України, серед яких майже 

4,1 тис. осіб офіційно зареєстрованих в органах соціального захисту населення 

як ВПО. 

За допомогою обласної служби зайнятості працевлаштовано 16,8 тис. осіб, 

серед них 14,3 тис. осіб, які мали статус безробітного, що є одним з найвищих 

показників в Україні. Рівень працевлаштування безробітних за сприяння 

державної служби зайнятості є вищим середнього показника в країні і складає 

29,3%. 

Переважна більшість безробітних (5,9 тис. осіб або 41,5%) працевлаштовані 

в сільськогосподарській сфері, зокрема на великі агропідприємства, такі як 

ТОВ „Чиста криницяˮ (349 осіб), ТОВ „Агрофірма ім. Довженкаˮ (265 осіб), 

ТОВ „Компанія Фармкоˮ (212 осіб), ТОВ „Елеватор Чиста криницяˮ (169 осіб), 

СТОВ „Придніпровський крайˮ (165 осіб), ТОВ „Востокстройгазˮ (166 осіб) та 

інші. 

На підприємства переробної промисловості працевлаштовано 2,0 тис. 

безробітних (ТОВ „Пирятинський делікатесˮ – 241 особа, ТОВ „Глобинський 

м’ясокомбінатˮ – 149 осіб, ТОВ „Таланпромˮ – 122 особи, цукрові заводи – 

174 особи). 

Крім того, 3,5 тис. осіб було забезпечено тимчасовою зайнятістю шляхом 

залучення до громадських робіт та 

інших робіт тимчасового характеру. 

Фінансування громадських робіт 

склало 20 588,3 тис. грн (Фонд 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на 

випадок безробіття – 8 343,5 тис. грн, 

місцеві бюджети – 12 238,4 тис. грн, 

кошти підприємств – 6,4 тис. грн). За 

даним напрямком робіт Полтавщина є лідером в Україні. 

Для зменшення професійного дисбалансу та забезпечення роботодавців 

кваліфікованими кадрами 3,2 тис. безробітних проходили професійне навчання 

за направленням обласної служби зайнятості (четвертий показник в країні). 

Оперативному вирішенню питання працевлаштування ВПО сприяла 

реалізація урядової програми стимулювання роботодавців шляхом надання 

компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок 

проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Завдяки зазначеній 

програмі до 522 роботодавців регіону працевлаштовано 1,5 тис. ВПО (другий 

показник в країні). 

Спрощення урядом механізму підтримки працівників у разі втрати ними 

частини заробітної плати у зв’язку із скороченням виробництва продукції з 

причин введення воєнного стану, дало можливість 10 підприємствам області 

отримати допомогу по частковому безробіттю на суму 24,7 млн. грн, що 
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забезпечило збереження понад 4,1 тис. робочих місць, зокрема це такі 

підприємства, як ПАТ „Крюківський вагонобудівний заводˮ, 

ТОВ „Інструментальний заводˮ, ТОВ „Валтекс – маркетинг плюсˮ, ТОВ НВП 

„Галещина-Агроˮ, ТОВ „АВМ Амперˮ, ПАТ „Кременчуцький завод технічного 

вуглецюˮ. 

За державною програмою з відновлення вітчизняної економіки „єРоботаˮ 

197 заявникам надано мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу, 

що сприятиме створенню в регіоні близько 450 нових робочих місць. 

З метою забезпечення життєдіяльності області, задоволення потреб 

Збройних Сил України, інших військових формувань та сил цивільного захисту 

в рамках урядового проєкту „Армія відновленняˮ в області прийнято 

розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 

28.10.2022 № 358 „Про організацію суспільно корисних робітˮ. Відповідні 

рішення прийнято в 50 територіальних громадах області. До роботи залучено 

772 особи з числа безробітних в 40 громадах області. За даним напрямком робіт 

область в трійці лідерів серед регіонів України. 

Створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості громадян 

області залишається одним із головних пріоритетів військової адміністрації на 

2023 рік. Зокрема, передбачається реалізація нових активних програм зайнятості 

щодо надання компенсації роботодавцям за працевлаштування окремих 

категорій громадян, що можуть мати труднощі під час пошуку роботи, подальша 

підтримка роботодавців в збереженні робочих місць, сприяння оперативному 

вирішенню найгостріших проблем громад, зокрема шляхом організації 

громадських та суспільно корисних робіт. 

 

        16. Екологічна безпека та раціональне природокористування. 

 

 

Підґрунтям досягнення збалансованого розвитку є забезпечення 

раціонального використання природних ресурсів. За останніми уточненими 

даними природно-заповідний фонд Полтавщини налічує 396 територій та 

об’єктів загальною площею 142 853,3175 га, що становить 5,0% від загальної 

площі області, з них 30 об’єктів загальнодержавного значення. 

На виконання завдання Державної стратегії регіонального розвитку України 

було розроблено та рішенням 

пленарного засідання 

чотирнадцятої позачергової сесії 

восьмого скликання Полтавської 

обласної ради від 26.07.2022 

№ 457 затверджено Регіональну 

схему формування екологічної 

мережі Полтавської області. 

У 2022 році створено та 

оголошено ботанічною пам’яткою 

природи місцевого значення 
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„Вікторійський паркˮ (рішення пленарного засідання вісімнадцятої позачергової 

сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 21.10.2022 № 488), 

ландшафтний заказник місцевого значення „Тухівськийˮ (рішення пленарного 

засідання вісімнадцятої позачергової сесії восьмого скликання Полтавської 

обласної ради від 21.10.2022 № 487), ландшафтний заказник місцевого значення 

„Балка Гараганкаˮ (рішення пленарного засідання вісімнадцятої позачергової 

сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 21.10.2022 № 486). 

Разом з цим було організовано розробку 16 проєктів створення, розширення 

меж існуючих територій об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської 

області. 

До Державного земельного кадастру подано матеріали для внесення 

відомостей про обмеження у використанні земель по 4 об’єктах природно-

заповідного фонду області. 

В 2022 році до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з 

фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області 

увійшло 16 заходів на суму 42,6 млн грн. Використання коштів фонду становило 

92,1% (у 2021 році розмір фонду становив 102,7 млн грн, використання коштів 

склало 90%). 

Відповідно до Переліку у 2022 році з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської 

області фактично профінансовано 

природоохоронні заходи за такими 

напрямками: 

- проведення заходів з охорони і 

раціонального використання водних 

ресурсів (26,3 млн. грн); 

- проведення заходів з охорони і 

раціонального використання 

природних рослинних ресурсів 

(1,8 млн грн); 

- проведення заходів з раціонального використання і зберігання відходів 

виробництва і побутових відходів (11,1 млн грн); 

- інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

в тому числі проведення наукових досліджень, заходів з екологічної освіти та 

пропаганди (0,5 тис. грн). 

Здійснено повноваження у сфері видачі документів дозвільного характеру, 

зокрема за звітний період: 

- видано 90 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами (у 2021 році – 213 дозволів); 

- розглянуто 230, затверджено 2 реєстрові карти об’єктів утворення відходів; 

внесено 192 зміни до реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів та до реєстру об’єктів утворення відходів, оброблення та 

утилізації відходів (у 2021 році зареєстровано 73 реєстрових карти об’єктів 

утворення відходів); 

- зареєстровано 236 декларацій про відходи (у 2021 році – 253) та внесено 
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зміни до 46 паспортів місць видалення відходів; 

- видано 12 висновків з оцінки впливу на довкілля, проведено 

17 громадських обговорень (у 2021 році видано 41 висновок з оцінки впливу на 

довкілля та проведено 48 громадських слухань); 

- дано 31 зауваження та пропозиція щодо визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки, розглянуто 26 заяв до проєктів документів державного 

планування (у 2021 році відповідно 127 та 128). 

 

17. Житлово-комунальне господарство та енергоефективність. 

 

Відповідно до Меморандуму між облдержадміністрацією, обласною радою 

та Полтавською міською радою „Про співпрацю у галузі житлово-комунального 

господарстваˮ реалізовано проєкт щодо повної реконструкції котельні 

ПОКВПТГ ,,Полтаватеплоенерго” по вул. Квітуча, 6-К в м. Полтава із 

збільшенням її потужності у 2 рази.  

Завдяки фінансуванню з місцевих бюджетів споживачі 15 житлових 

будинків 109 мікрорайону м. Полтави переключені з виробничої котельні 

АТ „Полтавський турбомеханічний заводˮ на котельню ПОКВПТГ 

„Полтаватеплоенергоˮ. Щоб вирішити цю задавнену проблему, закупили 

5 автоматизованих котлів. Загальна вартість виконання робіт становить 35,6 млн 

грн. 

В м. Миргород завершено реалізацію демонстраційного проєкту 

MO.GE.DI.CO., у рамках якого в місті Миргород провели комплексну 

термомодернізацію будівлі дитячого садочка № 10, модернізували котельню, 

збудували нову котельню на відновлювальних джерелах енергії, проклали нову 

тепломережу та змінили існуючі теплові трубопроводи на попередньо ізольовані. 

Окрім того, встановили автоматичну систему моніторингу енергії 

10 муніципальних будівель. Загальний бюджет проєкту – 1,02 млн євро. 75% 

вартості або 0,76 млн євро – кошти Європейського Союзу, які місто отримало у 

формі безповоротного гранту. 

У 2022 році було розпочато роботи по 

проєкту „Технічне переоснащення котельні по 

вул. Мічуріна, 89-А в м. Кременчук Полтавської 

областіˮ .Під час проведення І-ої черги 

технічного переоснащення котельні було 

виконано заміну 2 існуючих котлів з газовими 

пальниками КВ-Г-5,2-115 на нові 

енергоефективні водогрійні котли „BOSCH-

UNIMATˮ: один котел типу UT-L 38 потужністю 

6,0 МВТ та котел типу UT-L 38 потужністю 2,95 

МВт. Загальна вартість проєкту складає 50,7 млн 

грн.  

Внаслідок ракетних ударів 24 квітня 2022 

року, 12 травня 2022 року та 18 червня 2022 року 

було завдано значних руйнувань та шкоди майну 
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ТОВ „Кременчуцька ТЕЦˮ. Завдяки злагодженій співпраці Полтавської обласної 

військової адміністрації, Полтавської обласної ради, Кременчуцької міської 

територіальної громади і депутатів обласного та міського рівнів, в найкоротші 

терміни було здійснено відновлення підприємства та частини теплогенеруючого 

обладнання, що дозволило вчасно розпочати опалювальний сезон для 180 тисяч 

мешканців міста Кременчук. На відновлення централізованого теплопостачання 

лівобережної частини міста Кременчук з обласного бюджету було виділено 

142,6 млн грн. З метою відновлення зруйнованої ТЕЦ частину цілісного 

майнового комплексу теплоелектроцентралі передано на баланс області. 

Відновлено та запущено в роботу одну з чотирьох турбін 

ТОВ „Кременчуцької ТЕЦ”. За оперативними даними добовий виробіток 

електричної енергії становив 885 тис кВт‧год. Після проведення випробувань 

2 турбіни ТОВ „Кременчуцька ТЕЦ” зможе додатково надати 240 тис кВт‧год. 

електроенергії. Головна мета – відновлення виробництва електричної енергії на 

рівні довоєнного часу.  

Для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону в умовах 

війни та загрози блекауту, забезпечення мешканців населених пунктів області 

теплом, водою навіть за відсутності світла, з обласного бюджету було 

спрямовано 10 млн грн для ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго” на придбання 10 

генераторів, 150 млн грн для ПОКВПТГ „Полтаватеплоенерго” та КП 

ПОР „Полтававодоканал” на купівлю генераторів. 

На пленарному засіданні чотирнадцятої позачергової сесії восьмого 

скликання Полтавської обласної ради було прийняте рішення від 26.07.2022 року 

№ 405 про затвердження Обласної програми „Питна вода Полтавщини” на 2022-

2026 роки. 

Полтавська обласна військова адміністрація розпорядженням голови від 

15.09.2022 № 285 виділила 30,0 млн грн для забезпечення сталої роботи 

інфраструктурних об’єктів міста Кременчука, з метою недопущення виникнення 

аварійної ситуації в місті, пов’язаної із руйнуванням самопливного 

каналізаційного колектору діаметром 500 мм від вул. Єднання України до 

приймальної камери каналізаційної насосної станції по вул. Леонова, 1-В. Це 

дало можливість територіальній громаді міста розпочати капітальний ремонт 

колектору, який експлуатувався з 1955 року без капітальних ремонтів, а 

руйнування колектору носили системний і невідворотний характер. Станом на 

січень 2023 року виконано 30% робіт. 

У 2022 році в рамках фінансової 

підтримки підприємств 

водопровідно-каналізаційного 

господарства та комунальної 

теплоенергетики з обласного 

бюджету були виділені кошти у сумі 

159,0 млн грн, які спрямовані на 

закупівлю резервних джерел 

електропостачання (генераторів) та 

іншого необхідного обладнання для 
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забезпечення життєдіяльності підприємства, в умовах збройної агресії російської 

федерації. Наразі вже придбано 13 генераторів, які забезпечують електричною 

енергією об’єкти критичної інфраструктури. 

Згідно з річним звітом за формою № 1-ТПВ за 2022 рік 78% населення 

Полтавської області охоплено послугами з вивезення твердих побутових 

відходів; річне накопичення твердих побутових відходів в Полтавській області 

складає понад 1800 тис.м3 або понад 0,001 тис.м3 на 1 мешканця; вилучення 

ресурсоцінних компонентів складає 1,5% від обсягів утворення. 

Станом на 01.01.2023 в області наявні 9 полігонів твердих побутових 

відходів в містах Кременчук, Горішні Плавні, Гребінка, Решетилівка, Заводське, 

смт Котельва, Шишаки, Велика Багачка та в с. Зачепилівка. Всі полігони мають 

санітарно-технічні паспорти. 

Під час проведення на території Полтавської області щорічної 

всеукраїнської акції „За чисте довкілля” в 2022 році було ліквідовано 

850 стихійних сміттєзвалищ. 

Результативним є впровадження в області стратегії міжмуніципального 

співробітництва в сфері поводження з твердими побутовими відходами. 

У липні 2022 року відбулося підписання Меморандуму про наміри щодо 

співпраці в організації поводження з відходами між очільниками 4 громад: 

Пирятинської, Гребінківської, Новооржицької та Чорнухинської. В жовтні 

2022 року було створено комунальне підприємство „Екосервіс-2022ˮ. Дане 

підприємство буде здійснювати збір відсортованих відходів, сортувати та 

переробляти їх на вторинну сировину. 15 листопада 2022 року було підписано 

Договір про співробітництво зазначених територіальних громад у формі 

створення спільного комунального підприємства. Даний проєкт є пілотним, бо 

це перший договір про співпрацю у сфері поводження з відходами на території 

Полтавської області у вигляді створення спільного комунального підприємства. 

В рамках реалізації даного проєкту КП „Екосервіс-2022ˮ для здійснення своєї 

господарської діяльності буде забезпечено матеріально-технічною базою на 

суму 350 тис. євро. 

Станом на 01.01.2023 в області функціонує 996 ОСББ, що обслуговують 

будинки загальною площею 2 471,5 тис. м2. (14,6% від загальної кількості 

багатоквартирних будинків). Кількість багатоквартирних будинків, управління 

якими здійснюється управителем, обраним співвласниками самостійно, складає 

1 308 од. (19,2% від загальної кількості багатоквартирних будинків). 

На виконання Закону України „Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 

підприємств централізованого водопостачання” було відновлено роботу Комісії 

з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах та затверджений 

Регламент її роботи. 

На трьох засіданнях комісії, які відбулися в 2022 році було узгоджено 

заборгованість з різниці в тарифах для 9 теплопостачальних підприємств на суму 

284,8 млн грн та 3 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства на 

суму 9,0 млн грн. 

Енергоефективність. 



50 

 

Питання ефективного використання енергетичних ресурсів є одним з 

пріоритетних напрямків розвитку регіону, якому приділяється постійна увага. 

Динаміка розвитку сонячної електроенергетики у приватних господарствах 

населення є найбільшою серед відновлювальних джерел енергії в області, що 

обумовлено відносною простотою реалізації проєктів (порівняно з іншими 

технологіями ВДЕ) та короткими строками реалізації проєкту (6 місяців разом з 

проєктуванням). Встановлюючи сонячні електростанції у своїх 

домогосподарствах, мешканці вкладають кошти у власну енергонезалежність. 

Так, за підсумками 2022 року, в домогосподарствах області налічується 1 050 

приватних сонячних установок (2021 – 821 установок) загальною потужністю 

27,8 МВт/год (2021 – 20 МВт/год), сумарний обсяг виробленої ними електричної 

енергії становить 26 442,508 тис. кВт/год (2021 –18 545,458 тис. кВт/год). 

Також на території області здійснюється виробництво теплової енергії з 

альтернативних джерел енергії суб’єктами господарювання, які отримали 

ліцензії на право провадження відповідної господарської діяльності, що 

виробляють її для власних потреб та відпускають споживачам. Так, за 

підсумками 2022 року обсяг виробленої ними теплової енергії відпущеної 

споживачам становить 36,869 тис. Гкал. Основними видами біопалива, з якого 

вироблено енергію, є гранули паливні з деревини, тріска, пелети, дрова, щепа, 

торф, відходи с/г виробництва, лушпиння соняшника, брикет деревний та інше. 

В 2022 році в області видано 3 ліцензії суб’єктам господарювання, які 

здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії, 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергії з використанням 

альтернативних видів палива (2021 – 4 ліцензії). 

З метою зменшення споживання природного газу бюджетними закладами 

області проводиться переведення котелень з природного газу на використання 

альтернативних видів палива. Станом на 01.01.2023 в області переведено на 

альтернативні види палива 307 котелень бюджетної сфери, загальною 

потужністю 209,8 Гкал/год, що становить 16,1% до загальної кількості котелень. 

За рахунок популяризації та проведеної інформаційно-роз’яснювальної 

роботи спільно з ДУ „Фонд енергоефективності” в державній програмі 

енергомодернізації багатоповерхових будинків „ЕНЕРГОДІМ” станом на 

01.01.2023 по Полтавській області приймають участь 13 проєктів ОСББ (2021 – 

13). 

Щодо оснащеності будівель вузлами комерційного обліку – станом на 

01.01.2023 оснащеність багатоквартирних житлових будинків побудинковими 

приладами обліку теплової енергії становить 86,3% від загальної кількості 

багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню (на 01.01.2022 – 84,4%).  

 

18. Безпека та цивільний захист. 

 

З метою захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності і 

правопорядку в області діє Комплексна програма щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної 
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роботи на 2021-2027 роки (далі – Програма). 

У зв’язку зі збройною агресією рф проти України фінансування заходів 

Програми з обласного бюджету у 2022 році склало 133,8 млн грн проти раніше 

запланованих 10,1 млн грн (у 2021 році – 17,5 млн грн). 

Особлива увага приділялась підвищенню обороноздатності держави, 

здійсненню заходів щодо територіальної оборони, профілактиці та протидії 

злочинності, удосконаленню методів боротьби з тероризмом, контрабандою та 

корупцією. Поліпшення матеріально-технічної бази установ сприяло 

покращенню оперативного реагування на злочини та події, що в свою чергу 

вплинуло на зменшення правопорушень на території області. 

У 2022 році до Єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події зареєстровано 211 935 заяв та 

відповідних повідомлень, що на 16,2% менше ніж за аналогічний період 

попереднього року (у 2021 році – 246 347). З них у Єдиному реєстрі досудових 

розслідувань зареєстровано 12 000 кримінальних правопорушень (без знятих та 

минулих років), що на 2,9% менше попереднього року (у 2021 році – 12 361), а 

також тяжких та особливо тяжких 5 931, що на 43,5% більше ніж попереднього 

року (у 2021 році – 4 134). Із числа зареєстрованих кримінальних правопорушень 

у 6 943 кримінальних провадженнях особам повідомлено про підозру, що на 8% 

менше ніж в попередньому році (у 2021 році – 7 545), з яких 3 274 по тяжких та 

особливо тяжких кримінальних правопорушеннях, що на 38% більше ніж в 

попередньому році (у 2021 році – 2 372). Питома вага кримінальних 

правопорушень, зареєстрованих у 2022 році, за якими особи встановлені, 

становить 57,9% (у 2021 році – 61%), з яких по тяжких та особливо тяжких 

кримінальних правопорушеннях 55,2% (у 2021 році – 57,4%). 

Придбання необхідного майна для 

Головного управління національної 

поліції в Полтавській області дало змогу 

покращити оснащення особового складу 

технічними засобами, підвищити 

ефективну оперативно-службову 

діяльність та забезпечити належне 

матеріальне забезпечення підрозділів 

правоохоронної системи області.  

Створення належних умов для 

ефективного виконання службових 

обов’язків співробітниками Управління Служби безпеки України в Полтавській 

області дозволило знизити загальний рівень загроз інтересам держави, 

удосконалити методи боротьби з тероризмом, контрабандою, організованою 

злочинною діяльністю та корупцією. 

Придбання спеціалізованого автомобіля науково-дослідним експертно-

криміналістичним центром у 2022 році дозволило безперешкодно 

позадорожніми шляхами та в зонах значних руйнувань провести збір і обробку 

доказів для притягнення воєнних злочинців рф до кримінальної 

відповідальності, а придбаний інтерескоп дозволив здійснювати вибухово-
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технічні дослідження більш ефективно та підвищив рівень захисту здоров’я та 

життя експертів. 

Виділені кошти Територіальному управлінню Державного бюро 

розслідувань дозволили зробити частковий ремонт приміщень, що забезпечило 

належні умови праці правоохоронного органу. 

За рахунок коштів обласного бюджету покращили матеріально-технічну 

базу військових частин, чим забезпечили якісне виконання поставлених задач в 

умовах правового режиму воєнного стану. 

У 2022 році проводилась робота по забезпеченню функціонування 

територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, яка 

забезпечує інформування населення про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з авіаційними та ракетними ударами з боку 

російської федерації. Протягом року на технічне обслуговування територіальної 

системи оповіщення з обласного бюджету виділено 3,2 млн грн. В області у 

працездатному стані перебувають понад 300 сирен централізованого та 

автономного запуску, що є одним і з найкращих показників в Україні. З початку 

воєнних дій фахівцями відремонтовано 125 сирен. Крім того, встановлено 

апаратуру, за допомогою якої у цілодобовому режимі забезпечується передача 

сигналів оповіщення у телеграм каналі „Полтава сиренаˮ та на мобільний 

додаток „Тривогаˮ. 

В області створено регіональний матеріальний резерв (далі – РМР). Завдяки 

високому відсотку накопичення РМР, який на початок 2022 року складав 98,4% 

від затвердженої номенклатури, з початку військової агресії російської федерації 

із РМР видано на потреби Збройних Сил України, підрозділам територіальної 

оборони та Головного управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Полтавській області значну кількість матеріальних цінностей, в тому 

числі 15 генераторів для забезпечення роботи „Пунктів незламностіˮ. На кінець 

2022 року наповненість РМР згідно з номенклатурою становила 71%. На 

поповнення матеріального резерву необхідно 13,8 млн грн. 

Пункти незламності. 

У листопаді 2022 року Урядом, зважаючи на масовані обстріли критичної 

інфраструктури з боку росії та з метою 

уникнення тотального блекауту, було 

ініційовано створення та розгортання 

„Пунктів незламностіˮ, як місць, де 

передбачені тепло, вода, електрика, 

мобільний зв’язок тощо. 

Вже на початок 2023 року в області 

органами державної та місцевої влади 

було відкрито 267 „Пунктів незламностіˮ 

(далі – ПН) в цілодобовому режимі 

роботи. Зокрема в: 

Полтавському районі – 96 ПН, в тому числі в м. Полтава 19 ПН; 

Кременчуцькому районі – 86 ПН, в тому числі в м. Кременчук 45 ПН; 

Миргородському районі – 55 ПП, в тому числі в м. Миргород 11 ПН; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
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Лубенському районі – 30 ПН, в тому числі в м. Лубни 9 ПН. 

Всі ПН забезпечені засобами автономної генерації електроенергії, засобами 

освітлення, джерелами автономного опалення, технічними засобами доступу до 

мережі інтернет (у 11 пунктах зв’язок забезпечується за допомогою супутникової 

системи Starlink), аптечками, інформаційними та роздатковими матеріалами, 

засобами пожежогасіння, меблями, запасами питної води, продуктами 

харчування, засобами особистої гігієни тощо. 

Також Головним управлінням ДСНС України в Полтавській області 

облаштовано 44 ПН, з яких 8 – мобільних (на базі наметів) ПН (4 в м. Полтаві, 

2 в м. Кременчуці, по 1 в м. Миргороді та Лубнах). На пунктах організовано 

цілодобове позмінне чергування 2 працівників особового складу Головного 

управління ДСНС України у Полтавській області. На 6 пунктах ДСНС зв’язок 

забезпечується за допомогою супутникової системи Starlink. 

Крім цього, до розгортання „Пунктів незламностіˮ активно долучився 

місцевий відповідальний бізнес, який подавав відповідні заявки на сайт 

Незламність (https://nezlamnist.gov.ua/). ПН було відкрито в магазинах, місцевих 

мережах АЗС, кафе/ресторанах, місцевих аптеках, торгових центрах, в інших 

закладах та громадських місцях. 

На 01.01.2023 року по області рахувалось 78 пунктів незламності та об’єктів 

з генераторами місцевого відповідального бізнесу (в Полтавському районі – 

34 ПН, в Кременчуцькому районі – 19 ПН, в Миргородському районі – 13 ПП, в 

Лубенському районі – 12 ПН). 

До розгортання ПН також долучились і найбільші мережі рітейлів (АТБ, 

METRO, Епіцентр, Нова Лінія), АЗС (ОККО, БРСМ-Нафта, WOG, SOCAR, Shell, 

Amic Energy), банків та аптек. Станом на 01.01.2023 по області рахувався 

відкритим 191 об’єкт (аптеки – 90; відділення банків – 46; АЗС – 32; 

супермаркети – 23). 

 

        19. Руйнування. 

  

Військова агресія російської федерації проти України не оминула і 

Полтавську область.  

Внаслідок неодноразових ракетних обстрілів (по області випущено 111 

ракет та 14 дронів, з них збито 50 ракет та 9 дронів) станом на 01.01.2023 зазнали 

руйнувань 280 цивільних об’єктів в 13 територіальних громадах (Кременчуцький 

район 228, Полтавський район 43, Миргородський район 9), з яких: 

- житловий сектор – 149; 

- об’єкти на промислових та інших підприємствах – 64; 

- заклади соціальної сфери – 17; 

- об’єкти комерційного призначення (тц, магазини, аптеки) – 14; 

- дороги та мости – 10 

- об’єкти інженерної інфраструктури та життєзабезпечення – 6; 

- приватні виробничі та господарські будівлі, гаражі, інші – 20. 

Офісом Президента України розроблено та впроваджено Систему обліку 

руйнувань, статусу відновлення та фінансування об’єктів, 

https://nezlamnist.gov.ua/
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пошкоджених/зруйнованих внаслідок збройної агресії російської федерації (далі 

– Система). На 01.01.2023 всі об’єкти, що зазнали пошкоджень чи були 

зруйновані внаслідок збройної агресії російської федерації, внесені до Системи. 

Системою на основі внесених параметрів пошкоджених/зруйнованих 

об’єктів автоматично обраховано суму завданих збитків – орієнтовно вона 

складає 96,1 млрд грн. Найбільше завданих збитків рахується зруйнованому по 

Кременчуцькому нафтопереробному заводу – 94,1 млрд грн. 

Загалом серед територіальних 

громад області найбільше 

постраждала Кременчуцька, в якій 

удари було нанесені по 

енергосистемі – зруйновано 

Кременчуцьку ТЕЦ, промисловості 

міста – нафтопереробному заводу, 

заводу Кредмаш, а також 

найжахливіший випадок – влучання 

в ТРЦ Амстор, внаслідок якого 

загинуло 22 особи. 

Що стосується Кременчуцької 

ТЕЦ – проведено роботи з її відновлення, що дозволило забезпечити теплом 

мешканців Кременчука в опалювальний сезон 22-23 років. Для цього були 

використані кошти з державного бюджету в сумі 100,0 млн грн та з обласного, 

місцевих бюджетів, а також підприємства в сумі 100,0 млн грн.  

Наразі на повне відновлення ТЕЦ (для закупівлі 2 турбогенераторів по 

50 МВт) та будівництва нової котельні потужністю 86 МВт на базі району 

теплових мереж (РТМ), яка забезпечить теплом 100 тис. мешканців Кременчука, 

необхідна підтримка в розмірі 321,3 млн грн. 

Що стосується решти руйнувань, то найбільшу частку становить житловий 

фонд (53%), де ударними хвилями від вибухів було вибито вікна, двері, зірвані 

дахи тощо. На їх відновлення спрямовано кошти обласного, місцевих бюджетів 

в сумі понад 3,0 млн грн. 

Станом на 01.01.2023 повністю відновлено 50% пошкоджених об’єктів по 

області, а саме 139 об’єктів цивільної інфраструктури, в тому числі житлової. 

 

        20 Розбудова інформаційного суспільства. 

  

Формування інформаційного суспільства в Україні – важлива умова 

євроінтеграційних процесів для розвитку сучасної держави. Враховуючи 

міжнародні принципи та стандарти, розвиток інформаційного суспільства 

відбувається за принципом пріоритету інтересів людини, її прав і свобод. 

Широке використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в 

різних галузях та сферах впливає на спосіб життя людей, їх освіту й роботу, а 

також взаємодію уряду та громадянського суспільства. 

З метою забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних 

повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до 
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публічної інформації в області створено необхідні умови для забезпечення 

громадян і суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією 

шляхом широкого використання як інформаційно-телекомунікаційних каналів 

органів влади, так і за рахунок співпраці із регіональними та всеукраїнськими 

засобами масової комунікації. За рахунок якісного контенту наявних (Telegram-

канали, Facebook, YouTube та Instagram-сторінки) власних інформаційно-

комунікаційних каналів облвійськадміністрації розширено можливості надання 

інформації для всіх верств населення, у тому числі осіб з інвалідністю. З метою 

розширення доступу до інформації та надання можливості безпосередньої участі 

як інститутів громадянського суспільства, так і громадян у процесах підготовки 

і проведення експертизи проєктів актів законодавства, здійснення контролю за 

результативністю і ефективністю діяльності органів державної влади 

проводиться робота зі створення та впровадження нової версії офіційного 

вебпорталу облвійськадміністрації. Разом із командою Ukrainian City створено 

сайт „Полтава Українське Містоˮ з інформацією для жителів, гостей та 

переселенців обласного центру. Для налагодження системного діалогу між 

органами виконавчої влади, населенням та інститутами громадянського 

суспільства, з метою оперативного інформування щодо актуальних питань, 

прийняття управлінських рішень, в області працюють цілодобові гарячі 

телефонні лінії, запроваджено чат-бот начальника облвійськадміністрації у 

месенджері Telegram. 

Однією з основних умов успішної реалізації державної політики у сфері 

розвитку інформаційного суспільства є забезпечення навчання, виховання, 

професійної підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві, 

удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність 

освіти. В закладах освіти області наявні 278 комп’ютерних комплекси (кабінети 

інформатики); 26 – STEAM-лабораторій; 2 302 – інтерактивні панелі, в тому 

числі 1 743 – мультимедійні комплекси. 

Забезпечено розвиток мережі електронних бібліотек на всіх освітніх рівнях. 

В умовах повномасштабної війни на основі ефективного впровадження і 

використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях 

усіх форм навчання забезпечено створення системи дистанційного та змішаного 

навчання. 340 шкіл (64%) працюють очно та змішано, 188 шкіл (36%) 

дистанційно, 449 шкіл (77%) використовують платформи для електронного 

документообігу (електронний щоденник), 100% облаштованих укриттів у 

закладах освіти мають Wi-Fi.  

Для формування всебічно розвиненої особистості, забезпечення 

неперервності навчання, підвищення рівня комп’ютерної грамотності населення, 

зокрема пенсіонерів, малозабезпечених осіб та осіб, що потребують соціальної 

допомоги та реабілітації, в області реалізуються відповідні освітні програми та 

поширюється інформація про наявні електронні ресурси. 

В галузі охорони здоров’я впроваджується єдина (інтегрована) 

інформаційно-аналітична система обліку стану здоров’я громадян України. В 

області забезпечено створення системи дистанційного консультування та 

діагностики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що 
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об’єднують великі заклади охорони здоров’я та наукові установи. Впроваджено 

та підтримувалося у робочому стані телекардіоконсультування на базі обласної 

клінічної лікарні імені М.В. Скліфосовського за системами ЮКОС та 

ТЕЛЕКАРД. 

Забезпечено доступ до екологічної інформації, побудованої з 

використанням геоінформаційних технологій збирання, зберігання, обробки та 

передачі екологічної інформації з метою проведення аналізу, моделювання і 

прогнозування стану охорони навколишнього природного середовища. 

Проводиться прогнозування забруднення навколишнього природного 

середовища, проведення аналізу та оцінки ризику еколого-економічних 

конфліктів, прогнозування наслідків техногенного впливу і природних 

катастроф для надійного захисту екологічного простору України та 

раціонального використання природних ресурсів. Об’єктами моніторингу є 

атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти і зелені насадження, 

транспортні магістралі, промислові підприємства та міські інженерні 

господарства. У відкритому доступі для населення є „Екологічний Паспорт 

Полтавської областіˮ за 2021 рік. Екологічний паспорт Полтавської області за 

2022 рік буде сформовано, погоджено та затверджено до 01 липня 2023 року.  

Для збереження культурної спадщини України шляхом документування її 

об’єктів на цифрових носіях в області забезпечено переведення в електронну 

форму документів архівних, бібліотечних, музейних фондів, інших фондів 

закладів культури. Зокрема, в області реалізовано пілотний проєкт Мінкульту з 

впровадження Електронного обліку обʼєктів культурної спадщини „Державний 

реєстр нерухомих пам’яток Україниˮ, яким створено електронний реєстр 

обʼєктів культурної спадщини місцевого значення Полтавської області. 

В умовах протистояння інформаційній зброї та веденню інформаційних війн 

важливого значення набуває інформаційна безпека, направлена як на інтереси 

держави, так і інтереси 

людини – для забезпечення її 

прав (зокрема, на повагу її 

честі, гідності, ділової 

репутації тощо). 

Заходи інформаційної 

безпеки були направлені на 

створення захищених 

інформаційно-

телекомунікаційних систем, 

створення ефективної 

системи виявлення та запобігання загрозам державних електронних 

інформаційних ресурсів, у тому числі щодо протидії розповсюдженню 

комп’ютерних вірусів, програмних і апаратних закладок, а також витоку 

інформації технічними каналами та за рахунок несанкціонованих дій. З цією 

метою проводяться: оновлення антивірусних баз, моніторинг електронних 

поштових скриньок, регулярна зміна паролів доступу до електронних ресурсів та 

впровадження двохфакторної аутентифікації, постійні інструктажі працівників із 
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заходів інформаційної безпеки. 

 

21 Розвиток волонтерського та громадського руху. 

  

Інститути громадянського суспільства Полтавського регіону оперативно і 

гнучко зреагували на зміну суспільних потреб унаслідок дії внутрішніх і 

зовнішніх чинників. Зокрема, з початку війни значна кількість громадських, 

благодійних, релігійних організацій орієнтувала свою діяльність на вирішення 

проблемних питань забезпечення Збройних Сил України, сил територiальної 

оборони, військовослужбовців, ветеранів війни, родин загиблих, закладів 

охорони здоров’я, ВПО, які постраждали внаслідок збройної агресії російської 

федерації. 

Маючи порівняно з іншими соціальними інституціями високий рівень 

суспільної довіри, інститути громадянського суспільства активно займаються 

волонтерською діяльністю, надають благодійну допомогу, залучаючи населення 

області до своєї діяльності. 

В області діють формалізовані та неформалізовані громадські об’єднання 

окремих активних громадян, 

які здійснюють волонтерську 

діяльність різного 

спрямування. На цей час в 

області розгорнули діяльність 

понад 100 волонтерських 

організацій. 

Найбільш тісно з 

облвійськадміністрацією 

співпрацюють Благодійний 

фонд „Карітас Полтаваˮ, 

Благодійна Організація 

„Світло надіїˮ, Громадська організація „Асоціація ветеранів та учасників АТО 

Полтавщиниˮ, благодійна організація „Полтавський Батальйон Небайдужихˮ, 

осередок соціального служіння Української Православної Церкви, заснований на 

базі Свято-Успенського кафедрального собору. Найпотужнішим волонтерським 

хабом організовано збір коштів та речей на потреби ВПО, підрозділів Збройних 

сил України та територіальної оборони. Волонтерський хаб відкрив напрямки: 

забезпечення Збройних сил України та територіальної оборони (керівник 

напрямку – Ю.Городчаніна); збір та розповсюдження гуманітарної допомоги 

ВПО (К.Бабіч); забезпечення потреб у медикаментах (В.Лоза); збір харчування 

для домашніх тварин тощо. 

Частиною організації є обʼєднання волонтерів Громадський рух „Оборона 

Полтавщиниˮ, лідером якої є депутатка Полтавської міської ради від політичної 

партії „Слуга Народуˮ К.Бабіч (нині як медик мобілізована до Збройних Сил 

України). Громадський рух об’єднав мешканців міста та області у єдиній меті – 

забезпечити безперебійну роботу фронтового тилу. Більше сотні волонтерів 
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працювали 24/7. Команда доставляла критично необхідний провіант та ліки 

військовим та цивільному населенню, в тому числі до окупованих територій.  

Народними депутатами України від Полтавської області Д.Нальотовим та 

А.Ляшенко (політичної партії „Слуга народуˮ) здійснено організацію системної 

роботи волонтерських штабів на базі громадської організації „HelpGroupˮ (у 

містах Полтаві та Лубни, керівник Д.Джалагонія); О.Кулінічем організовано 

волонтерський хаб у м. Зіньків для надання допомоги переселенцям. 

У партнерстві з міжнародною програмою ООН World Kitchen посильну 

волонтерську допомогу здійснюють громадські організації „Полтавська 

асоціація бізнесуˮ (Т.Бесарабова), „Республіканський (Громадянський) штаб 

солідарності в Полтавській областіˮ (О.Слизько, видача продуктових пайків). 

Пріоритетним завданням наразі залишається сприяння розвитку 

волонтерського руху як одного з основних напрямів діяльності інститутів 

громадянського суспільства в період воєнного стану. Інформація, присвячена 

волонтерам та розвитку волонтерської діяльності, розміщена на офіційних 

вебсайтах та сторінках органів виконавчої влади, в соціальній мережі Facebook, 

в регіональних медіа. Загалом протягом 2022 року в медіа опубліковано майже 

1000 тематичних інформаційних матеріалів.  

 

        22 Допомога ЗСУ/ТРО, силовим структурам. 

  

Протягом 2022 року на потреби Збройних Сил України виділено коштів у 

сумі 28,1 млн грн (у 2021 році – 2,4 млн грн). 

Для будівництва фортифікаційних споруд у 2022 році було виділено 

51,5 млн грн. Для добровольчих формувань територіальних громад придбано 

спеціальний одяг, мобільні телефони, стартові пакети для мобільного зв’язку на 

суму 26,3 млн грн. Зимового одягу придбано на загальну суму 16,7 млн грн. 

Завдяки співпраці з міжнародною волонтерською організацією Peace4UA, 

отримано 5 електрогенераторів, які за допомогою Громадського руху „Оборона 

Полтавщиниˮ були відправлені на фронт. Від Peace4UA також отримано 

10 електрогенераторів та 1000 продуктових пайків, які було передано військовим 

з 116-ої бригади. 

 В співпраці з обласною радою, відповідальним бізнесом, волонтерами, 

міжнародними партнерами, гуманітарними та 

благодійними організаціями, фондами 

передано військовим: 

сотні висококласних бронежилетів і 

касок, які закупила компанія Ferrexpo; 

163 якісні бельгійські намети різного 

розміру – від 16 до 72 „квадратівˮ; 

100 висококласних турнікетів; 

18 станцій супутникового інтернет-

зв’язку Starlink від американської компанії 

SpaceX Ілона Маска; 

500 спальних мішків, отриманих від міжнародних партнерів; 
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маршрутизатори, смартфони, ноутбуки, портативні газові плити, 

перископи, дальноміри та рації; 

6 санітарно-технічних модулів, облаштованих душовими, водонагрівачами, 

пральними та сушильними машинами й електроконвекторами, що були 

закуплені за кошти обласного бюджету; 

10 дизельних генераторів для 116-ї бригади територіальної оборони, які 

були придбані за кошти обласного бюджету;  

20 житлових модулів для 116-ї бригади 

територіальної оборони (кожен модуль 

укомлектований 4 двоярусними ліжками, 

металевою шафою і буржуйкою з сушкою 

для взуття; модулі як наземного, так і 

підземного розташування, можуть 

підключатися до електроенергії або 

генератора та вдосконалені відповідно до 

побажань військових). 

417 буржуйок, на виготовлення яких 

15 місцевих підприємств надали 

безкоштовно матеріали та допомогу у їх 

виробництві;  

до 3 тисяч комплектів літньої форми для 

добровольчих формувань територіальних 

громад; 

1600 пар тактичних кросівок від 

місцевого виробника, закуплених за кошти 

обласного бюджету; 

понад 3000 комплектів зимового одягу 

(зимові куртки, штани, головні убори, білизна, рукавиці) для 116-ї бригади 

територіальної оборони, закуплені за кошти обласного бюджету; 

близько 80 вагонів деревини для стабільного проходження опалювального 

періоду військовослужбовцями усіх районів області – поставки дров були 

забезпечені завдяки спільним зусиллям міністра інфраструктури України 

Олександра Кубракова та команди „Укрзалізниціˮ. 

Окремо слід відмітити злагоджену, спільну роботу з волонтерами та 

бізнесом щодо передачі військовим різноманітного автотранспорту, який зараз є 

вкрай необхідним. Зокрема:  

- броньований мікроавтобус, закуплений 

заводом „Южкабельˮ разом з депутатом 

Харківської міськради Юрієм Медведєвим; 

- 3 автомобілі (2 „швидкіˮ та бус) для 116-

ї бригади територіальної оборони, які 

закупили представники полтавського бізнесу; 

- 7 автомобілів (мікроавтобуси і 

позашляховики) для військової служби 
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правопорядку та 116-ї бригади територіальної оборони, а також для військових 

на передовій; 

- 11 автомобілів (3 буси, легковики, позашляховики), а також 6 теплових 

гармат та 3 автомобільні радіостанції для військових на передовій; 

- 3 автомобілі (2 буси, які придбали керівник „Агрофірми „Ім. Довженкаˮ 

Сергій Жилін і керівник СТОВ „Мусіївськеˮ Олександр Джемесюк з 

агрохолдингу „Астарта-Київˮ, та „швидкуˮ, яку придбали французи й відправили 

в Україну);  

- 6 автомобілів (в тому числі 4 вантажні підйомністю 12 тонн кожен, 1 

автомобіль обладнаний пересувною кухнею) для 116-ї бригади територіальної 

оборони, які були придбані за кошти обласного бюджету. 

З метою захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності і 

правопорядку в області у 2022 році придбано: 

- 3 автомобілі, система відеоспостереження на суму 3 750,0 тис. грн, які 

передано ГУНП в Полтавській області;  

- автомобіль, рентгенотелевізійна система (інтроскоп) на суму 2 879,0 тис. 

грн, які передано Полтавському науково-дослідному експертно-

криміналістичному центру МВС України; 

- предмети та обладнання довгострокового користування на суму 

1 600,0 тис. грн, які передано УСБУ в Полтавській області; 

- тепловізори, прилади нічного бачення, квадрокоптери, портативні 

радіостанції, бронежилети, засоби зв’язку, запчастини для ремонту військової 

техніки, засоби індивідуального бронезахисту на загальну суму 2 500,0 тис. грн, 

які передано ВЧ 3052 Національної гвардії України; 

- спеціальний одяг, мобільні телефони, стартові пакети для мобільного 

зв’язку на суму 8 486,7 тис. грн для добровольчих формувань територіальних 

громад;  

- ретранслятори, радіостанції, ліжка; встановлення охоронної та пожежної 

сигналізації в секторі комплектування та відділі персоналу на суму 2 664,9 тис. 

грн для Полтавського обласного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки. 

Компанією „АвтоКрАЗˮ було 

подаровано рятувальникам Полтавщини 

броньовик Shrek-RCV для піротехніків. 

Для підрозділів поліції 

Полтавщини за кошти обласного 

бюджету та громад закуплено і передано 

17 сучасних автомобілів підвищеної 

прохідності (це кросовери Renault 

Duster, мінівени Renault Express та 

автомобіль Renault Sandero). 
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 Підрозділам ДСНС області передано 25 одиниць нової пожежно-

рятувальної, інженерної техніки й сучасного обладнання, а також інструменти і 

спецзасоби, які було отримано від 

ДСНС України та придбано за кошти 

обласного бюджету. Зокрема це 

бульдозери; фронтальні навантажувачі 

різної потужності; екскаватори; 

снігоболотохід; трали; самоскиди; 

рукави; електроінструменти; теплові 

гармати для обігріву; житлові мобільні 

комплекси, які використовують під час 

розгортання зведених загонів для 

ліквідації важкодоступних масштабних пожеж, а також генератори різної 

потужності. 

 

         23 Гуманітарна допомога. 

  

Із початку повномасштабної російської агресії на Полтавщині працює 

обласний Штаб з надання гуманітарної допомоги. Він координує розподіл і 

видачу гумдопомоги переселенцям в регіоні й постачання її іншим областям.  

Полтавська область була визначена 

областю – партнером Сумщини. Сумській 

області була надана всебічна допомога в 

евакуації населення, наданні гуманітарної 

допомоги, забезпеченні населення Сумщини 

продуктами харчування. Департаментом 

агропромислового розвитку 

облвійськадміністрації для формування 

продовольчих наборів через 

АТ „Укрзалізницяˮ проведено закупівлю 

продуктів харчування на суму 439,6 млн грн. Організовано формування і 

відправку понад 245,0 тисяч продуктових наборів населенню Сумської області. 

Крім цього, для ВПО, які мешкають на території Полтавської області, з початку 

бойових дій сформовано і видано 276,9 тис. продовольчих наборів. 
З метою створення в області продовольчого резерву за кошти резервного 

фонду обласного бюджету придбано 
продуктів харчування на суму 60,5 млн 
грн. Для організації харчування ВПО, 
які мешкають в місцях компактного 
проживання на території громад 
Полтавської області, використано 20,9 
млн грн. Придбані продукти 
харчування спрямовуються до Штабу з 
надання гуманітарної допомоги для 
подальшої передачі в місця 
компактного проживання ВПО. 
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Загалом у 2022 році гуманітарним штабом Полтавської обласної військової 

адміністрації від міжнародних та вітчизняних донорів отримано 5 423,17 тонн 

гуманітарної допомоги. І це не тільки продукти харчування, а й засоби гігієни, 

побутова техніка, оргтехніка, побутові речі, одяг, медикаменти та медичне 

обладнання, шкільне приладдя, посуд та багато іншого. 

Видача гуманітарної допомоги здійснена для підтримки ВПО, які тимчасово 

перебувають у: 

- 60 територіальних громадах Полтавської області;  

- 53 закладах освіти; 

- 14 закладах соціального захисту населення обласного підпорядкування 

(психоневрологічні, геріатричні, дитячі будинки-інтернати). 

Крім того, гуманітарна допомога, за необхідності, надавалась за потребами: 

- військових частин Збройних Сил України, що дислокуються на території 

Полтавської області; 

- закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування; 

- окремих громадян, що потрапили у надскладні життєві обставини. 

Також на постійній основі надавалась допомога для населення Харківської 

(1154,4 тонн), Сумської (608,2 тонн), Херсонської (92,18 тонн), Запорізької 

(38,0 тонн) областей та ряду волонтерських організацій (102,0 тонни), спільно з 

якими оперативно здійснювалась 

підтримка найбільш вразливих та 

соціально-незахищених категорій 

населення. 

Для залучення необхідної 

допомоги облвійськадміністрацією 

відпрацьовано механізм взаємодії із 11 

потужними міжнародними 

організаціями: Агентство ООН у 

справах біженців (УВКБ ООН), Офіс 

ООН з координації гуманітарних 

питань (ОСНА), Дитячий фонд OOH (UNICEF), Міжнародна організація з 

міграції (МОМ/ОМ), Міжнародний Комітет Червоного Хреста Україна, 

Гуманітарна організація „Інтерсос”, Благодійний Фонд „Карітас Полтава”, 

Гуманітарна Місія „Проліска”, Благодійний Фонд „Право на захист”, 

Міжнародна громадська організація „Людина в біді”, Програма ЄС та його країн-

членів „U-LEAD з Європою”. 

Гуманітарна допомога також надавалась за сприяння Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

 

 

Начальник обласної  

військової адміністрації, 

тимчасово виконувач  

обов’язків голови  

обласної державної адміністрації     Дмитро ЛУНІН 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про звіт тимчасово виконувача обов’язків голови 

Полтавської обласної державної адміністрації про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2022 рік, а також 

делегованих обласною радою повноважень» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації. 

Проєкт рішення не є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: контроль за реалізацією державної регіональної політики, збалансованим 

економічним і соціальним розвитком області, а також ефективним 

використанням природних, трудових і фінансових ресурсів.  

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення  

 

Підставою для розроблення проєкту рішення обласної ради «Про звіт 

тимчасово виконувача обов’язків голови Полтавської обласної державної 

адміністрації про виконання Програми економічного та соціального розвитку 

Полтавської області на 2022 рік, а також делегованих обласною радою 

повноважень» є пункт 28 частини першої статті 43 та стаття 44 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні».  

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення обумовлено необхідністю заслуховування звітів голів 

місцевих державних адміністрацій про виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених 

питань, а також про здійснення місцевими державними адміністраціями 

делегованих їм радою повноважень, виконання Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Взяття до відома звіту тимчасово виконувача обов’язків голови 

Полтавської обласної державної адміністрації Луніна Д.С. про виконання 

Програми економічного та соціального розвитку Полтавської області на 

2022 рік, а також делегованих обласною радою повноважень. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеві 

державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні». 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація рішення не потребує фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

При розробці проєкту рішення врахована звітна інформація структурних 

підрозділів Полтавської обласної військової адміністрації (обласної державної 

адміністрації) та територіальних підрозділів органів виконавчої влади. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Не потребує громадського обговорення.  

 

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 

 

Прийняття даного рішення забезпечить виконання вимог Законів України 

«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

а також створить умови для схвалення ефективних рішень щодо успішної 

реалізації ключових заходів та показників соціально-економічного розвитку.  

 

 

Виконувач обов’язків директора 

Департаменту економічного  

розвитку, торгівлі та залучення  

інвестицій Полтавської обласної  

військової адміністрації Олена ОНУПКО 

 


