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Про затвердження звітів за 2021 рік про результати проведення моніторингу 

виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області  

на 2021 – 2023 роки та з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку 

Полтавської області на 2021 – 2027 роки та плану заходів з її реалізації 

 

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

самоврядування в Україні», пунктом 5 статті 2 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», пунктом 3 частини 1 статті 14 та пунктом 5 частини 1 статті 15 Закону 

України «Про засади державної регіональної політики», Порядком розроблення 

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

моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій 

і планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України                        

від 11 листопада 2015 року № 932, з метою контролю за виконанням Плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2023 роки шляхом 

реалізації включених проєктних ідей та оцінки результативності реалізації Стратегії 

розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки та плану заходів у 2021 році, 

 

 ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану 

заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2023 роки, 

затвердженого рішенням пленарного засідання тридцять другої позачергової сесії 

сьомого скликання від 12.03.2020 № 1327 (зі змінами), за 2021 рік, що додається  

на 39 аркушах. 

 

2. Затвердити звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку 

Полтавської області на 2021 – 2027 роки, затвердженої рішенням пленарного 

засідання двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 

20.12.2019 № 1242 (зі змінами), у 2021 році та Плану заходів з її реалізації, 

затвердженого рішенням пленарного засідання тридцять другої позачергової сесії 

сьомого скликання від 12.03.2020 № 1327 (зі змінами), що додається на 17 аркушах. 
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3. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської обласної військової адміністрації (обласної державної адміністрації) 

оприлюднити затверджені звіти, зазначені у пунктах 1 та 2 цього рішення на 

вебпорталі обласної військової адміністрації. 

 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент 

економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної 

військової адміністрації (обласної державної адміністрації), контроль за його 

виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління 

майном. 

 

 

 

Голова обласної ради                                                    Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання 

                                 сесії обласної 

ради восьмого скликання 

20.07.2022 №  
                     №   

 

Звіт  

з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської 

області на 2021-2027 роки та плану заходів з її реалізації у 2021 році 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки” від 

05 серпня 2020 року № 695 та Порядку розроблення регіональних стратегій 

розвитку і плану заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів 

заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

11 листопада 2015 року № 932, в області розроблена Стратегія розвитку 

Полтавської області на 2021-2027 роки (затверджена рішенням пленарного 

засідання двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради 

від 20.12.2019 № 1242, далі – Стратегія). 

Стратегія розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки реалізовується 

шляхом впровадження та виконання інвестиційних проєктів та програм 

регіонального розвитку, включених до Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку Полтавської області на 2021-2023 роки, розробленого на перший 

програмний етап дії Стратегії та затвердженого рішенням пленарного засідання 

тридцять другої позачергової сесії сьомого скликання від 12.03.2020 № 1327, 

(далі – План заходів). 

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області     

на 2021-2023 роки (далі – План заходів) включає три стратегічні цілі 

регіонального розвитку – програми регіонального розвитку: 

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

основною метою якої є здорове населення області з максимальною тривалістю 

активного періоду життя; універсальна система соціального захисту населення 

та безпечні умови життя; сучасний освітній простір як базис для задоволення 

потреб суспільства та економіки, підвищення правової культури населення; 

„Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка”, яка 

спрямована на інноваційний та науковий розвиток економіки області на основі 

смарт–спеціалізації; ефективну бізнес та інвестиційну інфраструктуру, 

активізацію інвестиційної діяльності; сталий розвиток креативних індустрій, 

культури та туризму; 

„Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення 

балансу екосистем та охорона довкілля”, реалізація якої має забезпечити 

формування єдиного простору високого рівня життя; інфраструктурний 

розвиток територій та пріоритетну увагу сільській місцевості, раціональне та 
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екологобезпечне господарювання, а також збереження та відтворення якості 

довкілля. 

Для реалізації ключових завдань та пріоритетних проєктів місцевого та 

регіонального розвитку акумульовано всі можливі джерела фінансування: 

державний, обласний та місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, 

організацій, міжнародна технічна допомога тощо. 

У цілому за трьома пріоритетами визначеними Планом заходів на 2021 рік 

передбачено реалізацію інвестиційних проєктів та програм регіонального 

розвитку, які об’єднують 53 уніфіковані напрями, у тому числі за програмою 

„Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та добробут” – 14 

уніфікованих напрямів, за програмою „Збалансована інноваційна 

конкурентоспроможна економіка високий рівень конкурентоспроможності 

економіки регіону” – 16, за програмою „Ефективне управління просторовим 

розвитком, забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля” – 23, на 

загальну суму 2972,0 млн грн, у тому числі за пріоритетом:  

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

загальну суму 1122,3 млн грн; 

Ціль 2 „Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка” – на 

загальну суму 142,6 млн грн; 

Ціль 3 „Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення 

балансу екосистем та охорона довкілля” – на загальну суму 1707,1 млн грн.  

Протягом 2021 року за уніфікованими напрямами реалізовувалися 231 

інвестиційний проєкт та програми регіонального розвитку на загальну суму 

2668,5 млн грн, що складає 89,8% запланованих. Зокрема:  

за ціллю „Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та 

добробут” реалізовувалося 135 інвестиційних проєктів та програм місцевого 

розвитку на загальну суму 890,5 млн грн; 

за ціллю „Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка” 

реалізовувалося 23 інвестиційні проєкти та програми місцевого розвитку на 

загальну суму 141,2 млн грн; 

за ціллю „Ефективне управління просторовим розвитком, 

забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля” реалізовувалося 73 

інвестиційні проєкти та програми місцевого розвитку на загальну суму 

1636,8 млн грн. 

За результатами моніторингу виконання та досягнення пріоритетних цілей 

Стратегії регіонального розвитку та Плану заходів з її реалізації, протягом 

2021 року реалізовано 128 проєктів на загальну суму 970,4 млн грн за рахунок 

державного, обласного та місцевих бюджетів територіальних громад, 

кредитних коштів та коштів партнерів:  

за ціллю „Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та 

добробут” – 77 проєктів на загальну суму 584,6 млн грн, які спрямовані на 

розбудову, відновлення та модернізацію мережі закладів охорони здоров’я, 

закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі 

інклюзивного, розвиток спортивної інфраструктури та соціальних послуг у 

громадах відповідно до потреб її мешканців, заходів обласної комплексної 

соціальної програми, удосконалення діяльності Центрів надання 
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адміністративних послуг, розвиток на території області системи запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків. 

за ціллю „Збалансована інноваційна конкурентоспроможна 

економіка” – 8 проєктів на загальну суму 75,4 млн грн, які забезпечили 

розбудову туристично–інформаційної інфраструктури та брендових 

туристичних продуктів, створення належних умов для задоволення культурних 

і естетичних потреб мешканців населених пунктів області. 

за ціллю „Ефективне управління просторовим розвитком, 

забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля” – 43 проєкти на 

загальну суму 310,4 млн грн, із впровадження заходів щодо раціонального та 

екологобезпечного господарювання (створення/оптимізація/модернізація 

систем водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими 

відходами, централізованого теплопостачання), розвиток транспортної 

інфраструктури, у тому числі розширення мережі майданчиків для здійснення 

габаритно–вагового контролю тощо. 

 

У рамках досягнення стратегічної цілі „Висока якість життя, комфортні 

і безпечні умови та добробут” у медичній сфері продовжувалося 

реформування галузі відповідно до Концепції побудови нової національної 

системи охорони здоров’я України, яка передбачає забезпечення доступності і 

належного рівня надання медичних послуг, зміну фінансування галузі, 

розбудову системи громадського здоров’я, впровадження електронного 

документообігу в медичних закладах. Пріоритетом реформи галузі охорони 

здоров’я області був і залишається подальший розвиток та формування 

спроможної мережі надавачів первинної медичної допомоги, покращення 

доступності медичної допомоги сільському населенню. 

Загальна кількість Центрів первинної медико–санітарної допомоги, які 

функціонували на 01.01.2022 становила – 39 (станом на 01.01.2021 – 36), з них 

30 – у сільській місцевості. До складу центрів входили структурні підрозділи 

315 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини (105 міських та 210 

сільських) та 327 ФАПів. Відсоток населення, що підписали декларації з 

лікарями первинного рівня надання 

медичної допомоги, станом на 01.01.2022 

в області склав 88,2% проти 86,4% в 2021 

році. Декларації підписували 945 лікарів 

області, загальна кількість підписаних 

декларацій на 01.01.2022 – 1210159. 

Область входить до лідерів в Україні за 

кількістю задекларованого населення.  

Протягом 2021 року введено в експлуатацію 21 амбулаторію загальної 

практики сімейної медицини, які збудовані за кошти субвенції державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров’я у сільській місцевості. 

Розпочато впровадження програми телемедичних технологій на основі 

розвитку сучасних інформаційних технологій в сфері охорони здоров’я. 

Оснащено 339 робочих місць в амбулаторіях сільської місцевості сучасними 
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телемедичними комплектами, які дають змогу дистанційно отримувати 

висококваліфіковану медичну допомогу населенню віддалених районів області. 

У рамках проведення цифрової трансформації медичної сфери всі наявні 

заклади рододопомоги Полтавщини отримали ноутбуки завдяки Міжнародній 

благодійній організації Фонд Східна Європа, що надало можливість батькам 

новонароджених оформити державну комплексну послуги єМалятко онлайн. 

На виконання національної програми „Велике будівництво”: 

завершено реконструкцію існуючого 

гаража під підземний паркінг на 50 

автомобілів КУ „Полтавського обласного 

центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастрофˮ, що сприяло 

покращенню роботи екстреної медичної 

допомоги області, скороченню часу 

прибуття фахівців до місця виклику та 

збільшенню можливостей вчасної допомоги пацієнтам (сума освоєних коштів – 

6,9 млн грн);  

завершено реконструкцію восьми приймальних відділень опорних закладів 

вторинного рівнів надання медичної допомоги (загальна сума освоєних 

коштів – 53,2 млн грн); 

розроблено концепцію розвитку обласних багатопрофільних лікарень 

КП „Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського” та 

КП „Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня”, погоджено технічні завдання 

на проєктування з урахуванням посилення їх спроможності та модернізації з 

першочерговим вирішенням питань 

забезпечення безбар’єрності, 

енергоощадності, інфекційного контролю 

та впровадження високотехнологічних 

методів лікування дітей і дорослих. На 

даний час вже виготовлено проєктно–

кошторисну документацію на їх 

реконструкцію. 

Загалом протягом 2021 року з державного фонду регіонального розвитку 

виділено та фінансувалося 6 інвестиційних програм та проєктів регіонального 

розвитку на загальну суму 118,8 млн грн. Відсоток використання коштів 

державного фонду регіонального розвитку за минулий рік – 100%.  

Із них 1 проєкт – спрямований на розбудову, відновлення та модернізацію 

мережі закладів охорони здоров’я, зокрема розпочато реконструкцію з 

добудовою будівлі рентгено–діагностичного кабінету комунального 

підприємства „Кременчуцький обласний онкологічний диспансер Полтавської 

обласної ради” з пропускною спроможністю 90 відвідувань за зміну (обсяг 

фінансування – 34,8 млн грн, проєкт реалізовано на 57%).  

Питання якісної і сучасної освіти має надзвичайну вагу та є одним із 

ключових пріоритетів розвитку області. 

Загальна кількість дошкільних загальноосвітніх навчальних закладів на 

01.01.2022 становить 620 одиниць (у 2020 році – 640), завдяки послабленню у 
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2021 році карантинних обмежень відкрито додаткові 111 місць у дошкільних 

навчальних закладах. Збільшився показник кількості дітей з розрахунку на 100 

місць і становить – 222 особи (у 2020 − 107). 

У 2020/2021 навчальному році діють 533 (проти 584 у 2019/2020 році) 

денних закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, в яких 

здобувають загальну середню освіту понад 137,8 тис. учнів.  

В умовах завершення процесу децентралізації станом на 01.01.2022 в 

області створено 91 опорну школу та 72 філії, у яких навчаються 41099 учнів 

(станом на 01.01.2021 – 74 і 60 заклади відповідно).  

Протягом звітного періоду оновлено матеріально–технічне оснащення 

загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі для створення умов 

запровадження дистанційної освіти придбано 2247 одиниць персональних та 

портативних (ноутбуків) комп’ютерів. 

Сучасними засобами навчання у 2021 році укомплектовано 45 кабінетів 

природно–математичного циклу (математики – 27, географії – 7, фізики – 5, 

біології – 5, хімії – 1). У 2021 році придбано 18 STEM–лабораторій для 

обладнання закладів освіти. 

Окремий акцент зосереджено на розвитку інклюзивної освіти. Збільшилася 

кількість шкіл з інклюзивним навчанням до 294 та зросла кількість учнів в 

інклюзивних класах − 1359 (у 2020/2021 навчальному році – 276 та 1095 

відповідно), працюють 953 асистента вчителя (у 2020/2021 навчальному році − 

723).  

Для створення умов забезпечення підвезення всіх учасників навчального 

процесу до місць навчання парк шкільних автобусів поповнено у 2021 році 31 

транспортною одиницею, у тому числі 1 обладнано місцями для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Протягом 2021 року реалізовувалося 9 проєктів у рамках національної 

програми „Велике будівництво” на загальну суму 128,34 млн грн, 8 з яких 

завершено: 

капітальний ремонт будівлі опорного закладу „Шишацька спеціалізована 

школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської областіˮ 

(обсяг фінансування – 28,93 млн грн); 

реконструкцію (термомодернізацію) 

будівлі Глобинського закладу дошкільної 

освіти №1 „Дзвіночокˮ Глобинської 

міської ради (обсяг фінансування – 4,47 

млн грн);   

реконструкцію будівлі дошкільного 

навчального закладу №10 „Веселкаˮ 

комбінованого типу м. Миргород (обсяг 

фінансування – 6,99 млн грн);   

реконструкцію Лубенського дошкільного навчального закладу № 9 

„Берізкаˮ з термомодернізацією будівель (обсяг фінансування – 0,07 млн грн); 
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реконструкцію будівлі опорного 

закладу Диканського навчально–

виховного комплексу імені М.В. Гоголя 

„Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний закладˮ 

Диканської селищної ради Полтавського 

району (обсяг фінансування – 26,21 млн 

грн); 

реконструкцію опорного закладу „Миргородський ліцей 

ім. І.А. Зубковського Миргородської міської радиˮ (обсяг фінансування – 

2,21 млн грн); 

реконструкцію Лубенської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

№ 3 Лубенської міської ради з 

термомодернізацією будівлі (обсяг 

фінансування – 2,31 млн грн);   

реконструкцію старої будівлі школи 

№ 1 під школу мистецтв в м. Миргород 

Полтавської області (обсяг фінансування – 

21,57 млн грн).  

На стадії реалізації знаходиться проєкт з капітального ремонту комплексу 

будівель Андріївської загальноосвітньої санаторної школи–інтернату І–ІІ 

ступенів Новосанжарського району (обсяг фінансування – 35,58 млн грн, 

будівельна готовність – 74% ).  

З метою реалізації державної політики щодо створення умов для розвитку 

сучасної і доступної спортивно–оздоровчої інфраструктури за підтримки 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державного бюджету 

проведена робота з будівництва нових об’єктів, капітального ремонту та 

реконструкції існуючої матеріально–технічної бази, оновлення та 

облаштування застарілої спортивної бази міських, сільських, селищних громад. 

Зокрема, протягом 2021 року реалізовано 4 проєкти, включені до 

національної програми „Велике будівництво” – будівництво спортивно–

видовищного комплексу з приміщеннями 

громадського обслуговування в 

м. Полтава (159,39 млн грн), 

реконструкція спортивного залу з 

добудовою побутових приміщень 

Демидівського закладу загальної 

середньої освіти I–III ступенів 

Решетилівської міської ради (6,11 млн 

грн, у тому числі залучено 4,8 млн грн з 

державного фонду регіонального розвитку), реконструкція фізкультурно–

спортивного, реабілітаційно–відновлювального комплексу „Колосˮ 

Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території в 

м. Решетилівка (52,53 млн грн), реконструкція майстерні комунального 

закладу „Коломацька загальноосвітня школа I–III ступенів Коломацької 
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сільської радиˮ шляхом добудови з улаштуванням критого фізкультурно–

спортивного майданчику із допоміжними та підсобними приміщеннями та із 

благоустроєм прилеглої території (13,37 млн грн), 105 спортивних 

майданчиків області за програмою „Здорова країнаˮ (50,14 млн грн), а також 

встановлено 9 сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям 

розміром 22×42 м та 4 мультифункціональних спортивних майданчиків з 

поліуретановим покриттям розміром 18×32 м (11,76 млн грн за рахунок коштів 

обласного бюджету). 

На стадії реалізації знаходиться проєкт з будівництва басейну 

розташованого за адресою вул. Гоголя, 175 в м. Миргород (обсяг 

фінансування – 51,81 млн грн, у тому числі залучено 7,2 млн грн з державного 

фонду регіонального розвитку, будівельна готовність – 36%).  

Крім того, за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів, коштів 

приватних партнерів реалізовувалися проєкти територіальних громад з 

облаштування спортивної інфраструктури: реконструкція/капітальний 

ремонт/облаштування спортивних майданчиків (Великобагачанська, 

Новогалещинська, Скороходівська, Хорольська, Щербанівська територіальні 

громади), придбання спортивних комплексів – тренажерів, турників, 

гімнастичних комплексів (Хорольська, Щербанівська територіальні громади), 

встановлення скейт–парку в місті Хорол тощо. 

У рамках завершення реформи децентралізації та системи надання 

адміністративних послуг – трансформації центрів надання адміністративних 

послуг райдержадміністрацій у центри надання адміністративних послуг 

органів місцевого самоврядування – у 2021 році проводилась організаційно–

методична робота щодо створення у громадах власних ЦНАП та збереження 

доступності послуг у перехідний період.  

Загальна кількість ЦНАПів на 

01.01.2022 становила – 48 (станом на 

01.01.2021 – 45), загальна штатна 

чисельність їх адміністраторів зросла із 

204 осіб у 2020 році до 227 осіб у 2021 

році. Кількість наданих адміністративних 

послуг у 2021 році становила 335,7 тис. 

послуг (у 2020 році – 487,1 тис. послуг). 

Протягом 2021 року для удосконалення діяльності Центрів надання 

адміністративних послуг за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 3 територіальних громадах області (Глобинська, 

Пирятинська, Миргородська) придбано обладнання для видачі паспортних 

документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів. 

Великорублівською територіальною громадою з метою облаштування 

приміщення ЦНАПу придбано комп’ютерну техніку та меблі, Решетилівською 

громадою здійснювалося будівництво нового ЦНАП. Загальна сума 

використаних коштів за даним напрямком становила 5,77 млн грн. 

Для забезпечення комплексного підходу до надання соціальної підтримки 

пільговим категоріям населення реалізується Комплексна програма соціального 

захисту населення області на 2021–2025 роки, яка затверджена рішенням ІІ сесії 
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Полтавської обласної ради VIII скликання від 29.12.2020 № 38. На 

фінансування напрямків Програми у 2021 році з обласного бюджету 

спрямовано 48,6 млн грн. На сьогодні Програма охоплює максимальну 

кількість напрямків та забезпечує соціальною підтримкою більше 36 тисяч 

мешканців області. 

У Хорольській територіальній громаді реалізовано проєкт із придбання 

житла для осіб, переселених із зони АТО, зокрема 3 квартири у м. Хоролі на 

загальну суму 1,57 млн грн. 

З метою розвитку соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її 

мешканців реалізовані проєкти у Гребінківській (влаштування пандусу в 

Гребінківському територіальному центрі соціального обслуговування – 

11,5 тис. грн), Котелевській (капітальний ремонт будівлі для створення денного 

центру соціально–психологічної допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з створенням при 

ньому „кризових кімнат” – 6,91 млн грн), Шишацькій (реконструкція 

громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами під Центр соціальної активності комунальної установи „Центр 

надання соціальних послуг Шишацької селищної ради” – 2,7 млн грн) та 

Щербанівській (утворення спеціалізованої служби первинного соціально–

психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі при Центрі надання соціальних 

послуг Щербанівської сільської ради – 448,27 тис. грн) територіальних 

громадах. 

Враховуючи формування регіональної стратегії з урахуванням ґендерного 

компонента області прийнято вищевказану Комплексну програму соціального 

захисту населення Полтавської області на 2021–2025 роки з визначеними 

напрямками щодо подолання ґендерних стереотипів щодо ролі чоловіків і 

жінок у сім’ї й суспільстві, попередження торгівлі людьми шляхом підвищення 

рівня обізнаності населення, превентивної роботи, зниження рівня вразливості 

населення, подолання попиту, а також заходами: проведення інформаційно–

просвітницьких та культурологічних заходів з питань утвердження ґендерної 

рівності у суспільстві, формування нульової толерантності щодо ґендерної 

дискримінації.  

У 2021 році вперше розроблено ґендерний профіль Полтавської області, 

як аналітичний інструмент оцінки становища жінок і чоловіків та/або їх груп, 

визначення їх потреб в різних сферах життєдіяльності, аналізу рівня 

фінансового забезпечення та сфер, в яких вони потребують захисту прав, для 

створення доступу до якісних послуг і надання рівних можливостей впливу на 

ухвалення рішень щодо розбудови області. Територіальним громадам 

рекомендовано використовувати дані ґендерного профілю при розробці планів 

та програм соціально–економічного розвитку, цільових та бюджетних програм, 

стратегічного планування розвитку територій з урахуванням пріоритетів 

національної гендерної політики. Посилено інформаційно–роз’яснювальну 

роботу з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

створено окремі розділи на власних офіційних веб–сайтах. 
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Протягом 2021 року в області розширено мережу спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі, шляхом додаткового створення 2 денних центрів соціально–

психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі, та 5 служб первинного соціально–психологічного 

консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі. 

З метою розвитку на території області системи запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків в області діє 

регіональна Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

та запобігання їх виникненню на 2021–2027 роки, затверджена рішенням ІV 

сесії обласної ради VIIІ скликання від 23.02.2021 № 123.  

Протягом 2021 року здійснювались організаційні та технічні заходи з 

підтримання стану готовності територіальної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення щодо забезпечення надійного її функціонування 

та модернізації (обсяг фінансування – 2,15 млн грн, у тому числі  модернізація –

147,3 тис. грн). Зокрема закінчено монтаж 

та пусконалагоджувальні роботи сучасної 

територіальної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення. Розроблені 

положення про місцеву автоматизовану 

систему централізованого оповіщення в 

41 територіальній громаді. Створено 

місцеву автоматизовану систему 

оповіщення в м. Горішні Плавні. 

За результатами комплексної річної перевірки територіальної 

автоматизованої системи централізованого оповіщення Полтавської області та 

її місцевих ланок, яка відбулася у жовтні 2021 року, встановлено, що в цілому 

рівень готовності територіальної системи оповіщення забезпечує своєчасне 

доведення сигналів оповіщення та інформації цивільного захисту до керівного 

складу місцевих органів виконавчої влади, чергових служб, населення області 

про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій усіма наявними засобами 

оповіщення, у тому числі із використанням засобів радіомовлення, телебачення, 

проводового звʼязку та електросирен, які працюють у централізованому й 

автономному режимі запуску. 

У 2021 році регіональний матеріальний резерв поповнено на 1 млн грн та 

станом на 01.01.2022 створено на суму 5,35 млн грн, що становить 98,4% від 

затвердженої номенклатури, місцевих матеріальних резервів накопичено на 

40,6 %.  

Протягом звітного періоду здійснювалося забезпечення працівників 

територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту 

засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, 

дозиметричного і хімічного контролю в умовах мирного та воєнного стану 

(загальна сума використаних коштів – 289,5 тис. грн). 
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Сільське господарство області продовжує залишатись вагомим сегментом 

економіки області та одним із пріоритетів реалізації стратегічної цілі „Високий 

рівень конкурентоспроможності економіки регіонуˮ. 

З метою розвитку тваринництва, садівництва та ягідництва у рамках 

Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за 

пріоритетними напрямками на період до 2027 року, затвердженої рішенням 

першого пленарного засідання IV сесії Полтавської обласної ради VIII 

скликання від 23.02.2021 № 117, проінвестовано розвиткові проєкти в загальній 

сумі 1,03 млн грн. Зокрема, отримали відшкодування за приріст поголів’я корів 

19 фізичних осіб та 1 фермерське господарство, компенсацію за придбане 

доїльне обладнання – 3 фізичні особи та 1 фермерське господарство (загальна 

сума – 663,92 тис. грн). Компенсація вартості витрат, що понесені на посадку 

плодово–ягідних насаджень, встановлення систем зрошення та спорудження 

шпалери, становила 365,7 тис. грн, 4 сільгоспвиробниками посаджено 

6,5 гектарів плодово – ягідних насаджень та встановлено на них систему 

зрошення.  

Оновлено машино–тракторний парк 9 суб’єктами господарювання, в тому 

числі 7 фермерськими господарствами, сума компенсації за придбану нову 

тракторну техніку вітчизняного виробництва становила 1,18 млн грн. 

Створення та підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, а також сприяння становленню та розвитку фермерських 

господарств здійснювалась шляхом компенсації або співфінансування 50% 

вартості сільськогосподарської техніки, технологічного транспорту, обладнання 

та устаткування для виробництва та переробки сільгосппродукції 2 

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам в розмірі 312,7 тис. грн 

та фінансової підтримки на платній та зворотній основі (кредит) терміном до 5–

ти років, під 3% річних 3 фермерським господарствам на суму 1,5 млн грн.  

Іншим пріоритетом реалізації даної стратегічної цілі та напрямом розвитку 

економіки регіону є розбудова туристично–інформаційної інфраструктури та 

створення брендових туристичних продуктів та реконструкція історичних і 

культурних пам’яток, які є самобутньою та унікальною культурною 

спадщиною Полтавщини. 

Протягом року розроблено та впроваджено туристичний маршрут „Місто 

великих планів та звершень, місто великої 

води і міцної землі (м. Кременчук)ˮ – 

(загальна вартість проєкту – 26 тис. грн), 

проведено „Конкурс підтримки садиб 

сільського зеленого туризму на 

Полтавщиніˮ (вартість проекту – 220 тис. 

грн), здійснено підготовку та реалізовано 

проєкти для участі представництва 

області у туристичних виставках 

(проведено 8 міжнародних профільних 

заходів, вартість реалізованих проєктів – 343,9 тис. грн). 

У межах національної програми „Велике будівництвоˮ завершено повну 

реставрацію приміщення Полтавської обласної філармонії (58,02 млн грн, у 
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тому числі залучено 45,02 млн грн з державного фонду регіонального 

розвитку) та розпочато проєкт створення музею комунальної установи 

„Історико–культурний заповідник „Більськ” Полтавської обласної ради 

(20,0 млн грн, у тому числі залучено 18,0 млн грн з державного фонду 

регіонального розвитку), збудовано споруду флагштоку Державного прапору 

України у місті Полтава (11,67 млн грн). 

За програмою „Велика реставраціяˮ розпочато реставрацію Полтавського 

краєзнавчого музею імені В. Кричевського – пам’ятки архітектури 

національного значення (51,8 млн грн).  

Крім того, у Котелевській територіальній громаді відновлено елементи 

благоустрою території КЗК „Будинок культури „Скіфія” (2,24 млн грн). 

Уперше реалізовано пілотний проєкт в Україні „Релігійний атлас 

Полтавщиниˮ, як створення ілюстрованого довідника–путівника релігійної 

палітри області із описом паломницьких туристичних турів визначними 

пам’ятками області, а також розроблено та подано до профільного міністерства 

номінаційне досьє на елемент нематеріальної культурної спадщини – 

технологію вишивки „білим по біломуˮ м. Решетилівка для включення до 

Репрезентативного списку ЮНЕСКО. 

 

У межах стратегічної цілі „Ефективне управління просторовим 

розвитком, забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля” 

пріоритетним напрямом залишається інфраструктурний розвиток територій та 

увага сільській місцевості. 

Полтавщина другий рік поспіль стала першою серед областей за 

ефективністю ремонтів місцевих доріг.  

За національною програмою „Велике будівництвоˮ протягом 2021 року на 

Полтавщині відремонтовано та збудовано 231 км державних і місцевих доріг 

(сума залучених коштів – 6,7 млрд грн), в тому числі Службою автодоріг у 

Полтавській області оновлено 115 км доріг державного значення, 116 км доріг 

місцевого значення. 

Серед наймасштабніших проєктів – 

будівництво першої бетонної дороги в 

Україні Н–31 Дніпро – Решетилівка, 

Кременчуцького мосту, відновлення 

дороги М–22 Полтава – Олександрія 

(сполучення з м. Кременчук) та траси Р–60 

Кролевець – Пирятин у межах 

Полтавщини, повне відновлення місцевої 

дороги Чорнухи – Лубни. 

Ямковим ремонтом на автомобільних дорогах загального користування 

місцевого значення влаштовано 461447 м² нового асфальтобетонного покриття. 

Проведено експлуатаційне утримання (аварійний ремонт) на 22 штучних 

спорудах (мости та водопропускні труби) на місцевих дорогах. 

Встановлено 4 WiM–комплекси для зважування авто під час руху на 

автомобільних дорогах державного значення М–22 Полтава – Олександрія в 

селі Підгорівка Кременчуцького району, Н–31 Дніпро – Решетилівка поблизу 
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міста Кобеляки, М–03 у Полтавському районі, Р–60 – Кролевець – Конотоп – 

Ромни – Пирятин. 

Задля задоволення інформаційних потреб у плануванні й забудові 

територій та формування галузевої складової державних геоінформаційних 

ресурсів запущено портал ГІС містобудівного кадастру в тестовому режимі. 

Проводиться підготовка матеріалів для запуску в загальнодоступному режимі. 

Виконано сканування 735 генеральних планів архіву управління 

містобудування і архітектури, та зібрано 124 нових генеральних плани для 

наповнення бази ГІС містобудівного кадастру Полтавської області. 

Дорадчим органом – архітектурно–містобудівною радою при Департаменті 

будівництва, містобудування і архітектури облдержадміністрації у 2021 році 

проведено 20 засідань, на яких розглянуто 120 проєктів містобудівної 

документації, з них: 72 генеральні плани із зонінгами, 3 зонінги, 1 проєкт 

червоних ліній, 42 детальні плани територій, 2 проєкти історико–архітектурних 

опорних планів. Станом на 01.01.2022 затверджено 454 генеральні плани 

населених пунктів, що складає 24,6% від усіх населених пунктів області. 

Омельницькою сільською територіальною громадою розроблено 

генеральний план для 11 населених пунктів громади (сума фінансування – 

1,73 млн грн.). 

З метою забезпечення доступності швидкісного Інтернету в сільській 

місцевості у 2021 році до реалізації проєкту інтернет–субвенції „Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих 

на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській 

місцевості” долучилося 36 територіальних громад області. Відповідно 461 

заклад соціальної інфраструктури у 177 населених пунктах Полтавської області 

підключені до високошвидкісного волоконно–оптичного інтернету. 

У рамках регіональної програми інформатизації „Цифрова Полтавщина” 

на 2021–2023 роки, затвердженої рішенням пленарного засідання IV сесії VIII 

скликання Полтавської обласної ради від 23.02.2021 № 115, виготовлено 

проєктно–кошторисну документацію інтегрованої системи відеоспостереження 

та відеоаналітики Полтавської області, та отримано інформаційно–

консультаційні послуги у сфері публічних державних закупівель, замовлено 

послуги з налаштування та обслуговування комунікаційно–передавальних 

пристроїв тощо. 

За напрямом раціональне та екологобезпечне господарювання, у рамках 

виконання заходів „Комплексної програми поводження з твердими побутовими 

відходами в Полтавській області на 2017–2021 роки”, затвердженої рішенням 

пленарного засідання ХVІІ сесії VII скликання Полтавської обласної ради від 

14.07.2017 № 497, відповідно до наявного фінансування, за рахунок коштів 

обласного бюджету при співфінансуванні з місцевих бюджетів та коштів 

підприємств, в 2021 придбано 2948 контейнерів для збору твердих побутових 

відходів різної конфігурації на загальну суму 6,2 млн грн контейнерів для 

Заводської (770 шт.), Зіньківської (150 шт.), Кобеляцької (40 шт.), Лубенської 

(30 шт.), Глобинської (48 шт.), Мачухівської (46 шт.), Миргородської (1846 шт.) 

територіальних громад та 18 контейнерів для двох будинків–інтернатів 
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Полтавської області (Грабарівського та Токарівського психоневрологічних 

будинків–інтернатів). 

За напрямом розвитку систем водопостачання і водовідведення населених 

пунктів області та оптимізації систем централізованого теплопостачання за 

рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2021 році придбано насосне обладнання для перекачки 

стічних вод на каналізаційних очисних спорудах смт Опішня (357,794 тис. грн); 

закуплено та встановлено технологічне обладнання на каналізаційному 

колекторі в м. Полтава, та прокладено 160 метрів напірної каналізації (8345,983 

тис. грн); переоснащено та введено в експлуатацію повітродувну станцію на 

Затуринських очисних спорудах КП ПОР „Полтававодоканалˮ в м. Полтава 

(12023,228 тис. грн); проведено реконструкцію колектору зливової каналізації в 

м. Гадяч (632,2 тис. грн); придбано компресор для забезпечення роботи 

каналізаційних очисних споруд в м. Лубни (272,5 тис. грн); побудовано 

напірний та самопливний колектор в м. Глобине (1700,0 тис. грн) тощо. 

В області діяла Програма підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово–будівельних кооперативів Полтавської 

області для виконання заходів з енергозбереження на 2015–2021 роки, 

затверджена рішенням XXXI сесії Полтавської обласної ради VI скликання від 

02.10.2015 № 118. 

Протягом 2021 року поточні заходи Програми профінансовано у сумі 

1,89 млн грн, кількість кредитних договорів, за якими об’єднаннями 

співвласників багатоквартирних будинків було отримано компенсації частини 

банківських відсотків – 117. У рамках підготовки до опалювального сезону 

2021/2022 року, підприємствами теплокомуненерго виконано – ремонт 27 

одиниць котлів та модулів різних марок, заміну 18 одиниць насосів та ремонт 

31 одиниць насосів різних типів, заміну 16 комплектів автоматики безпеки на 

котельнях; монтаж 21 вузла обліку теплової енергії та 152 вузлів обліку 

гарячого водопостачання у житлових будинках; заміну 35–ти модемів для 

передачі даних вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках, запірної 

арматури у кількості 49 штук на котельнях, центральних теплових пунктах та 

теплових мережах. 

Враховуючи низький рівень надійності теплових мереж, які вичерпали свій 

встановлений ресурс, та незадовільну теплоізоляцію, що обумовлює великі 

втрати тепла, також проводилися роботи з реконструкції та заміни значно 

зношених і аварійних ділянок мереж теплопостачання в містах: Полтаві, 

Кременчуці, Горішніх Плавнях, Лубнах – 17,16 км (у двотрубному обчисленні), 

із прокладкою попередньо ізольованих і полімерних труб – 1 км. 

Провідним підприємством ПОКВПТГ ,,Полтаватеплоенерго”, в рамках 

підготовки до опалювального періоду 2021/22 року, виконано реконструкцію 

котельні по вул. Шведська Могила, 24 в м. Полтава з переведенням її в 

автоматизований режим роботи. Вартість реалізації заходу склала 3,06 млн грн, 

очікуваний ефект від впровадження – економія природного газу від 12,07 тис. 

куб. м на рік. 

Продовжувалися роботи з реконструкції котельні та теплових мереж 

шляхом об’єднання в один тепловий район у рамках проєкту ЄС „Модернізація 
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виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород 

(MO.GE.DI.CO)” обсягом фінансування у 2021 році 1,76 млн грн. 

Протягом 2021 року, враховуючи важливість розвитку територій та 

пріоритетної уваги сільській місцевості, у Лохвицькій територіальній громаді 

реалізовувався проєкт з реконструкції будівлі дитячого садка під цех по 

первинній обробці та переробці молока с. Васильки (обсяг фінансування – 

12,53 млн грн, у тому числі залучено 9,0 млн грн з державного фонду 

регіонального розвитку) з розрахунковим середньорічним потенціалом по 

заготівлі молока 3 тис. кг на добу. 

Виробництво молочних продуктів є одним з пріоритетних видів 

економічної діяльності, визначеним на засадах смарт–спеціалізації відповідно 

до даної стратегічної цілі стратегії розвитку за напрямом „Створення умов для 

розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку 

областіˮ та має економічний та інноваційний потенціал. 

Протягом 2021 року проведена відповідна робота щодо приєднання 

Полтавської області до Європейської платформи смарт–спеціалізації (S3 

Platform), яка розглядається як ключовий елемент співпраці в рамках 

Європейської політики добросусідства із можливістю використання 

Європейських структурних і інвестиційних фондів (ESIF), включаючи ERDF, 

CF, ESF та YEI, для розвитку країни, а також для зміцнення взаєморозуміння 

між інститутами державного управління та структурами, відповідальними за 

розвиток відносин у рамках S3 між окремими регіонами Європейського Союзу 

та країнами–сусідами. 

Звіти про виконання Плану заходів з її реалізації за відповідний період, 

оприлюднені на офіційному вебпорталі облдержадміністрації. 

Загалом за результатами початку першого етапу реалізації довгострокової 

Стратегії розвитку Полтавської області у найбільш пріоритетних сферах 

соціально–економічного розвитку досягнуто виконання запланованих 

показників (дані відображені у таблиці Перелік індикаторів, на досягнення 

прогнозованих значень яких спрямована Стратегія розвитку Полтавської 

області на 2021–2027 роки та План заходів з її реалізації). При цьому обласною 

владою, місцевими органами виконавчої влади, територіальними підрозділами 

центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування 

проводилася цілеспрямована робота для забезпечення сталого розвитку 

економіки області та вирішення нагальних питань у всіх сферах діяльності. 

Зокрема, за одним із головних показників, на досягнення якого спрямована 

Стратегія розвитку, валовий регіональний продукт у розрахунку на 1 особу, 

за яким область за останніми статистичними даними посідає І місце серед усіх 

регіонів країни, становить 136,6 тис. грн (по Україні – 101,1 тис. грн).  

Полтавська область належить до ТОП–10 регіонів країни, які 

демонструють динамічні показники соціально–економічного розвитку. 

Відповідно до рейтингу Міністерства розвитку громад та територій України 

Полтавська область займає 4 місце за напрямком „Фінансова самодостатністьˮ, 

6 місце за напрямком „Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна 

співпраця” та 9 місце за напрямком „Економічна ефективність”. 
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Так, позитивними чинниками збалансованого розвитку економіки області 

були високі показники обсягів реалізованої промислової продукції, та 

виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на 1 особу 

сільського населення, успішне впровадження реформи децентралізації, зокрема 

за рахунок високих показників темпів зростання доходів місцевих бюджетів, 

розширення присутності на ринках ЄС, інтеграція підприємств до 

міжнародного економічного простору – за рахунок високих показників обсягів 

капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу), а також обсягів експорту товарів у розрахунках на 1 особу населення, 

реалізація національної програми Президента „Велике Будівництво”, зростання 

будівельної активності, в тому числі з будівництва та ремонту доріг.  

Послаблення у 2021 році карантинних обмежень, завершення проєктів у 

рамках Національної програми „Велике будівництво” закріпило тенденцію 

покращення показників в освітній сфері, які стосувалися як кількості 

дошкільних загальноосвітніх навчальних закладів та оновлення матеріально–

технічної бази, так і охоплення дітей дошкільними навчальними закладами. 

Враховуючи важливість розвитку сільських територій, даний показник складає 

83,7% (перевищено запланований на 11,7%), у міській місцевості – 92,1% 

(перевищення на 0,1%). Крім того, показник малюкової смертності (на 1000 

народжених живими) менше запланованого на 6,1%. 

Водночас показник материнської смертності (на 100 тис. народжених 

живими) у 2021 році мав значення 49,6 (за прогнозом не очікувався) та 

пов’язаний з наявністю супутнього захворювання жінок під час вагітності, 

пологів та післяпологового періоду на гостру коронавірусну хворобу COVID–

19.  

Рівень середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного 

працівника у 2021 році складав 12988 грн (прогнозне значення 13600 грн) та 

рівень безробіття у віці 15–70 років за методологією Міжнародної організації 

праці 12,4% (прогнозне значення 10,4%) не досягнуто у в зв’язку з 

надзвичайною ситуацією, пов’язаною з пандемією.  

Досягнуто очікувані показники щільності автомобільних доріг загального 

користування з твердим покриттям державного значення в регіоні – 37,9 км 

шляхів на 1 тис. км території, площі земель природно–заповідного фонду – 

142,8 тис. га, питомої ваги площі природно–заповідного фонду до площі 

адміністративно–територіальної одиниці – 4,96%, 100% рівня охоплення 

соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах 

до загальної кількості таких осіб. 

Таким чином, за результатами початку першого етапу реалізації 

довгострокової Стратегії розвитку Полтавської області у найбільш 

пріоритетних сферах соціально–економічного розвитку продовжувалася 

спостерігатися позитивна динаміка, закріплена у попередніх програмних 

періодах, та досягнуто виконання запланованих показників. 
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Індикатори успішності  

досягнення цілей Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки 

 

Назва показника 
2021 рік 

Прогноз 

2021 рік 

Факт 

2021 рік 

порівняно з 

прогнозним 

значенням, 

% 

Валовий регіональний продукт (у фактичних 

цінах), млрд грн 
225,9 188,41 83,4 

Доходи населення, млрд грн 145,0 162,02 111,7 

Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг), млн грн 
224479 241570,8 107,6 

Обсяг експорту товарів, млн дол. США  2108,7 3189,52 151,3 

Приріст прямих іноземних інвестицій 

(інструменти участі у капіталі) відносно 31.12. 

2020, млн дол. США 

384,0 1030,6 2,68 р. 

Приріст іноземних інвестицій, залучених у 

добувну промисловість та розроблення 

кар’єрів, відносно 31.12.2020, млн дол. США 

291,8 879,4 3,0 р. 

Приріст іноземних інвестицій, залучених у 

переробну промисловість, відносно 31.12. 

2020, млн дол. США 

51,0 45,3 88,8 

Обсяг освоєних капітальних інвестицій (за 

рік), млрд грн 
22,0 23,8 108,2 

Частка капітальних інвестицій, освоєних у 

добувну промисловість та розроблення 

кар’єрів (за рік), % 

35,0 42,6 +7,6 в.п. 

Частка капітальних інвестицій, освоєних у 

переробну промисловість (за рік), % 
12,0 8,0 -4,0 в.п. 

Частка капітальних інвестицій, освоєних у 

сільське господарство, мисливство та надання 

пов’язаних із ними послуг (за рік), % 

19,0 13,2 -5,8 в.п. 

Кількість малих підприємств3 у розрахунку на 

10 тис наявного населення, од.  
75 761 101,3 

Кількість середніх підприємств3 у розрахунку 

на 10 тис. наявного населення, од.  
4 51 125 

Витрати на інновації, млн грн. 125,1 749,14 в 6 р. 

Кількість інноваційно активних підприємств, 

од. 
34 324 94,1 

Кількість інноваційно активних закладів вищої 

освіти, од. 
8 0 0 

Щільність автомобільних доріг загального 

користування з твердим покриттям державного 

значення в регіоні, км шляхів на 1 тис.км 

території 

37,9 37,9 100 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 

одного штатного працівника5, грн 
13600 12988 95,5 

Чисельність наявного населення на 1 січня, 

тис.осіб   
1370,6 1352,36 98,7 

Малюкова смертність (на 1000 народжених 

живими) 
4,9 4,6 93,9 
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Материнська смертність (на 100 тис. 

народжених живими) 
0 49,6 +49,6 

Охоплення дітей дошкільними навчальними 

закладами (міська місцевість), % 
92,0 92,1 +0,1 в.п. 

Охоплення дітей дошкільними навчальними 

закладами (сільська місцевість), % 
72,0 83,7 +11,7 в.п. 

Обсяги викидів шкідливих речовин у 

розрахунку на одну особу, кг  
34,91 33,21 95,1 

Рівень безробіття у віці 15-70 років за 

методологією Міжнародної організації праці7, 

% 

10,4 12,4 +2,0 в.п. 

Площа земель природно-заповідного фонду, 

тис. га 
142,8 142,8 100 

Питома вага площі природно-заповідного 

фонду до площі адміністративно-

територіальної одиниці, % 

4,96 4,96 100 

Темп зростання (зменшення) обсягу 

прийнятого в експлуатацію житла, % до 

попереднього року  

103,0 80,9 -22,1 в.п. 

Частка обсягу теплової енергії, виробленої в 

регіоні з альтернативних видів палива або 

відновлюваних джерел енергії, % 

15 16,1 +1,1 в.п. 

Рівень охоплення соціальними послугами осіб, 

які перебувають у складних життєвих 

обставинах, % до загальної кількості таких 

осіб 

100 100 100 

Частка міських домогосподарств, які мають 

доступ до Інтернету,  % 
80 78,71 -1,3 в.п. 

Частка сільських домогосподарств, які мають 

доступ до Інтернету, % 
40 60,81 +20,8 в.п. 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту  

економічного розвитку,  

торгівлі та залучення інвестицій  

Полтавської обласної військової 

адміністрації                                                             Олена ОНУПКО 
 

 

 

 
 

1 Дані за 2020 рік.  
2 Дані попередні.  
3 Без банків і бюджетних установ 
4 Дані за 2019 рік.  Державне статистичне спостереження “Інноваційна діяльність підприємств” з 2015 

року проводиться один раз на два роки 
5 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб 
6 Дані на 01.01.2022 попередні 
7 За результатами обстеження робочої сили 



тис. грн

плановий фактичний
з початку 

реалізації проєкту

за звітний 

період
планова фактична планова фактична

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

прогнозова

не 

значення

фактичне 

значення
відхилення (+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Реконструкція 

Полтавського обласного 

клінічного онкологічного 

диспансеру по вул. 

М.Дмитрієва, 7а в м. 

Полтаві з добудовою 

радіологічного відділення 

і лабораторії 

радіонуклідної 

діагностики

Полтавська область 2023 -

ДФРР та 

обласний 

бюджет

2 680,612 530,777 530,777 530,777 2 680,612 2 680,612

місткість, 

пропускна 

спроможність

відвідувачів/

годину
14 - -14

Проєкт реалізовано 

на 2%
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Реконструкція з 

добудовою будівлі 

рентгено-діагностичного 

кабінету Кременчуцького 

обласного онкологічного 

диспансеру по вул. Лікаря 

Богаєвського, 60-Б в 

м.Кременчуці

Полтавська область 2023 -

ДФРР та 

обласний 

бюджет

63 368,174 41 774,521 44 815,000 41 243,744 63 368,174 63 368,174 потужність
відвідувань 

за зміну
90 - -90

Проєкт реалізовано 

на 55%
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Реконструкція існуючого 

гаража під підземний 

паркінг КУ „Полтавського 

обласного центру 

екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастрофˮ по вул.Миколи 

Дмитрієва, 6 м. Полтава. 

Коригування

Полтавська область 2021 2021

ДФРР та 

обласний 

бюджет

89 031,953 6 959,427 7 000,000 6 936,080 89 031,953 89 031,953 потужність
машиномісц

ь
50 50 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Реконструкція частини 

головного лікувального 

корпусу під відділення 

невідкладної (екстреної) 

медичної допомоги 

Комунального 

некомерційного 

підприємства 

„Миргородська 

центральна районна 

лікарня“ Миргородської 

районної ради по вул. 

Гоголя, 172 в м. 

Миргороді 

Полтавська область 2021 2021

Обласний та 

міський 

бюджет

17 495,891 13 429,433 17 590,000 13 429,433 17 495,891 17 495,891 площа відділення кв.м 1070,5 1070,5 0 Проєкт реалізовано Відсутні

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення пленарного засідання

                                 сесії обласної 

ради восьмого скликання

                     №  

Назва Проєктів 

регіонального розвитку, 

що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді Стан виконання 

плану заходів 

(з порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого)

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходівСтрок реалізації проєкту
Назва 

програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в 

рамках плану 

заходів

Ціль 1. Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та добробут

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів

Номер та 

найменування 

цілі регіональної 

стратегії

Напрям 1.1. Здорове населення області з максимальною тривалістю активного періоду життя

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2023 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Джерела 

фінансуван

ня у 

звітному 

періоді

за 2021 рік  

Сума вибраних коштів у звітному 

періоді
Територіальна 

спрямованість 

проєктів (назва 

регіону, декількох 

регіонів, частини 

регіону)

Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров’я для покращення доступності та якості медичних послуг

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання 

плану заходів 

(з поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Будівництво амбулаторії 

по проспекту Миру в смт 

Новооржицьке 

Оржицького району, 

Полтавської області. 

Коригування 

Полтавська область 2021 -

Субвенція на 

сільську 

медицину та 

обласний 

бюджет

6 038,909 0,000 0,000 0,000 6 038,909 6 038,909 потужність
відвідувань 

за зміну
30 - -30

Проєкт реалізовано 

на 99%
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Будівництво амбулаторії 

по вул. Станіслава Горєва 

в смт Гоголеве 

Великобагачанського 

району Полтавської 

області Коригування 

Полтавська область 2021 2021

Субвенція на 

сільську 

медицину та 

обласний 

бюджет

9 741,183 1 636,154 1 636,154 1 636,154 9 741,183 9 741,183 потужність
відвідувань 

за зміну
60 60 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Капітальний ремонт 

приймального відділення 

Комунального 

некомерційного 

підприємства „Гадяцька 

центральна районна 

лікарня”  за адресою: вул. 

Лохвицька, 1, м. Гадяч

м.Гадяч 2021 2021
Міський 

бюджет
11 492,850 3 825,250 3 825,250 3 825,250 11 492,850 11 492,850 площа відділення кв.м 905,95 905,95 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Капітальний ремонт 

приймального, 

пульмонологічного 

відділень та 

травматологічного пункту 

під відділення 

невідкладних станів 

Комунального 

підприємства „1-а міська 

клінічна лікарня 

Полтавської міської ради” 

по вул.Олеся Гончара, 27А 

у м. Полтаві

м.Полтава 2021 2021

Обласний та 

сільський 

бюджет

31 922,850 16 520,720 18 100,000 16 520,720 31 922,850 31 922,850 площа відділення кв.м 667,1 667,1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Реконструкція 

приймального відділення 

будівлі Комунального 

некормеційного 

медичного підприємства 

„Лікарня інтенсивного 

лікування „Кременчуцька”  

по вул. Павлова, 2 в м. 

Кременчуці 

м.Кременчук 2021 2021
Міський 

бюджет
11 538,670 4 327,440 7 972,290 4 327,440 11 538,670 11 538,670 площа відділення кв.м 564,34 564,34 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Реконструкція 

приймального відділення 

та фізіотерапевтичного 

кабінету під відділення 

невідкладної (екстреної) 

медичної допомоги  

Комунального 

підприємства „Лубенська 

лікарня інтенсивного 

лікування“ Лубенської 

міської ради за адресою: 

вул. П'ятикопа, 26, м. 

Лубни 

м.Лубни 2021 2021
Міський 

бюджет
28 936,366 13 884,052 14 890,470 13 884,052 28 936,366 28 936,366 площа відділення кв.м 895,11 895,11 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Реконструкція 

приміщення хірургічного 

корпусу 

Горішньоплавнівської 

міської лікарні під 

відділення невідкладної 

(екстреної) медичної 

допомоги по вул. Миру, 10 

в м. Горішні Плавні

м.Горішні Плавні 2021 2021
Міський 

бюджет
5 104,210 3 054,780 3 900,000 3 054,780 5 104,210 5 104,210 площа відділення кв.м 654,1 654,1 0 Проєкт реалізовано Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Капітальний ремонт 

будівлі АПСЗМ для 

розміщення 

гематологічного 

аналізатору та 

комп’ютерної техніки за 

адресою:Полтавська 

область, Кременчуцький 

район, с. Піщане, вул. 

Київська, 237

Піщанська 

територіальна 

громада

2021 2021

Державний 

та сільський 

бюджет

1 584,390 1 584,390 1 566,699 1 566,699 1 566,699 1 566,699

висока якість 

надання медичних 

послуг. Збільшення  

перелікупослуг, які 

надаються

кількість 

осіб 

кількість 

послуг         

17831                             

10

17831                             

10
0

Проєкт реалізовано. 

Кошти в сумі 53,301 

тис. грн повернені 

до державного 

бюджету

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Капітальний ремонт 

(термомодернізація та 

заміна покрівельного 

матеріалу) будівлі АПСЗМ 

за адресою: Полтавська 

область, Кременчуцький 

район, с. Недогарки, вул. 

Приморська, 154-в

Піщанська 

територіальна 

громада

2021 2021

Державний 

та сільський 

бюджет

1 548,340 1 548,340 1 498,500 1 498,500 1 498,500 1 498,500

висока якість 

надання медичних 

послуг. Створення 

комфортних умов 

для медичних 

працівників

кількість 

осіб   

кількість 

послуг         

17831              

7

17831              

7
0

Проєкт реалізовано. 

Кошти в сумі 1,5 

тис. грн повернені 

до державного 

бюджету

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Будівництво амбулаторії 

по вул. Київська в 

с.Піщане  Кременчуцького 

району Полтавської 

області (1-2 лікарі з 

житлом)

Піщанська 

територіальна 

громада

2021 -

Державний 

та сільський 

бюджет

5 545,109 5 545,108 5 545,108 5 545,108 5 545,109 5 545,109 потужність
відвідувань 

за зміну
30 - -30

Проєкт реалізовано 

на 43,3 %
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Капітальний ремонт 10 

кабінетів 

Новогалещинської 

АПСЗМ за 

адресою:Полтавська 

область, Кременчуцький 

район, смт Нова 

Галещина, вул. Садова, 4

Новогалещинська 

територіальна 

громада

2021 2021
Кошти 

партнерів
817,000 817,000 817,000 817,000 817,000 817,000 ремонт  кабінетів шт. 10 10 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Капітальний ремонт 

кабінетів Пісківського 

ФАП за адресою: 

Полтавська область, 

Кременчуцький район, с. 

Піски, вул. Партизанська, 

27

Новогалещинська 

територіальна 

громада

2021 2021
Кошти 

партнерів
169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 ремонт  кабінетів шт. 5 5 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Капітальний ремонт 

приміщень будівлі 

Білоцерківської 

амбулаторії загальної 

практики сімейної 

медицини (2-й поверх)

Білоцерківська 

територіальна 

громада

2022 -

Державний 

та обласний 

бюджет

0,000 0,000 2000,000 0,000 6000,000 0,000

адміністративне 

приміщення 

сільської ради

об'єкт 1 0 -1

Кошти повернуті в 

зв'язку з 

неможливістю 

освоїти виділені 

кошти до кінця року 

та неможливістю 

виконувати 

будівельні роботи в 

зимовий період

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Капітальний ремонт 

покрівлі хірургічно-

гінекологічного корпусу 

по вул.Полтавський шлях, 

283

смт Котельва 2022 2021
Селищний 

бюджет
63,116 63,116 63,116 63,116 63,116 63,116

будівельна 

готовність
% 100 100 0

Проєкт реалізовано. 

Проведена заміна 

покрівлі, ремонт і 

утеплення 

перекриття

Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Реконструкція 1 поверху 

хірургічно-

гінекологічного корпусу 

для відділення по 

медичній реабілітації 

дорослих та дітей після 

трьох років з ураження 

нервової системи та 

опорно-рухового апарату

смт Котельва 2022 -
Селищний 

бюджет
143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

будівельна 

готовність
% 100 5 -95

Проєкт реалізується. 

Виготовлено 

проєктно-

кошторисну 

документацію, 

проведена експертна 

оцінка

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Капітальний ремонт 

будівлі інфекційного 

відділення та денного 

стаціонару комунального 

підприємства 

„Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської 

ради“ за адресою: вул. 

Аврущенка, 2, м.Пирятин 

Лубенського району 

Полтавської області (із 

встановленням 

комп’ютерного 

томографа). Коригування.

Пирятинська міська 

територіальна 

громада

2022 -

Державний 

та міський 

бюджет

419,700 419,700 419,700 419,700 419,700 419,700

зниження рівня 

захворюваності на 

інфекційні 

захворювання та 

зменшення

летальності від 

ускладнень 

інфекційних хвороб

% 25 0 -25

Проєкт зайняв 2-ге 

місце в конкурсі 

ДФРР по 

Полтавській області

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Капітальний ремонт 

педіатричного відділення 

КП „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської 

ради“ в м.Пирятин 

Полтавської області. 

(Коригування І черга)

Пирятинська міська 

територіальна 

громада

2021 -

Державний 

та міський 

бюджет

4 664,900 4 664,900 4 664,900 1 027,100 4 664,900 1 027,100

зниження рівня 

захворюваності 

дитячого населення 

на соціально-

значущі хвороби

% 25 0 -25

Використано 

частково. Проведено 

капітальний ремонт 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

системи опалення, 

облаштовано 

перестінки, 

проведено 

частковий ремонт 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Придбання медичного 

обладнання: 

лапороскопічної стійки

Пирятинська міська 

територіальна 

громада

2021 2021
Міський 

бюджет
3 996,800 3 996,800 3 996,800 3 996,800 3 996,800 3 996,800

придбано комплект 

медичного 

обладнання

комплект 1 1 0

Проєкт реалізовано. 

Обладнання 

закуплено

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Придбання медичного 

обладнання для АЗПСМ: 

кисневі концентратори

Омельницька 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021
Сільський 

бюджет
134,700 134,700 134,700 134,700 134,700 134,700 кількість шт. 4 4 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Придбання медичного

обладнання КНП

„Великобагачанська 

центральна лікарня“

Великобагачанська 

територіальна 

громада

2021 2021

Кошти 

Національно

ї служби 

здоров'я 

України

780,600 780,600 780,600 780,600 780,600 780,600
кількість  

обладнання
одиниць 16 16 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Реконструкція будівлі 

комунальної власності 

Нехворощанської с/р під 

амбулаторію загальної 

практики сімейної 

медицини

Нехворощанська 

територіальна 

громада

2022 -

Державний 

та сільський 

бюджет

12 860,669 9 860,241 10 720,544 9 806,754 14 053,414 12 494,542

пропускна 

спроможність чол/зміну 34 34 -
Проєкт реалізовано 

на 93%
Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Придбання медичного 

обладнання для потреб 

реанімаційного відділення 

Зіньківської МЦЛ

Зіньківська міська 

територіальна 

громада

2021 2021

Державний 

бюджет, 

інші 

субвенції

13 307,747 13 307,747 13 307,747 13 307,747 13 307,747 13 307,747

(рентген 

діагностичний 

комплекс; 

гістероскоп і помпа 

іригаційна; 

термостат 

сухоповітряний; 

ЛОР-комбайн 

лікувально-

діагностичний; 

система 

комплекти 11 11 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Придбання медичного 

обладнання (субвенція з 

місцевого бюджету на 

закупівлю опорними 

закладами охорони 

здоров`я послуг щодо 

проєктування та 

встановлення кисневих 

станцій за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету)

Зіньківська міська 

територіальна 

громада

2021 2021

Субвенція з 

державного 

бюджету

765,300 765,300 765,300 765,300 765,300 765,300 киснева станція шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Реконструкція частини 

приміщеннь Хорольської 

ЦРЛ під терапевтичне 

відділення з блоком 

анестезіології і 

інтенсивної терапії та  

ренген-хірургічним 

блоком по 

вул.М.Полонського 11/1 в 

м.Хорол Полтавської 

області

м.Хорол 2020-2021 2021
Державний 

бюджет
6288,460 3920,345 3920,345 3920,345 6288,460 6288,460 площа кв.и 275 275 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Будівництво спортивно-

видовищного комплексу з 

приміщеннями 

громадського 

обслуговування по вул. 

П.Юрченка, 1а в м. 

Полтава. Коригування

Полтавська область 2021 2021

Субвенція 

спортивна 

інфраструкту

ра та 

обласний 

бюджети

238 059,679 146 663,822 159 387,000 146 663,822 238 059,679 238 059,679
пропускна 

спроможність 
особа 411 411 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Будівництво басейну 

розташованого за адресою 

вул. Гоголя, 175 в 

м.Миргород Полтавської 

області. Коригування

Полтавська область 2023 -

Субвенція 

спортивна 

інфраструкту

ра та 

обласний 

бюджети

53 129,856 52 299,915 53 400,000 51 811,670 53 129,856 51 811,670 місткість особа 300 - -300
Проєкт реалізовано 

на 36%
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Реконструкція 

спортивного залу з 

добудовою побутових 

приміщень Демидівської 

ЗОШ I-III ступеня 

Решетилівської районної 

ради по вул. Перемоги, 

118, у с. Демидівка 

Решетилівського району. 

Коригування

Полтавська область 2021 2021

ДФРР, 

обласний та 

міський 

бюджет

19 926,158 6 114,678 6 214,430 6 114,678 19 926,158 19 926,158

потужність, 

місткість, 

пропускна 

спроможність

осіб 80 80 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Нове будівництво стадіону 

з блоком допоміжних 

приміщень по вул. 

Центральній в с. Пришиб 

Кременчуцького району 

Полтавської області

Пришибська 

територіальна 

громада

2025 -

Державний 

та обласний 

бюджет, 

інвестиційні 

кошти

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ступінь готовності 

об'єкта будівництва
% 100 0 -100

Проєкт в стадії 

підготовки
Відсутні

Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Реконструкція 

спортивного майданчика з 

влаштуванням штучного 

покриття на території 

Опорного закладу освіти 

„Новогалещинський ліцей 

Новогалещинської 

селищної ради”  

Новогалещинська 

територіальна 

громада

2021 2021

Обласний та 

селищний 

бюджет, 

кошти 

партнерів

1 187,900 1 187,900 1 187,900 1 187,900 1 187,900 1 187,900

реконструкція 

спортивного 

майданчика

шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Реконструкція стадіону в 

с. Бутенки

Білицька 

територіальна 

громада 

2020 2021

ДФРР, 

сільський 

бюджет

10 161,500 114,000 114,000 92,557 10 161,500 10 071,589 введенно об'єктів од. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Будівництво 

мультифунціонального  

спортивного майданчика 

Великобагачанська 

територіальна 

громада

2021 2021
Селищний 

бюджет
810,800 810,800 810,800 810,800 810,800 810,800

кількість 

майданчиків
одиниць 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Спортивний 

мультифунціональний 

майданчик в с.Нова 

Кочубеївка по 

вул.Комінника, 46 

Полтавського району 

Полтавської області

Скороходівська 

селищна 

територіальна 

громада

2022  - 
Державний 

бюджет
823,000 823,000 612,000 612,000 612,000 612,000

кількість 

фізкультурно-

спортивних залів та 

спортивних 

майданчиків

шт. 1 0 -1 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Встановлення вуличних 

тренажерів
м.Хорол 2021 2021

Обласний та 

міський 

бюджет

159,765 159,765 159,765 159,765 159,765 159,765 тренажери шт. 12 12 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Встановлення скейт-парку 

в місті Хорол
м. Хорол 2021 2021

Обласний та 

міський 

бюджет

194,990 194,990 194,990 194,990 194,990 194,990 споруди шт. 4 4 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Облаштування 

багатофункціонального 

дитячого спортивного 

майданчика зі штучним 

покриттям в м.Хорол

м.Хорол 2021 2021

Обласний та 

міський 

бюджет

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 споруди шт. 9 9 0 Проєкт реалізовано Відсутні
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Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.1. 

Здорове 

населення 

області з 

максимальною 

тривалістю 

активного 

періоду життя

Капітальний ремонт по 

влаштуванню безшовного 

гумового покриття 

спортивного майданчика 

по вулиці Г. Біліченка, 33-

35 в с. Щербані, 

придбання спортивних 

комплексів (тренажери, 

турніки, гімнастичні 

комплекси)

Щербанівська 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021
Сільський 

бюджет 
532,160 532,160 532,160 532,160 532,160 532,160

кількість охоплення 

населення 

(населення,  що 

проживає в межах 

територіальної 

доступності  до  

спортивного 

об'єкта)

особи 1322 1322 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

1.2.4. Розвиток сімейних 

форм виховання дітей 

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклуванн

Полтавська область 2023 -

Реалізація 

проєкту не 

потребує 

фінансуванн

я

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

діти-сироти та діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування, яких 

влаштували до 

сімейних форм 

виховання

% 0 95 95

Реалізація проєкту 

не потребує 

фінансування

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Реконструкція 

фізкультурно-

спортивного, 

реабілітаційно-

відновлювального 

комплексу „Колос”  

Полтавської обласної ради 

з благоустроєм прилеглої 

території за адресою: вул. 

Шевченка, 1, м. 

Решетилівка Полтавської 

області. Коригування

Полтавська область 2021 2021

НКПВУ та 

обласний 

бюджет

53 800,140 52 530,597 52 530,597 52 530,597 53 800,140 53 800,140 загальна площа кв.м 2286,30 2286,3 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Реконструкція будівлі 

Диканського навчально-

виховного комплексу імені 

М.В. Гоголя 

„Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад”  

Диканьської районної 

ради Полтавської області 

по вул. Шкільній, 2 а в смт 

Диканька

Полтавська область 2021 2021

НКПВУ та 

обласний 

бюджет

40 810,976 26 210,818 27 066,640 26 210,818 40 810,976 40 810,976

потужність об'єкта 

(кількість учнів у 

зміну)

учнів 344 344 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Капітальний ремонт 

будівлі опорного закладу 

„Шишацька 

спеціалізована школа ім. 

В.І. Вернадського 

Шишацької селищної ради 

Полтавської області” в смт 

Шишаки Полтавської 

області. Коригування

Полтавська область 2021 2021

НКПВУ та 

обласний 

бюджет

32 409,865 28 930,932 28 930,932 28 930,932 32 409,865 32 409,865

потужність, 

місткість, 

пропускна 

спроможність

учнів 500 500 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Капітальний ремонт 

комплексу будівель 

Андріївської 

загальноосвітньої 

санаторної школи-

інтернату І-ІІ ступенів 

Новосанжарського району

Полтавської обласної ради 

в селі Андріївка 

Новосанжарського району 

Полтавської області

Полтавська область 2022 -

НКПВУ та 

обласний 

бюджет

38 575,345 35 582,581 58 009,800 35 582,581 38 575,345 38 575,345

потужність, 

місткість, 

пропускна 

спроможність

осіб 250 - -250
Проєкт реалізовано 

на 74%
Відсутні

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

Забезпечення формування й функціонування інклюзивного середовища

Реалізація проєктів Надзвичайної кредитної програми відновлення України (НКПВУ)
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Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Реконструкція центру 

естетичного виховання за 

адресою: вул. Грекова, 5 в 

м.Миргород Полтавської 

області

м.Миргород 2021 2021

НКПВУ, 

обласний та 

міський 

бюджет

13 206,510 13 206,510 13 206,510 13 206,510 13 206,510 13 206,510

реконструкція 

центру есетичного 

виховання

об'єкт 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Реконструкція старої 

будівлі школи № 1 під 

школу мистецтв по вул. 

Гоголя, 173/2 в м. 

Миргород Полтавської 

області

м.Миргород 2021 2021

НКПВУ, 

обласний та 

міський 

бюджет

21 572,827 21 572,827 21 572,827 21 572,827 21 572,827 21 572,827

реконструкція 

старої будівлі  

школи 

об'єкт 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Влаштування пандусу в 

Гребінківському 

територіальному центрі 

соціального 

обслуговування 

Гребінківська міська 

територіальна 

громада

2021 2021
Міський 

бюджет
11,496 11,496 11,496 11,496 11,496 11,496

забезпечення 

засобами 

доступності установ 

соціального захисту 

для 

безперешкодного 

доступу осіб з 

інвалідністю 

кількість 

осіб з 

інвалідністю

, які 

забезпечені 

засобами 

доступності

100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Реконструкція  

громадського будинку з 

господарськими 

(допоміжними) будівлями 

та спорудами під Центр 

соціальної активності  

комунальної установи 

„Центр надання 

соціальних послуг 

Шишацької селищної 

ради” по вул. Центральна, 

1а в с. Чернишівка 

Шишацького району 

Полтавської області

Шишацька селищна 

територіальна 

громада

2021 2021

2,0 млн грн - 

Агрофірма 

„ім.Довженк

а”          1,0 

млн грн 

місцевий 

бюджет

1 785,600 975,000 3 000,000 2 700,000 5 000,000 3 675,000

наближення 

соціальних послуг 

до населення; 

соціально-

психологічна 

допомога 

постраждалих від 

насильства 

осіб 56 56 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Капітальний ремонт 

будівлі за адресою вул. 

Полтавський шлях, буд. 

214, смт Котельва 

Полтавського району 

Полтавської області для 

створення денного центру 

соціально-психологічної 

допомоги особам, які 

постраждали від 

домашнього насильства 

та/або насильства за 

ознакою статі з 

створенням при ньому 

„кризових кімнат”

смт Котельва 2021 2021

Субвенція з 

держбюджет

у, міський 

бюджет

6 913,734 6 913,734 6 913,734 6 913,734 6 913,734 6 913,734
будівельна 

готовність
% 100 100 0

Проєкт реалізовано. 

Проведена заміна 

перекриття і 

влаштування 

покрівлі з 

металопрофілю, 

зовнішнє утеплення 

стін, 

опоряджувальні 

зовнішні і внутрішні 

роботи

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Утворення спеціалізованої 

служби первинного 

соціально-психологічного 

консультування осіб, які 

постраждали від 

домашнього насильства 

та/або насильства за 

ознакою статі  при Центрі 

надання соціальних послуг 

Щербанівської сільської 

ради Полтавського району 

Полтавської області 

(поточний ремонт 

приміщення, 

облаштування 

приміщення)

Щербанівська 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021
Державний 

бюджет 
448,269 448,269 448,269 448,269 448,269 448,269

кількість осіб, 

охоплених 

соціальними 

послугами 

особи 17786 17786 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Удосконалення діяльності Центрів надання адміністративних послуг

Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Субвенція з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток 

мережі центрів надання 

адміністративних послуг

Полтавська область 2021 2021
Державний

бюджет
5 773,070 5 773,070 5 773,070 5 773,070 5 773,070 5 773,070

кількість громад, 

що отримали 

субвенцію

од. 5 5 0
Субвенція 

використана
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Удосконалення роботи 

Управління 

адміністративних послуг 

Полтавської міської ради

Полтавська міська 

територіальна 

громада 

2023 -

Міський 

бюджет та 

інші 

держерела 

фінансуванн

я

199,400 199,400 199,400 0,000 0,000 0,000

1. КСЗІ веб-сайту 

2.Створення call-

центру

  об'єкт/ 

об'єкт           
1/1 1/0 0/-1

Проєкт 

реалізовується
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Проєкт-переможець 

обласного конкурсу 

проєктів розвитку 

територіальних громад 

Полтавської області 2020 

року „Створення умов 

стабільної та ефективної 

роботи Центру надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

Чорнухинської селищної 

ради”

Чорнухинська 

територіальна 

громада Лубенського 

району 

2021 2021

Обласний та 

селищний 

бюджет

948,067 921,675 921,675 921,675 1 246,000 921,675
утеплення 

фасадів
кв. м 473,66 473,66 0

Проєкт 

реалізовано
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Придбання обладнання 

для видачі посвідчення 

водія та реєстрації 

транспортних засобів для 

Центру надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради 

за рахунок субвенції з 

державного бюджету 

(постанова КМУ від 

24.03.2021 № 249) 

Пирятинська міська 

територіальна 

громада

2021 2021
Державний 

бюджет
264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000

кількість 

додаткових 

адміністративних 

послуг

послуга 2 2 0
Закуплено необхідне 

обладнання
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Капітальний ремонт 

нежитлового приміщення 

для розміщення центру 

надання 

аддміністративних послуг

Ромоданівська 

територіальна 

громада 

Миргородського 

району 

2021 2021
Місцевий 

бюджет
1 459,00 1 459,00 1 459,00 1 459,00 1 459,00 1 459,00

ремонт 

нежитлового 

приміщення

кв.м 108 108 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Створення Денного 

центру соціально-

психологічної допомоги 

особам, які постраждали 

від домашнього 

насильства та/або 

насильства за ознакою 

статі Пирятинського 

центру надання 

соціальних послуг 

Пирятинської міської ради

Пирятинська міська 

територіальна 

громада

2022 -

Державний 

бюджет, 

міський 

бюджет

2 338,600 2 338,600 2 338,600 1 297,800 2 338,600 1 297,800

охоплення осіб, 

постраждалих від 

домашнього 

насильства та/або

насильства за 

ознакою статі 

соціальними 

послугами

% 100 0 -100

Виконані частково 

роботи по 

капітальному 

ремонту 

приміщення

Відсутні

Розбудова закладів догляду за соціально незахищеними верствами населення

Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Модернізація 

телекомунікаційної мережі 

Головного управілння 

ДСНС України у 

Полтавській області та 

підпорядкованих 

підрозділів, у тому числі 

коригування проєкту

Полтавська область 2022 -
Обласний 

бюджет 
12 780,000 0,000 12 780,000 0,000 12 780,000 0,000

забезпечення 

надійного 

функціонування 

засобів 

телекомунікацій, 

оперативного та 

безперебійного 

зв'язку між 

пожежно-

рятувальними 

підрозділами, 

іншими 

оперативними 

службами,   

оперативного 

реагування на 

% 100 0 -100
Проєкт у стадії 

підготовки
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Реконструкція 

територіальної системи 

централізованого 

оповіщення

Полтавська область 2027 2021
Обласний 

бюджет 
147,300 147,300 150,000 147,300 150,000 147,300

реконструкція 

територіальної 

системи 

централізованого 

оповіщення, 

забезпечення 

експлуатаційно-

технічного 

обслуговування 

апаратури 

% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Побудова  місцевих 

систем оповіщення 

органів місцевого 

самоврядування 

(територіальних громад) 

та районних державних 

адміністрацій  на умовах 

співфінансування

Полтавська область 2024 -

Обласний та 

місцеві 

бюджети 

2 500,000 0,000 2 500,000 0,000 2 500,000 0,000

кількість створених 

місцевих систем 

оповіщення 

од. 63 0 -63
Проєкт у стадії 

підготовки
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Очищення території 

області від 

вибухонебезпечних 

предметів

Полтавська область 2022 -
Обласний 

бюджет 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

збільшення 

територій,

очищених від

вибухонебезпечних 

предметів

га 426 168 -258 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Утримання та

поповнення

регіонального

матеріального резерву

для запобігання і

ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій

Полтавська область 2027 -
Обласний 

бюджет 
1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000

підвищення рівня

наповненості 

регіонального

матеріального 

резерву на

запобігання та 

ліквідацію

наслідків 

надзвичайних

ситуацій

% 100 98,4 -1,6  Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Удосконалення 

територіальної підсистеми 

ЄДСЦЗ Полтавської 

області, запобігання

негативному

впливу від

наслідків аварій,

катастроф,

великих пожеж,

стихійного лиха

та застосування

засобів

ураження

Полтавська область 2027 -
Обласний 

бюджет 
289,500 289,500 589,600 289,500 589,600 289,500

підвищення рівня 

захищеності

сил цивільного 

захисту

од. 769 129 -640 Проєкт реалізується Відсутні
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Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Програма створення та 

накопичення місцевого 

матеріального резерву для 

запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій на території 

Пирятинської міської ради

Пирятинська міська 

територіальна 

громада

2023 -
Міський 

бюджет 
138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000

відсоток 

накопичення 

місцевого 

матеріальних 

резервів для

запобігання і 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій

% 100 45 -55

Проєкт реалізується 

(програма 2021 року 

виконана на 100%)

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Придбання автомобіля у 

рамках програми 

профілактики 

правопорушень та 

боротьби зі злочинністю 

на території Зіньківської 

територіальної громади

Зіньківська міська 

територіальна 

громада

2021 2021
Міський 

бюджет
422,790 422,790 423,000 422,790 423,000 423,790 автомобіль шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Комплексна програма 

соціального захисту 

населення Полтавської 

області на 2021 – 2025 

роки 

Полтавська область 2021 - 2025 -
Обласний 

бюджет 
186 903,100 186 903,100 186 903,100 48 564,800 186 903,100 48 564,800

надання додаткових 

соціальних гарантій 

пільговим 

категоріям 

населення

особи

30110                       

(за 2021 

року - 

12729)

12729                       

(за 2021 року 

- 12729)

- 17381                               

(за 2021 року - 

виконання 

100%)

Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.2. 

Універсальна 

система 

соціального 

захисту 

населення та 

безпечні умови 

життя

Придбання  житла для 

осіб переселених із зони 

АТО

м.Хорол 2021 2021
Державний 

бюджет
1 574,000 1 545,000 1 545,000 1 545,000 1 545,000 1 545,000 квартири об'єкта 3 3 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Програма правової освіти 

населення Полтавської 

області на 2021-2025 роки

Полтавська область 2025 -
Обласний 

бюджет
379,000 379,000 379,000 326, 236 379,000 326, 236                     

відеоролики, 

буклети, брошури, 

сіті-лайти, 

призматрони, 

журнали, тощо

шт.
24/8/4/30/2/          

12

24/8/4/30/2/          

12
0 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Програма правової освіти 

населення Полтавської 

області на 2021-2025 роки

Полтавська область 2025 -

Не потребує 

фінансуванн

я

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

проведення заходів 

щодо інформування 

громадян про 

правову політику 

держави, 

забезпечення прав і 

свобод людини у 

рамках відзначення 

Дня юриста, Дня 

адвоката та Дня 

безоплатної 

правової допомоги 

кількість 

проведення 

правопросві

тницьких 

заходів

6 6 0 Проєкт реалізується Відсутні

Забезпечення виконання заходів обласної комплексної соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим пільговим категорій населення

Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного

Розвиток національної свідомості, формування почуття патріотизму, соціальної активності та відповідальності, сповідування європейських цінностей

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція Лубенської 

загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 3 по 

вул. Олександрівській, 8/2 

(колишня вулиця П. 

Слинька) в м. Лубни 

Полтавської області з 

термомодернізацією 

будівлі. Коригування

Полтавська область 2021 2021

ДФРР, 

обласний та 

міський 

бюджет

9 915,787 2 310,250 2 310,250 2 310,250 9 915,787 9 915,787

споживання 

теплової енергії за 

опалювальний 

період

Гкал 172,2 172,2 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція 

загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 9 по вул. 

Перемоги, 11 у м. 

Миргород Полтавської 

області

Полтавська область 2021 2021

ДФРР, 

обласний та 

міський 

бюджет

9 059,903 0,000 2 213,810 2 213,810 9 059,903 9 059,903
реконструкція 

школи
об'єкт 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Обласна Програма 

розвитку фізичної 

культури і спорту на 2021 - 

2024 роки

Полтавська область 2021 -
Обласний 

бюджет
11 020,166 11 020,166 11 020,166 11 020,166 11 020,166 11 020,166

забезпечення 

функціонування та 

удосконалення 

мережі організацій 

та закладів фізичної 

культури

шт. 46 50 4 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Обласна програма 

оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2020 -

2024 роки

Полтавська область 2021 -

Обласний 

бюджет, 

інші джерела 

надходжень

174,000 48,000 174,000 48,000 174,000 174,000

збереження 

кількості 

працюючих 

позаміських 

дитячих закдадів 

оздоровлення та 

відпочинку

заклад 27 24 -3 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Обласна Програма з 

реалізації молодіжної 

політики на 2021 - 2025 

роки

Полтавська область 2021 -

Обласний 

бюджет, 

інші джерела 

надходжень

736,525 736,525 736,525 736,525 736,525 736,525

кількість 

молодіжних центрів 

різних видів та 

форм власності

% 20 4 -16 Проєкт реалізується Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Оснащення закладів 

STEM-лабораторіями

Територіальні 

громади області, на 

території яких 

розташовані опорні 

заклади і профільні 

ліцеї. Заклади освіти, 

що фінансуються з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2027 2021

Державний 

та обласний 

бюджети

27 700,000 27 698,100 27 698,100 27 523,600 27 698,100 27 523,600

кількість 

придбаних STEM- 

лабораторій

компл. 18 18 0

Проєкт реалізовано. 

Договір про 

закупівлю від 

29.12.2020  №85 на 

загальну суму 25 

948,6 тис. грн, в 

тому числі 5  STEM-

лабораторій на суму 

6 300,0 тис. грн 

(кошти державної 

субвенції відповідно 

до розпорядження 

КМУ від 27.11.2019 

№ 1109-р).  На 

черговій сесії 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання обладнання 

для навчальних кабінетів

Територіальні 

громади області,на 

території яких 

розташовані опорні 

заклади і профільні 

ліцеї. Заклади освіти, 

що фінансуються з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2027 -

Державний 

та обласний 

бюджети

19 650,000 19 648,600 19 648,600 19 648,600 36 971,100 19 648,600

кількість 

придбаних:                                                                                                                                           

кабінетів біології -

11,                                                      

кабінетів фізики - 

10,                                                      

кабінетів хімії - 10,                                                                       

кабінетів 

математики - 13,                                                                                                                                                                                             

кабінетів географії - 

12                        

компл. 56 45 -11

Проєкт реалізується. 

Договір про 

закупівлю від 

29.12.2020№ 85  на 

загальну суму 25 

948,6 тис. грн, в 

тому числі 19648,6 

тис. грн для 

придбання 27 

кабінетів 

математики, 7 

кабінетів географії, 

5 кабінетів фізики, 5 

кабінетів біології та 

1 кабінету хімії 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання ноутбуків для 

дистанційного навчання

Територіальні 

громади області,на 

території яких 

розташовані опорні 

заклади і профільні 

ліцеї. Заклади освіти, 

що фінансуються з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2025 2021

Державний, 

обласний 

бюджети та 

бюджет 

органів 

місцевого 

самоврядува

ння

30 377,960 30 377,960 30 377,960 30 377,960 51 037,900 30 377,960 кількість ноутбуків шт. 2547 2247 -300

Проєкт реалізовано. 

Договір про 

закупівлю від 

26.10.2021 № 75 на 

загальну суму 

30377,96 тис. грн,  

(кошти державної 

субвенції відповідно 

до постанови КМУ 

від 21.04.2021 № 

403)

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання шкільних 

автобусів для 

забезпечення підвезення 

учнів

Територіальні 

громади області,на 

території яких 

розташовані опорні 

заклади і профільні 

ліцеї. Заклади освіти, 

що фінансуються з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2027 -

Державний, 

обласний 

бюджети та 

бюджет 

органу 

місцевого 

самоврядува

ння

43 082,250 43 082,250 43 082,250 43 082,250 68 494,200 43 082,250

кількість 

придбаних 

шкільних автобусів, 

в т. ч. обладнаних 

місцями для дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами

шт. 40 23 -17

Проєкт реалізується. 

Розпорядженням 

КМУ від 16.12.2020 

№ 1570-р 

передбачено 

освітню субвенцію в 

сумі 17 541,6 тис. 

грн та залишок 

коштів 2020 року 

від процедур 

закупівель шкільних 

автобусів у сумі 

418,1 тис. грн, 

використання яких 

здійснюється на 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Оновлення їдалень 

(харчоблоків) - придбання 

сучасного обладнання

Територіальні 

громади області. 

Заклади освіти, що 

фінансуються з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2027 -

Державний 

та обласний 

бюджет

13 571,500 6 040,600 13 571,500 6 040,600 13 571,500 6 040,600

кількість 

придбаного 

обладнання для 

їдалень 

(харчоблоків)

од. 

(шт./компл.)
174 57 -117

Проєкт реалізується. 

Модернізація 

матеріально-

технічної бази 

окремих закладів 

освіти та установ 

області (закупівля 

обладнання для 

харчоблоків) в 

рамках регіональної 

програми „Дітям 

Полтавщини - якісне 

харчування" на 2021-

2024 роки на умовах 

співфінансування: 

Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Оновлення їдалень 

(харчоблоків) - 

проведення ремонтно-

будівельних робіт

Територіальні 

громади області. 

Заклади освіти, що 

фінансуються з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2027 2021

Державний 

та обласний 

бюджет

1 460,000 1 300,100 1 460,000 1 281,300 1 460,000 1 281,300 кількість закладів заклади 1 1 0

Проєкт реалізовано. 

На черговій сесії 

обласної ради, яка 

відбулася 

09.04.2021, 

передбачено кошти 

в сумі 1 410,00 тис. 

грн на виконання 

робіт з  

„Капітальний 

ремонт харчоблоку 

Полтавського 

мистецького ліцею 

ім. Софії Русової 

Полтавської 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання автоматичної 

сигналізації для закладів, 

що фінансуються з 

обласного бюджету та 

місцевих органів 

управління освітою

Територіальні 

громади області. 

Заклади освіти, що 

фінансуються з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2027 -

Державний 

та обласний 

бюджет

2 459,600 2 459,600 2 459,600 2 459,600 2 459,600 2 459,600

кількість 

встановлених 

автоматичних 

пожежних 

сигналізацій у 

закладах, що 

фінансуються з 

обласного бюджету, 

ЗЗСО та ЗДО 

шт. 47 47 0

Проєкт реалізується. 

За рахунок коштів, 

передбачених в 

кошторисах закладів 

освіти, що 

фінансуються з 

обласного бюджету, 

виконано роботи по 

встановленню 

пожежної 

сигналізації у двох 

закладах та одним 

закладом 

виготовлено 

проєктну 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання засобів 

пожежогасіння для 

закладів, що фінансуються 

з обласного бюджету та 

місцевих органів 

управління освітою

Територіальні 

громади області. 

Заклади освіти, що 

фінансуються з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2027 -

Державний 

та обласний 

бюджет

925,600 925,600 925,600 925,600 1 292,600 925,600

кількість 

придбаних 

первинних засобів 

пожежогасіння для 

закладів, що 

фінансуються з 

обласного бюджету,  

ЗЗСО та ЗДО

шт. 1064 1064 0

Проєкт реалізується. 

За рахунок коштів, 

передбачених в 

кошторисах закладів 

освіти, що 

фінансуються з 

обласного бюджету, 

придбано засоби 

пожежогасіння, а 

саме пожежні крани 

та вогнегасники

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Обробка дерев'яних 

конструкцій для закладів, 

що фінансуються з 

обласного бюджету та 

місцевих органів 

управління освітою

Територіальні 

громади області. 

Заклади освіти, що 

фінансуються з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2027 -

Державний 

та обласний 

бюджет

2 035,000 2 035,000 2 035,000 2 035,000 2 318,100 2 035,000

кількість 

оброблених 

дерев'яних 

конструкцій у 

закладах, що 

фінансуються з 

обласного бюджету,  

ЗЗСО та ЗДО 

шт. 

(конструкцій

)

147 69 -78

Проєкт реалізується. 

За рахунок коштів, 

передбачених в 

кошторисах закладів 

освіти, що 

фінансуються з 

обласного бюджету, 

двома закладами 

виготовлено проєкти 

на виконання робіт з 

обробки дерев'яних 

конструкцій. 

Встановлено 

пожежну 

сигналізацію та 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Виконання інших робіт 

відповідно до Правил 

пожежної безпеки для 

закладів, що фінансуються 

з обласного бюджету та 

місцевих органів 

управління освітою

Територіальні 

громади області. 

Заклади освіти, що 

фінансуються з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2027 -

Державний 

та обласний 

бюджет

152,600 152,600 152,600 152,600 152,600 152,600

покращення 

матеріально-

технічної бази

заклади 29 16 -13

Проєкт реалізується. 

За рахунок коштів, 

передбачених в 

кошторисах закладів 

освіти, що 

фінансуються з 

обласного бюджету, 

придбано 35 

акустичних систем 

для встановлення 

голосового 

пожежного 

оповіщення, 

пожежні люки та 

двері

Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція частини 

території Полтавського 

обласного еколого-

натуралістичного центру 

учнівської молоді по 

провулку Госпітальному, 

10 у м. Полтава для 

впровадження 

інтерактивно-освітнього 

майданчику для дітей 

,,Контактний двір” 

(контактний зоопарк)

Заклад освіти, що 

фінансується з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2021 -
Обласний 

бюджет
1 123,800 532,500 1 123,800 532,500 1 123,800 532,500 кількість об'єктів од. 1 0 -1

Роботи призупинені. 

Договір заключений 

23.09.2021 на суму 

1123,8 тис. грн 

використано 532,5 

тис. грн або 47%. 

Роботи призупинені 

в зв'язку  з 

неможливістю 

виконання робіт  

відповідно до 

температурних 

режимів 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція 

навчального корпусу № 1 

з облаштуванням 

вбиральні для осіб з 

особливими освітніми 

потребами за адресою с. 

Розбишівка вул. 

Першотравнева,44 

Гадяцького району 

Полтавської області

Заклад освіти, що 

фінансується з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2021 -
Обласний 

бюджет
1 867,000 1 867,000 1 867,000 20,000 1 867,000 20,000 кількість об'єктів од. 1 0 -1

Роботи призупинені. 

Із запланованих у 

2021 році на даний 

об'єкт 1867 тис. грн 

використано лише 

20 тис. грн. 

Неможливість 

виконання робіт з 

дотриманням 

технологічних 

процесів при 

виконанні робіт  

відповідно до 

температурних 

режимів 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція стадіону 

Андріївського ліцею 

Полтавської обласної ради 

за адресою: Полтавська 

обл., Новосанжарський р-

н, село Андріївка, вул. 

Шкільна, буд. 12

Заклад освіти, що 

фінансується з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2021 -
Обласний 

бюджет
295,000 295,000 295,000 295,000 6 080,000 295,000 кількість об'єктів од. 1 0 -1

Проєкт реалізується. 

Здійснено 

виготовлення 

проєктної 

документації в сумі 

295 тис. грн 

(освоєно 100%) з 

реконструкції 

стадіону 

Андріївського ліцею 

Полтавської 

обласної ради за 

адресою: 

Полтавська обл., 

Новосанжарський р-

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання меблів та 

обладнання  для 

Андріївського ліцею 

Полтавської обласної ради

Заклад освіти, що 

фінансується з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2021 -
Обласний 

бюджет
3 987,300 1 596,700 3 987,300 1 596,700 3 987,300 1 596,700

12 кабінетів та 82 

одиниці різного 

обладнання

од. 94 31 -63

Проєкт реалізується. 

Із запланованих у 

2021 році на даний 

об'єкт 3987,3 тис. 

грн використано 

лише 1596,7 тис. 

грн, оснащено 4 

кабінети та 

придбано 27 

одиниць різного 

обладнання. 

Розірвання угод на 

вимоги моніторингу 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

з отриманням позитивного 

звіту експертизи, 

відповідно до вимог 

чинного законодавства, по 

об’єкту „Реконструкція 

Полтавського спортивного 

ліцею Полтавської 

обласної ради з 

добудовою спортивного 

комплексу за адресою: м. 

Полтава, вул. 

Монастирська, 9а”

Заклад освіти, що 

фінансується з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2021 -
Обласний 

бюджет
1 500,000 564,600 1 500,000 564,600 1 500,000 564,600 кількість об'єктів од. 1 0 -1

Проєкт реалізується. 

Здійснено 

виготовлення 

проєктної 

документації в сумі 

564,6 тис. грн 

(освоєно 100%)  з 

отриманням 

позитивного звіту 

експертизи, 

відповідно до вимог 

чинного 

законодавства, по 

об’єкту 

"Реконструкція 

Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

з отриманням позитивного 

звіту експертизи, 

відповідно до вимог 

чинного законодавства, по 

об’єкту

„Реконструкція 

навчального та спального 

корпусів КП 

„Кременчуцька 

спеціалізована школа – 

інтернат спортивного 

профілю І-ІІІ ступенів ім. 

І.М. Піддубного 

Заклад освіти, що 

фінансується з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2021 2021
Обласний 

бюджет
1 485,000 1 485,000 1 485,000 1 485,000 1 485,000 1 485,000 кількість об'єктів од. 1 1 0

Проєкт реалізовано. 

Здійснено 

виготовлення 

проєктної 

документації в сумі 

1485 тис. грн 

(освоєно 100%)  з 

отриманням 

позитивного звіту 

експертизи, 

відповідно до вимог 

чинного 

законодавства, по 

об’єкту

„Реконструкція 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

з отриманням позитивного 

звіту експертизи, 

відповідно до вимог 

чинного законодавства по 

об’єкту: „Реконструкція 

будівель і споруд дитячого 

закладу оздоровлення та 

відпочинку „Ромашка” КЗ 

„Полтавський обласний 

центр національно-

патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства 

учнівської молоді 

Заклад освіти, що 

фінансується з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2021 -
Обласний 

бюджет
800,000 0,000 800,000 0,000 800,000 0,000 кількість об'єктів од. 1 0 -1

Проєкт 

призупинено. 

Неможливість 

виконання робіт за 

умовами договору в 

2021 році у повному 

обсязі через 

відсутність 

експертного звіту та  

переоформленням 

земельної ділянки 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Створення навчально-

практичних центрів 

сучасної професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

Заклад освіти, що 

фінансується з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2021 2021
Обласний 

бюджет
7 124,600 6 418,900 7 124,600 6 418,900 7 124,600 6 418,900 кількість центрів од. 2 2 0

Проєкт реалізовано. 

Співфінансування 

до субвенції з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на 

створення навчально-

практичних центрів 

сучасної 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти для 

проведення 

ремонтно-

будівельних робіт та 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

з отриманням позитивного 

звіту експертизи по 

об’єкту ,,Реконструкція 

будівель Кременчуцької 

спеціальної 

загальноосвітньої школи-

інтернат Полтавської 

обласної ради за адресою: 

Полтавська область, смт. 

Градизьк, вул. 

Гвардійська, 81/81” - 

створення Градизького 

військового ліцею 

Заклад освіти, що 

фінансується з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2021 -
Обласний 

бюджет
1 500,000 1 490,000 1 500,000 1 500,000 42 000,000 1 500,000 кількість об'єктів од. 1 0 -1

Проєкт реалізується. 

Здійснено 

виготовлення 

проєктної 

документації в сумі 

1490 тис. грн 

(освоєно 100%)  з 

отриманням 

позитивного звіту 

експертизи по 

об'єкту 

„Реконструкція 

будівель 

Кременчуцької 

спеціальної 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

з отриманням позитивного 

звіту експертизи, 

відповідно до вимог 

чинного законодавства, по 

об’єкту „Реконструкція 

Кобеляцького ліцею 

Полтавської обласної ради 

за адресою: м. Кобеляки, 

вул. Полтавська, 29”

Заклад освіти, що 

фінансується з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2021 -
Обласний 

бюджет
800,000 69,200 69,200 69,200 800,000 69,200 кількість об'єктів од. 1 1 0

Проєкт реалізується. 

Здійснено 

виготовлення 

проєктної 

документації в сумі 

69,2 тис. грн 

(освоєно 100%)  з 

отриманням 

позитивного звіту 

експертизи по 

об'єкту 

„Реконструкція 

Кобеляцького ліцею 

Полтавської 

обласної ради за 

Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція 

Полтавського мистецького 

ліцею ім.Софії Русової  

Полтавської обласної ради 

за адресою: м. Полтава, 

проспект 

Першотравневий, 26

Заклад освіти, що 

фінансується з 

обласного бюджету і 

є спільною власністю 

територіальних 

громад сіл, селищ і  

міст Полтавської 

області

2021 -
Обласний 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 120 000,000 0,000 кількість об'єктів од. 1 0 -1 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція з 

добудовою Полтавської 

загальноосвітньої школи I-

III ступенів №9 

Полтавської міської ради 

Полтавської області по 

вул.Шведській, 3

м.Полтава 2024 -
Місцевий 

бюджет
2 504,000 225,000 225,000 225,000 2 503,500 2 503,500

готовність 

об'єкта до 

експлуатації

% 100 2,7 -97,3

Проєкт 

реалізується

(розроблена ПКД та 

отримано 

експертний звіт), 

відкореговано

ПКД та 

проведено

експертизу

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція з 

добудовою Полтавського 

навчально-виховного 

комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) 

№16 Полтавської міської 

ради Полтавської області 

по бульв.Щепотьєва, 16

м.Полтава 2023 -
Місцевий 

бюджет
3 871,000 724,000 724,000 724,000 2 315,900 2 315,900

готовність 

об'єкта до 

експлуатації

% 100 2 -98

Проєкт 

реалізується

(розроблена ПКД та 

отримано 

експертний звіт), 

відкореговано

ПКД та 

проведено

експертизу

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Нове будівництво 

навчального корпусу №2 

та комплексної котельні 

ОЗ „Пришибський ЗЗСО І-

ІІІ  ступенів Пришибської 

сільської ради 

Кременчуцького району 

Полтавської області”

Пришибська 

територіальна 

громада

2025 -

Інвестиційні 

кошти, 

кошти ДФРР

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

збудований 

навчальний корпус-

загальна площа

кв.м 3867,32 0 -3867,3
Проєкт в стадії 

підготовки
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Капітальний ремонт 

Новогалещинського ліцею 

(зовнішнє утеплення, 

монтаж протипожежної 

сигналізації, 

реконструкція 

електромережі)

Новогалещинська  

територіальна 

громада 

2021 2021
Кошти 

партнерів
3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000

відремонтовано 

об'єктів
шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Капітальний ремонт 

приміщень ЗДО „Казка” 

(Пральня, санвузол, 

монтаж протипожежної 

сигналізації та обробка 

дерев'яних конструкцій)

Новогалещинська  

територіальна 

громада 

2021 2021
Кошти 

партнерів
1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000

відремонтовано 

об'єктів
шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція 

(термомодернізація) 

будівлі ДНЗ №1 по вул. 

Виноградній, 17 

м.Глобине Полтавської 

області

Глобинська 

територіальна 

громада 

Кременчуцького  

району Полтавської 

області

2021 2021

Державний, 

обласний та 

міський 

бюджети 

10 617,240 0,000 4 473,239 4 473,240 10 617,240 10 617,240 відсоток готовності % 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція 

приміщення(з добудовою 

спортивної зали) 

Котелевської  гімназії №1 

ім. С.А.Ковпака за 

адресою:вул. 

Калантаївська,1 , смт 

Котельва Полтавського 

району Полтавської 

області

смт Котельва 2023 2021

Місцевий 

бюджет, 

субвенція з 

дербюджету 

на 

здійснення 

заходів  

щодо 

соціально-

економічног

о розвитку

32 214,786 32 214,786 32 214,786 32 214,786 32 214,786 32 214,786
будівельна 

готовність
% 100 100 0

Проєкт реалізовано 

(I черга)
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Капітальний ремонт 

внутрішньої системи 

опалення,яка забезпечує 

функціонування будівлі 

Котелевської ЗОШ I-III 

ступеней №2 Котелевської 

селищної ради по 

вул.Маяковського, 90

смт Котельва 2021 2021

Кошти 

місцевого 

бюджету 

передані 

субвенцією

2 834,162 2 834,162 2 834,162 2 834,162 2 834,162 2 834,162
будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція майстерні 

КЗ Коломацької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів шляхом добудови 

з улаштуванням критого 

фізкультурно-спортивного 

майданчику із 

допоміжними та 

підсобними 

приміщеннями та із 

благоустроєм прилеглої 

території КЗ Коломацької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів за 

адресою вул. Шкільна, 

№34 с. Коломацьке 

Полтавського району 

Коломацька 

територіальна 

громада

2021 2021

Субвенція 

соцеконом, 

сільський 

бюджет

15 657,328 - 13 368,390 13 368,390 15 657,328 15 657,328 виконаних робіт % 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція основної 

будівлі ДНЗ №1 

„Теремок” (впровадження 

енергозберігаючих 

технологій по утепленню 

фасаду, реконструкція 

даху та влаштування 

автономного опалення) по 

вул. Героїв України, 49а в 

м. Лохвиця Полтавської 

області

Лохвицька 

територіальна 

громада

2022 2021

ДФРР та  

міський 

бюджет

10 785,780 10 785,780 10 785,780 10 785,780 10 785,780 10 785,780

економія 

споживання 

теплової енергії

% 20 25 5 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція 

Лубенського дошкільного 

навчального закладу № 9 

„Берізка” по вул. 

Метеорологічній, 24/2 в м. 

Лубни Полтавської 

області з 

термомодернізацією 

будівель. Коригування 

м.Лубни 2021 2021

ДФРР, 

обласний та 

міський 

бюджет

7 981,523 0,000 95,500 72,370 7 981,523 7 981,523

споживання 

природного газу за 

опалювальний 

період

куб.м 37800 37800 0

Проєкт реалізовано, 

30.12.2021 введено в 

експлуатацію

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя, 

комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція та 

впровадження 

енергозберігаючих та 

енергоефективних 

технологій в 

Пирятинському ліцеї, що 

знаходиться за адресою: 

вул. Визволення, 2а в 

м.Пирятин Полтавської 

області

Пирятинська міська 

територіальна 

громада

2021-2023 -

Державний 

та місцевий 

бюджет

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

кількість 

профільних 

комунальних ліцеїв, 

які почнуть 

функціонувати з

01.09.2024

кількість 

закладів
1 0 -1

Проєкт скореговано. 

Вартість реалізації 

проєкту після 

корегування - 90,9 

млн грн. Реалізація 

проєкту планується 

в рамках Програми 

„Велике 

будівництво“

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Екологічні ініціативи 

Полтавської області

Пирятинська міська 

територіальна 

громада

2021 2021

Обласний та 

місцевий 

бюджет

300,000 300,000 300,000 247,100 300,000 247,100

кількість 

молодіжних 

осередків, центрів, 

хабів, просторів у 

територіальних 

громадах

об’єктів 3 3 0 Проєкти реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція з 

впровадженням заходів по 

енергозбереженню в ДНЗ 

№3 „Берізка“ м. Пирятин 

Полтавської області

Пирятинська міська 

територіальна 

громада

2021 2021

Бюджет 

міської ТГ, 

обласний 

бюджет, 

кошти 

партнерів

2 761,320 2 761,320 2 761,320 2 761,320 2 761,320 2 761,320

кількість закладів 

освіти, в яких 

здійснено 

модернізацію 

матеріально-

технічної бази

об’єктів 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція внутрішніх 

електромереж закладу 

дошкільної освіти 

„Веселка“ з 

використанням новітніх 

технологій 

енергозбереження 

(сонячних панелей за 

адресою: вул. Є. Гребінки 

½, м. Гребінка 

Полтавської області

м. Гребінка 2021 -

 Обласний та 

міський 

бюджет

551,436 551,436 551,436 551,436 551,436 551,436
встановлення 

сонячних панелей
шт. 100 100 0

Завершено 

будівельні роботи, 

не введено в 

експлуатацію, у 

зв`язку із тривалим 

погоджненням 

встановлення 

лічильника 

електроенергії

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Розвиток інклюзивної 

освіти в районі 
Оржицька селищна 

рада 
2021 2021

Державний 

та місцевий 

бюджет

828,619 828,619 828,619 828,619 828,619 828,619
комунальний 

заклад
одиниць 1 1 0

Проєкт реалізовано 

(створено 

комунальний 

заклад) 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Капітальний ремонт 

харчоблоку  

Рокитненського НВК                                                   

Омельницька 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021

Залишок 

коштів 

освітньої 

субвенції, 

кошти ФРТО

1 885,470 1 885,470 1 885,470 1 885,470 1 885,470 1 885,470 кількість об'єктів шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Капітальний ремонт 

туалетів в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах

Омельницька 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021

Залишок 

коштів 

освітньої 

субвенції

1 109,010 1 109,010 1 109,010 1 109,010 1 109,010 1 109,010 кількість закладів шт. 2 2 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Кап.ремонт електромереж 

будівлі ДНЗ "Казка" 

виконавчого комітету 

Омельницької сільської 

ради Кременчуцького 

району Полтавської 

області за адресою село 

Омельник  вулиця 

Центральна, 70

Омельницька 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021

Місцевий 

бюджет, 

кошти ФРТО

664,200 664,200 664,200 664,200 664,200 664,200 кількість об'єктів шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання меблів для 

учнів, що нвчаються за 

програмою „Інтелект 

України”

Омельницька 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021

Залишок 

коштів 

освітньої 

субвенції

440,600 440,600 440,600 440,600 440,600 440,600 кількість закладів шт. 2 2 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Капітальний ремонт 

опорного закладу 

ОмельницькаЗОШ 1-ІІІ 

ступенів омельницької 

сільської ради 

Кременчуцького району 

Полтавської області

Омельницька 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021

Місцевий 

бюджет та 

кошти ФРТО

187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 кількість об'єктів шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Встановлення системи 

пожежної сигналізації в 

закладах освіти

Омельницька 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021

Залишок 

коштів 

освітньої 

субвенції

783,500 783,500 783,500 783,500 783,500 783,500 кількість закладів шт. 2 2 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Проведення ремонтів 

приміщень 1 класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів

Омельницька 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021

Залишок 

коштів 

освітньої 

субвенції

266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 кількість класів шт. 2 2 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання обладнання 

для навчальних кабінетів

Ланнівська сільська 

територіальна 

громада

2027 2021

Державний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет, 

залишки 

коштів 

освітньої 

субвенції 

минулих 

років 

1 378,970 1 378,970 1 378,970 1 378,970 1 378,970 1 378,970

кількість 

придбаних 

сучасних меблів

шт. 162 162 0 Проєкт реалізовано Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання обладнання 

для навчальних кабінетів

Решетилівська міська 

територіальна 

громада

2027 -
Місцевий 

бюджет
497,886 325,603 497,886 325,603 497,886 325,603

придбано необхідне 

обладнання для 

закладів освіти 

закладів 7 5 -2

 Проєкт реалізується 

(запитуване 

закладами освіти 

обладнання 

придбано за рахунок 

коштів місцевого 

бюджету)

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання шкільних 

автобусів для 

забезпечення підвезення 

учнів

Решетилівська міська 

територіальна 

громада

2022 -
Місцевий 

бюджет
3 848,500 3 848,500 3 848,500 2 873,500 3 848,500 2 873,500

отримано нових 

шкільних автобусів
шт. 3 2 -1

 Проєкт реалізується 

(один шкільний 

автобус придбано за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету - 

1950,0 тис. грн, 

другий автобус 

отримано по 

співфінансуванню 

(50/50) - 925, 0 тис. 

грн, третій автобус 

мав бути отриманий 

до кінця року по 

співфінансуванню 

(50/50) - в бюджеті 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання автоматичної 

сигналізації для закладів, 

що фінансуються з 

обласного бюджету та 

місцевих органів 

управління освітою

Решетилівська міська 

територіальна 

громада

2022 -
Місцевий 

бюджет
645,010 610,907 645,010 610,907 645,010 610,907

влаштовано систему 

автоматичної 

пожежної 

сигналізації по 

закладах освіти

закладів 2 2 0

Проєкт реалізується 

(влаштовано систему 

автоматичної 

сигналізації по 2 

закладах освіти: 

Решетилівський 

ліцей імені 

Олійника та 

Шевченківській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів)

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання засобів 

пожежогасіння для 

закладів, що фінансуються 

з обласного бюджету та 

місцевих органів 

управління освітою

Решетилівська міська 

територіальна 

громада

2022 -
Місцевий 

бюджет
99,260 99,260 99,260 99,260 99,260 99,260

придбано нових 

вогнегасників для 

закладів освіти

шт. 219 219 0

Проєкт реалізується 

(для закладів освіти 

громади придбано 

219 нових 

вогнегасників за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

Заправка старих 

відбулася влітку) 

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Капітальний ремонт 

покрівлі, актової зали  

Великобагачанської 

мистецької школи ім Ф.Д 

Кушнерика виконавчого 

комітету 

Великобагачанської 

селищної ради 

Великобагачанська 

територіальна 

громада

2021 2021

Державний 

бюджет 

(субвенція на 

соцеконом 

розвиток), 

кошти 

ФРТО, 

місцевий 

бюджет

1 608,100 1 608,100 1 608,100 1 608,100 1 608,100 1 608,100

кількість 

виготовленої  

ПКД/площа  

відремонтованих 

об'єктів

одиниць/ 

кв.м

2/800/  

177,3
2/800/  177,3 0 Проєкт реалізовано Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Капітальний ремонт

Радивонівського ЗЗСО 1-

111 ступенів

виконанвчого комітету

Великобагачанської 

селищної ради по

вул.Шкільній 2 в

с.Радивонівка 

Миргородського району

Полтавської області

(заміна  вікон) 

Великобагачанська 

територіальна 

громада

2021 2021

Залишок 

коштів 

освітньої 

субвенції

1 010,500 1 010,500 1 010,500 1 010,500 1 010,500 1 010,500
кількість замінених 

вікон 
одиниць 61 61 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання шкільного 

автобусу для забезпечення 

підвезення учнів

Великобагачанська 

територіальна 

громада

2021 2021

Кошти 

місцевого 

бюджету

1 425,000 1 425,000 1 425,000 1 425,000 1 425,000 1 425,000

кількість 

придбаних 

автобусів

одиниць 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція зовнішньої 

мережі теплопостачання 

та ІТП в опорному закладі 

Нехворощанський ЗЗСО

Нехворощанська  

територіальна 

громада 

2021 2021

Державний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет

1 490,000 1 490,000 1 490,000 1 490,000 1 490,000 1 490,000 місткість закладу учнів 202 207 5 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Капітальний ремонт 

внутрішніх туалетів 

Опорного закладу 

„Зіньківська 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №1 Зіньківської 

міської ради Полтавської 

області” по вул. 

Соборності, 62 в м. 

Зіньків Полтавської 

області

Зіньківська міська 

територіальна 

громада

2021 2021

Бюджет 

Зіньківської 

міської 

територіальн

ої громади, 

інші джерела 

(субвенції)

2 700,000 2 575,144 2 700,000 2 575,144 2 700,000 2 575,144 внутрішні туалети шт. 15 15 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Капітальний ремонт 

спортивної зали в 

приміщенні опорного 

закладу "Скороходівський 

заклад загальної середньої 

освіти I-III ступенів 

Скороходівської селищної 

ради Полтавського району 

Полтавської області, що 

розташований по 

вул.Миру,22 в смт 

Скороходове 

Скороходівська 

селищна 

територіальна 

громада 

2022  - 

Місцевий 

бюджет, 

кошти 

освітньої 

субвенції

1 498,379 1 498,379 669,613 669,613 669,613 669,613

кількість закладів 

освіти, в яких 

здійснено 

модернізацію 

матеріально техніч

ної бази

шт. 5 5 0 Проєкт реалізується Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Капітальний ремонт даху 

філії "Іскрівський заклад 

загальної середньої освіти 

I-III ступенів 

Скороходівської селищної 

ради Полтавського району 

Полтавської області, що 

розташований за адресою: 

38813, с.Іскрівка 

Полтавського району 

Полтавської області 

вул.Незалежності, 1Б

Скороходівська 

селищна 

територіальна 

громада 

2022  - 

Державни, 

місцевий 

бюджет, 

освітня 

субвенція

3 123,905 3 123,905 1 742,704 1 742,704 1 742,704 1 742,704

кількість закладів 

освіти, в яких 

здійснено 

модернізацію 

матеріально техніч

ної бази

шт. 5 5 0 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Нове будівництво 

багатофункціонального 

спортивного майданчика  

Щербанівського ліцею за 

адресою: вул.Центральна, 

2, с.Щербані 

Полтавського району 

Полтавської області

Щербанівська 

сільська 

територіальна 

громада

2022  - 

Обласний 

бюджет та 

місцевий 

бюджет

1 809,200 1 269,900 1 809,200 1 269,900 1 809,200 1 269,900 контингент учнів особи 360 367 7
Проєкт реалізовано 

на 70%
Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Придбання навчально- 

комп'ютерних комплексів 

для кабінетів 

інформатики, 

комп'ютерів, 

мультимедійного 

обладнання  для 

Щербанівського ліцею та 

Розсошенської гімназії 

Щербанівська 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021

Дерджавний 

бюджет 

(Залишок 

освітньої 

субвенції)

2 116,000 2 116,000 2 116,000 2 116,000 2 116,000 2 116,000 контингент учнів особи 1106 1534 428 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Капітальний ремонт 

приміщення закладу 

дошкільної освіти  

„Ромашка”, за адресою 

вул. Чкалова,19 

смт.Котельва

смт Котельва 2023 -

ДФРР, 

селищний 

бюджет

439,112 439,112 439,112 439,112 439,112 439,112
будівельна 

готовність
% 100 0 -100

Виготовлено 

проєктно-

кошторисну 

документацію

Відсутні

Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Реконструкція будівлі 

дошкільного навчального 

закладу № 10 „Веселка” 

комбінованого типу по 

пров. Тупий, 5 в м. 

Миргород Полтавської 

області" (в рамках проєкту 

ЄС „Модернізація 

виробництва, постачання 

та споживання теплового 

району в місті Миргород 

(MO.GE.DI.CO)”

м.Миргород 2021 2021

Кошти ЄС, 

обласний та 

міський 

бюджет

20 397,558 20 397,558 20 397,558 20 397,558 20 397,558 20 397,558

реконструкція 

будвлі дошкільного 

навчального 

закладу

об'єкт 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Реалізація надважливих державних проєктів, які спрямовані на розбудову соціальної інфраструктури
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Ціль 1. Висока 

якість життя,

 комфортні і 

безпечні умови та 

добробут

Напрям 1.3. 

Сучасний 

освітній 

простір як 

базис для 

задоволення 

потреб 

суспільства та 

економіки, 

підвищення 

правової 

культури 

населення

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій

Зіньківська міська 

територіальна 

громада

2021 2021
Державний 

бюджет
956,332 956,332 956,332 956,332 956,332 956,332

ігрові 

кімнати/майданчик

и

комплект 47 47 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.1. 

Інноваційний 

та науковий 

розвиток 

економіки 

області на 

основі смарт-

спеціалізації

Компенсація або 

співфінансування 50% 

вартості 

сільськогосподарської 

техніки, технологічного 

транспорту, обладнання та 

устаткування для 

виробництва та переробки 

сільгосппродукції, але не 

більше ніж 500 тис. грн. 

(без урахування сум 

податку на додану 

вартість)

Полтавська область 2027 -

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети та 

інші джерела

3 900,000 1 000,000 312,704 312,704 312,704 312,704

створення та 

облаштування 

сільськогосподарсь

ких кооперативів

од. 2 3 1 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.1. 

Інноваційний 

та науковий 

розвиток 

економіки 

області на 

основі смарт-

спеціалізації

Компенсація в розмірі 

30% вартості витрат, що 

понесені на посадку 

плодово-ягідних 

насаджень (при цьому 

компенсація посадкового 

матеріалу не може 

перевищувати 20% його 

вартості), встановлення 

систем зрошення та 

спорудження шпалери на 

площі не більше 2,0 га 

Полтавська область 2027 -

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети та 

інші джерела

1 667,000 500,000 365,708 365,708 365,708 365,708
площа плодово-

ягідних насаджень
га 831,9 830,41 -1,49 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.1. 

Інноваційний 

та науковий 

розвиток 

економіки 

області на 

основі смарт-

спеціалізації

Компенсація в розмірі 

50% понесених витрат у 

зв’язку із проведенням та 

підтвердженням 

відповідності виробництва 

органічної продукції 

(сировини) та отриманням 

сертифіката відповідності 

у рослинництві, 

тваринництві та переробці 

сільськогосподарської 

продукції

Полтавська область 2027 -

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети та 

інші джерела

600,000 100,000 66,566 66,566 66,566 66,566

сертифіковані 

виробники 

органічної 

продукції

од. 30 32 2 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.1. 

Інноваційний 

та науковий 

розвиток 

економіки 

області на 

основі смарт-

спеціалізації

Компенсація в розмірі 

40% вартості поставленої 

органічної продукції 

дитячим дошкільним, 

шкільним, медичним та 

соціальним закладам 

області на умовах 

тендерної закупівлі

Полтавська область 2027 -

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети та 

інші джерела

250,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

сертифіковані 

виробники 

органічної 

продукції

од. 30 32 2 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 2. Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка

Прискорення економічного зростання сільських територій та створення нових робочих місць у сільській місцевості

Напрям 2.1. Інноваційний та науковий розвиток економіки області на основі смарт-спеціалізації

Підтримка розвитку садівництва, ягідництва та започаткування аграрного туризму

Створення та підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
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Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.1. 

Інноваційний 

та науковий 

розвиток 

економіки 

області на 

основі смарт-

спеціалізації

Компенсація до 50%

понесених витрат за

придбання дозволених для

використання засобів

захисту рослин та добрив

для всіх виробників

органічної продукції, але

не більше ніж в

розрахунку на 100 га

сільськогосподарських 

угідь

Полтавська область 2027 -

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети та 

інші джерела

600,000 100,000 94,641 94,641 94,641 94,641

сертифіковані 

виробники 

органічної 

продукції

од. 30 32 2 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.1. 

Інноваційний 

та науковий 

розвиток 

економіки 

області на 

основі смарт-

спеціалізації

Надання переможцям

конкурсу бізнес-планів,

фінансової підтримки на

платній та зворотній

основі терміном до 5-ти

років у розмірі,

визначеному бізнес-

планом, але не більше

500,0 тис. грн, з

відтермінуванням 

погашення основної суми

зобов’язання до 1 року 

Полтавська область 2027 -
Обласний 

бюджет
8 500,000 3 045,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000

надання доступу до 

фінансово-

кредитних ресурсів

од. 6 3 -3 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.1. 

Інноваційний 

та науковий 

розвиток 

економіки 

області на 

основі смарт-

спеціалізації

Фінансова підтримка за 

приріст поголів’я корів 

молочного і м’ясного 

напряму продуктивності 

власного відтворення у 

розмірі 5,0 тис. грн та за 

закуплені телиці 

парувального віку, нетелі 

або корови молочного і 

м’ясного напряму 

продуктивності у розмірі 

10,0 тис. грн за кожну 

наявну закуплену голову 

за умови утримання від 3 

голів корів та 2,0 тис. грн 

за кожну наявну закуплену 

голову овець та кіз 

репродуктивного віку за 

умови утримання від 10 

голів їх маточного 

поголів’я

Полтавська область 2027 -
Обласний 

бюджет
600,000 200,000 600,000 600,000 600,000 600,000

чисельність 

поголівя тварин в 

господарствах 

населення

тис. гол. 56,9 48,2 -8,7 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.1. 

Інноваційний 

та науковий 

розвиток 

економіки 

області на 

основі смарт-

спеціалізації

Відшкодування вартості

доїльного обладнання та

обладнання для

переробки, зберігання

молока та м’яса,

обладнання для заготівлі

та переробки кормів,

суб’єктам 

господарювання, які

утримують від 3 корів та

(або) від 10 голів кіз та

овець шляхом компенсації

витрат в розмірі 50 %, але

не більше 50,0 тис. грн на

один суб’єкт

господарювання

Полтавська область 2027 -

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети та 

інші джерела

800,000 250,000 63,920 63,920 63,920 63,920

надій молока на 

корову в 

господарствах 

населення

кг 5850 5882 32 Проєкт реалізується Відсутні

Сприяння становленню та розвитку фермерських господарств

Розвиток галузі тваринництва в особистих селянських та фермерських господарствах
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Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.1. 

Інноваційний 

та науковий 

розвиток 

економіки 

області на 

основі смарт-

спеціалізації

Підтримка молодих 

пасічників-початківців 

віком до 35 років, а також 

учасників бойових дій без 

обмеження віку, які 

пройшли відповідне 

навчання в ліцензованих 

освітніх закладах, шляхом 

відшкодування 50% 

вартості матеріалів та 

обладнання для 

облаштування першої 

пасіки (вулики нові, 

медогонки, воскотопки, 

стіл для роз печатки сот, 

тощо), але не більше 50,0 

тис. грн на один суб’єкт 

господарювання за умови 

утримання від 10 

бджолосімей

Полтавська область 2027 -

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети та 

інші джерела

500,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

виробництво меду 

на території 

Полтавської області

тонн 3200 3202 2 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.1. 

Інноваційний 

та науковий 

розвиток 

економіки 

області на 

основі смарт-

спеціалізації

Фінансова підтримка на 

закупівлю племінного 

матеріалу шляхом 

відшкодування 50% 

вартості племінного 

матеріалу, закупленого у 

суб’єктів племінної 

справи, але не більше ніж 

20,0 тис. грн на одну 

пасіку

Полтавська область 2027 -

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети та 

інші джерела

600,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

виробництво меду 

на території 

Полтавської області

тонн 3200 3202 2 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.1. 

Інноваційний 

та науковий 

розвиток 

економіки 

області на 

основі смарт-

спеціалізації

Компенсація 100 % 

вартості дорадчих послуг, 

наданих ОСГ, фізичним 

особам-підприємцям, 

сімейним фермерським 

господарствам (без статусу 

юридичної особи) 

відповідно до плану 

заходів дорадчої 

діяльності

Полтавська область 2027 -
Обласний 

бюджет
1 000,000 1 000,000 880,000 880,000 880,000 880,000

кількість курсів, 

семінарів та 

демонстраційних 

показів

од. 45 47 2 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.1. 

Інноваційний 

та науковий 

розвиток 

економіки 

області на 

основі смарт-

спеціалізації

Компенсація за придбану 

в поточному році нову 

тракторну техніку 

вітчизняного виробництва 

(та/або збірки) 

потужністю до 100 кВт в 

розмірі 30% вартості (без 

ПДВ), але не більше як 

200,0 тис. грн на суб’єкт 

господарювання

Полтавська область 2027 -

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети та 

інші джерела

6 667,000 900,000 1 175,000 1 175,000 1 175,000 1 175,000
оновлення машино  

тракторного парку
од. 14 9 -5 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.3. 

Сталий 

розвиток 

креативних 

індустрій, 

культури та 

туризму

Розробка та впровадження 

туристичного маршруту 

„Місто великих планів та 

звершень, місто великої 

води і міцної землі” (м. 

Кременчук)

Полтавська область 2021 2021
Обласний 

бюджет
26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000

кількість залучених 

до проєкту туристів 
осіб 60 60 0 Проєкт реалізовано відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.3. 

Сталий 

розвиток 

креативних 

індустрій, 

культури та 

туризму

Конкурс підтримки садиб 

сільського зеленого 

туризму на Полтавщині

Полтавська область 2021 2021
Обласний 

бюджет
220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

кільскість 

реалізованих 

проєктів

туристичні 

локації
3 3 0 Проєкт реалізовано відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.3. 

Сталий 

розвиток 

креативних 

індустрій, 

культури та 

туризму

Підготовка та реалізація 

проєктів для участі 

представництва області у 

туристичних виставках

Полтавська та інші 

області України
2021 2021

Обласний 

бюджет
343,900 343,900 343,900 343,900 343,900 343,900

кількість 

виставкових заходів

кільскість 

виставкових 

заходів

8 8 0 Проєкт реалізовано відсутні

Напрям 2.3. Сталий розвиток креативних індустрій, культури та туризму

Створення технічних станцій малої механізації 

Розбудова туристично-інформаційної інфраструктури та створення брендових туристичних продуктів

Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.3. 

Сталий 

розвиток 

креативних 

індустрій, 

культури та 

туризму

Розробка та встановлення 

нових  туристичних біг-

бордів, постерів,  які 

презентують туристичні 

магніти 

Полтавська область 2021 2021
Обласний 

бюджет
243,900 243,900 243,900 243,900 243,900 243,900

кількість 

рекламних заходів

кількість 

рекламних 

заходів

14 14 0 Проєкт реалізовано відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.3. 

Сталий 

розвиток 

креативних 

індустрій, 

культури та 

туризму

Реставрація Полтавської 

обласної філармонії по 

вул.Гоголя, 10 в м. 

Полтава (будинок 

колишньої хоральної 

синагоги)

Полтавська область 2021 2021

ДФРР та 

обласний 

бюджет

92 024,626 57 586,510 58 015,000 57 586,510 92 024,626 92 024,626
місткість 

глядацького залу
місце 324 324 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.3. 

Сталий 

розвиток 

креативних 

індустрій, 

культури та 

туризму

Реставрація Полтавського 

краєзнавчого музею імені 

Василя Кричевського по 

вул.Конституції, 2 в 

м.Полтаві. ІІІ черга (І 

пусковий комплекс-

вестибюль, зал 

урочистостей)

Полтавська область 2023 -

Державний 

та обласний 

бюджети

37 447,180 36 687,468 36 687,468 36 687,468 37 447,180 37 447,180

площа приміщень І 

пускового 

комплексу, що 

підлягають 

реставрації

кв.м 936,41 0 -936,41
Проєкт реалізовано 

на 29 %
Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.3. 

Сталий 

розвиток 

креативних 

індустрій, 

культури та 

туризму

Будівництво споруди 

флагштоку Державного 

прапору України на 

перехресті вулиць 

Небесної Сотні, 

Стрітенської та Гагаріна в 

місті Полтава

Полтавська область 2021 2021

Субвенція 

соцеконом та 

обласний 

бюджет

11 672,618 11 672,618 12 687,710 11 672,618 11 672,618 11 672,618 флагшток шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.3. 

Сталий 

розвиток 

креативних 

індустрій, 

культури та 

туризму

Реконструкція 

нежитлового приміщення 

за адресою: с. Більськ, вул. 

Миру, 10 під музей 

комунальної установи 

„Історико-культурний 

заповідник „Більськ” 

Полтавської обласної ради 

з адміністративними 

приміщеннями та 

благоустроєм території

Полтавська область 2022 -

ДФРР та 

обласний 

бюджет

21 741,832 - 20 451,832 20 451,832 21 741,832 21 741,832
кількість створених 

робочих місць
місце 35 - -35

Проєкт реалізовано 

на 60%
Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.3. 

Сталий 

розвиток 

креативних 

індустрій, 

культури та 

туризму

Відновлення елементів 

благоустрою території 

КЗК „Будинок культури 

„Скіфія” Котелевської 

селищної ради по вул. 

Полтавський шлях,207. 

Капітальний  

ремонт.Коригування.

смт Котельва 2021 2021

Місцевий 

бюджет, 

кошти АТ  

„Укргазвидо

бування”

2 235,554 2 235,554 2 235,554 2 235,554 2 235,554 2 235,554
будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.3. 

Сталий 

розвиток 

креативних 

індустрій, 

культури та 

туризму

Капітальний ремонт 

частини приміщень, 

фасаду. Покриття даху та 

благоустрою КЗ „Центр 

культури  і дозвілля 

Чорнухинської селищної 

ради”

Чорнухинська 

територіальна 

громада Лубенського 

району 

2021 -

Державний 

бюджет, 

субвенція 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічног

о розвитку 

окремих 

територій

6 258,245 0,000 3 571,634 3 571,634 3 571,634 3 571,634

площа забудови 

(капітального 

ремонту)

кв. м 450 280 -170,4

1. Виготовлено ПКД 

та експертизу   

2.Утеплено фасад 

приміщення      

3.Замінено покрівлю     

4.Частково 

обладнано 

вентиляцію       

5.Придбано 

глядацькі крісла, 

звукопідсилююче та 

освітлювальне 

обладнання     

6.Сплачено за 

Відсутні

Створення належних умов для умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області
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Ціль 2. 

Збалансована 

інноваційна 

конкурентоспром

ожна економіка

Напрям 2.3. 

Сталий 

розвиток 

креативних 

індустрій, 

культури та 

туризму

Відновлення елементів 

благоустрою території: 

„Капітальний ремонт 

фасаду будинку культури 

с. Розсошенці” та 

„Реконструкція покрівлі 

„Будинку культури с. 

Великий Тростянець” 

Щербанівська 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021
Місцевий 

бюджет
3 075,794 3 075,794 3 075,794 3 075,794 3 075,794 3 075,794

кількість населення, 

що проживає в 

межах населеного 

пункту 

осіб 9424 10904 1480 Проект реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.1. 

Формування 

єдиного 

простору 

високого рівня 

життя

Розробка та впровадження 

геоінформаційних систем
Полтавська область 2023 -

Обласний та 

місцевий 

бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

створення 

геоінформаційної 

системи 

містобудівного 

кадастру, розробка 

містобудівної 

документаціїдля 

населених пунктів

кількість 

систем, 

кількість 

генеральних 

планів

5

240

1

51

-4

-189

Станом на 

01.01.2022 у 

Полтавській 

територіальній 

громаді створена і 

функціонує 

геоінформаційна 

система  

містобудівного 

кадастру 

Полтавської міської 

ради,.Розроблена і 

затверджені 22 

генеральних плани 

для м.Полтава і 

сільських населених 

пунктів. Також 

працює портал 

Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.1. 

Формування 

єдиного 

простору 

високого рівня 

життя

Розробка генерального 

плану смт Машівка 

Полтавької області

Машівська селищна 

територіальна 

громада 

2021-2022 -
Місцевий 

бюджет
197,914 197,914 197,914 197,914 197,914 197,914

розробка 

генерального плану
шт. 1 0 -1

Проект 

реалізовується,  

розроблено 

генеральний план, 

готується СЕО.

Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.1. 

Формування 

єдиного 

простору 

високого рівня 

життя

Розробка генерального 

плану населених пунктів 

Омельницької сільської 

територіальної громади

Омельницька 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021
Місцевий 

бюджет
1729,383 1729,383 1729,383 1729,383 1729,383 1729,830

кількість населених 

пунктів
шт. 11 11 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.1. 

Формування 

єдиного 

простору 

високого рівня 

життя

Субвенція з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на 

підвищення доступності 

широкосмугового доступу 

до інтернету в сільській 

місцевості

Полтавська область 2021 -
Державний

бюджет
262 000,000 262 000,000 262 000,000 200 556,163 262 000,000 200 556,163

кількість громад, 

що використали 

субвенцію в 

повному обсязі

од. 36 18 -18

Через технічні 

обмеження по 

окремих населених 

пунктах виконання 

робіт перенесено на 

початок 2022 року

Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.1. 

Формування 

єдиного 

простору 

високого рівня 

життя

Програма інформатизації 

Пирятинської міської ради

Пирятинська міська 

територіальна 

громада

2021-2023 -
Місцевий 

бюджет
4433,4 4433,4 4433,4 4433,4 4433,4 4433,4

інформатизація 

органів державної 

влади та об’єктів 

соціальної

інфраструктури

кількість 

об’єктів
94 74 -20

Проєкт в стадії 

реалізації
Відсутні

Місто активних громадян

Напрям 3.1. Формування єдиного простору високого рівня життя

Розширення баз даних і створення нових сервісів ГІС містобудівного кадастру та розроблення містобудівної документації як основи для створення ГІС містобудівного кадастру Полтавської області

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

Високошвидкісний інтернет-зв’язок як запорука доступності надання адміністративних, медичних, освітніх, культурних та електронних послуг



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.1. 

Формування 

єдиного 

простору 

високого рівня 

життя

Запроваджено 

Громадський бюджет 

2021 року

Решетилівська міська 

територіальна 

громада

2025 -
Місцевий 

бюджет
800,000 800,000 1 000,000 800,000 1 000,000 800,000

Реалізовані проєкти-

переможці
одиниць 8 7 -1

Проєкт  реалізується 

(проєкти-переможці, 

крім 

#Решетилівкапортов

емісто, реалізовані. 

Цей проєкт 

перенесений у 

виконанні на 2022 

рік (200,0 тис.грн. 

будуть перехідними)

Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.1. 

Формування 

єдиного 

простору 

високого рівня 

життя

Заходи програми 

інформатизації „Цифрова 

Полтавщина” на 2021 – 

2023 роки

Полтавська область 2023 -
Обласний 

бюджет
11 125,600 11 125,600 11 125,600 11 125,600 11 125,600 11 125,600

виготовлення 

проєктно-

кошторисної 

документації 

інтегрованої 

системи 

відеоспостереження 

та відеоаналітики 

Полтавської 

області/Інформацій

но-консультаційні 

послуги у сфері 

публічних 

державних 

закупівель/Кількіст

ь діючих вузлів 

інтегрованої 

системи 

відеоспостереження 

та відеоаналітики 

Полтавської 

області/Підтримка 

безперебійного 

функціонування та 

розвитку 

інформаційних, 

інформаційно- 

телекомунікаційних 

систем 

області/Кількість 

консультацій з 

реалізації проєктів 

од.
1/1/120/1/3

0
1/1/42/1/16 0/0/-78/0/-14

Проєктно-

кошторисна 

документація 

виготовлена/Замовле

ні інформаційно-

консультаційні 

послуги у сфері 

публічних 

державних 

закупівель/Роботи 

по встановленню та 

налаштуванню 

проводяться згідно 

плану-

графіку/Замовлені 

послуги з 

налаштування та  

обслуговування 

комунікаційно-

передавальних 

пристроїв/Регулярно 

проводяться виїзні 

зустрічі з 

представниками  

територіальних 

громад по проектам 

цифровізації. В 

подальшому 

планується 

продовжувати такі 

виїзди

Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1715379 Миргород - 

Велика Багачка - Байрак - 

Поділ на ділянці км0+000-

км4+700

Миргородський 

район
2021 -

Державний 

бюджет
91 731,695 0,000 81 868,780 81 868,780 81 868,780 81 868,780 протяжність км 4,7 4,7 0

Проєкт реалізовано 

на 99%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1715379 Миргород - 

Велика Багачка - Байрак - 

Поділ на ділянці км4+700-

км9+665

Миргородський 

район
2021 2021

Державний 

бюджет
97 456,456 0,000 14 727,779 14 727,779 81 756,070 81 756,070 протяжність км 4,965 4,965 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1715379 Миргород - 

Велика Багачка - Байрак - 

Поділ на ділянці км9+665-

км16+900

Миргородський 

район
2021 2021

Державний 

бюджет
126 269,050 0,000 575,137 575,137 105 379,709 105 379,709 протяжність км 7,2 7,2 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Напрям 3.2. Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна увага сільській місцевості

Створення реєстрів Полтавської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та електронних сервісів

Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області
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Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1715379 Миргород - 

Велика Багачка - Байрак - 

Поділ на ділянці 

км20+450-км25+500

Миргородський 

район
2022 -

Державний 

бюджет
87 705,505 0,000 52 920,697 52 920,697 52 920,697 52 920,697 протяжність км 1,5 1,5 0

Проєкт реалізовано 

на 80%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1715379 Миргород-

Велика Багачка-Байрак-

Поділ км 25+500-км 

30+000

Миргородський 

район
2022 -

Державний 

бюджет
79 511,577 0,000 22 320,347 22 320,347 22 320,347 22 320,347 протяжність км 0 0 0

Проєкт реалізовано 

на 30%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1710369 /Н-12/ - Мала 

Рублівка - Рунівщина - /М-

03/ на ділянці км28+079-

км34+079

Полтавський район 2022 -
Державний 

бюджет
129 320,000 129 320,000 120 273,580 120 273,580 120 273,580 120 273,580 протяжність км 6 6 0

Проєкт реалізовано 

на 99%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1710369 /Н-12/ - Мала 

Рублівка - Рунівщина - /М-

03/ на ділянці км22+079-

км28+079

Полтавський район 2021 2021
Державний 

бюджет
133 863,428 0,000 2 767,436 2 767,436 2 767,436 2 767,436 протяжність км 6 6 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1710369 /Н-12/ - Мала 

Рублівка - Рунівщина - /М-

03/ на ділянці км0+000-

км6+000

Котелевський район 2022 -

Місцеве 

запозичення/ 

Місцевий 

бюджет

121 470,660 0,000 90 257,529 90 257,529 90 907,588 90 907,588 протяжність км 6 6 0
Проєкт реалізовано 

на 90%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1710369 /Н-12/ - Мала 

Рублівка - Рунівщина - /М-

03/ на ділянці км6+000-

км12+000

Котелевський район 2022 -

Державний 

бюджет/ 

Місцеве 

запозичення

132 680,000 0,000 76 728,466 76 728,466 76 728,466 76 728,466 протяжність км 6 6 0
Проєкт реалізовано 

на 90%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1723375 Чорнухи - 

Лубни на ділянці км6+700-

км12+500

Лубенський район 2021 2021
Державний 

бюджет
105 189,124 0,000 602,925 602,925 78 116,548 78 116,548 протяжність км 5,8 5,8 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1723375 Чорнухи – 

Лубни на ділянці км1+582-

км5+890

Лубенський район 2021 -
Місцеве 

запозичення
92 500,000 0,000 45 396,164 45 396,164 69 474,226 69 474,226 протяжність км 4,308 4,308 0

Проєкт реалізовано 

на 90%
Відсутні
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Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1723375 Чорнухи – 

Лубни на ділянці 

км12+500-км17+736

Лубенський район 2021 -
Місцеве 

запозичення
92 500,000 0,000 45 066,745 45 066,745 72 813,807 72 813,807 протяжність км 5,236 5,236 0

Проєкт реалізовано 

на 90%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1723375 Чорнухи – 

Лубни на ділянці 

км17+736-км22+500

Лубенський район 2021 -
Місцеве 

запозичення
88 500,000 0,000 41 613,086 41 613,086 68 160,148 68 160,148 протяжність км 4,5 4,5 0

Проєкт реалізовано 

на 90%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1723375 Чорнухи – 

Лубни на ділянці 

км22+500-км27+300

Лубенський район 2021 2021
Місцеве 

запозичення
94 500,000 0,000 45 558,959 45 558,959 68 160,148 68 160,148 протяжність км 4,8 4,8 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1723375 Чорнухи – 

Лубни на ділянці 

км27+300-км32+174

Лубенський район 2021 -
Місцеве 

запозичення
94 500,000 0,000 45 558,959 45 558,959 68 160,148 68 160,148 протяжність км 4,779 4,779 0

Проєкт реалізовано 

на 90%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1723375 Чорнухи – 

Лубни на ділянці 

км32+174-км37+114

Лубенський район 2021 2021
Місцеве 

запозичення
94 500,000 0,000 45 558,959 45 558,959 68 160,148 68 160,148 протяжність км 4,94 4,94 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1702034 Гадяч - 

Миргород на ділянці 

км50+300-км59+300

Миргородський 

район
2022 -

Державний 

бюджет
94 500,000 0,000 45 558,959 45 558,959 68 160,148 68 160,148 протяжність км 9 9 0

Проєкт реалізовано 

на 90%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

С170514 Стасі - Гавронці 

на ділянці км0+000 - 

км2+200 (окремими 

ділянками)

Полтавський район 2021 -
Державний 

бюджет
94 500,000 0,000 45 558,959 45 558,959 68 160,148 68 160,148 протяжність км 2,2 2,2 0

Проєкт реалізовано 

на 90%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

Міст через р. Коломак на 

км 43+450 автомобільної 

дороги загального 

користування місцевого 

значення О1710369 /Н-12/ 

- Мала Рублівка - 

Рунівщина - /М-03/

Полтавський район 2021 -
Державний 

бюджет
94 500,000 0,000 45 558,959 45 558,959 68 160,148 68 160,148 протяжність км 0,175 0,175 0

Проєкт реалізовано 

на 90%
Відсутні
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Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1719274 /Суми-Полтава/-

Сем’янівка - 

Надержинщина на ділянці 

км0+000-км3+121

Полтавський район 2021 2021
Державний 

бюджет
94 500,000 0,000 45 558,959 45 558,959 68 160,148 68 160,148 протяжність км 3,121 3,121 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1719360 Шили - 

Надержинщина - Полтава 

на ділянці км7+000 - 

км11+421 (окремими 

ділянками)

Полтавський район 2021 2021
Державний 

бюджет
29 780,796 29 780,796 28 694,254 28 694,254 28 694,254 28 694,254 протяжність км 3,6 4,2 0,6 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1701378 Мостовівщина - 

Великі Кринки - Глобине 

на ділянці км9+800 - 

км43+765 (окремими 

ділянками)

Кременчуцький 

район
2022 -

Державний 

бюджет
55 624,806 55 624,806 52 771,937 52 771,937 52 771,937 52 771,937 протяжність км 8 8,6 0,6

Проєкт реалізовано 

на 80%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1719372 /М-03/ - 

Машівка - Карлівка на 

ділянці км0+000 - 

км36+295 (окремими 

ділянками)

Полтавський район 2022 -
Державний 

бюджет
56 199,417 56 199,417 55 066,601 55 066,601 55 066,601 55 066,601 протяжність км 7,428 7,9 0,472

Проєкт реалізовано 

на 90%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1702368 Гадяч-Опішня 

на ділянці км0+000-

км61+050 (окремими 

ділянками)

Полтавський район 2021 2021
Державний 

бюджет
33 188,998 0,000 24 211,877 24 211,877 24 211,877 24 211,877 протяжність км 2,5 3,757 1,257 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1702368 Гадяч-Опішня 

на ділянці км14+450-

км61+050 (окремими 

ділянками)

Полтавський район 2022 -
Державний 

бюджет
104 794,740 104 794,740 52 072,564 52 072,564 52 072,564 52 072,564 протяжність км 6,756 6,756 0

Проєкт реалізовано 

на 55%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1716225 Нові Санжари - 

Нехвороща на ділянці 

км3+900-км42+394 

(окремими ділянками)

Новосанжарський 

район
2022 -

Державний 

бюджет
106 459,180 106 459,180 92 261,562 92 261,562 92 261,562 92 261,562 протяжність км 8,8 8,6 0,2

Проєкт реалізовано 

на 99%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1705071 Диканька - 

Решетилівка на ділянці 

км32+455-км50+690 

(окремими ділянками)

Решетилівського 

району
2022 -

Державний 

бюджет
60 236,928 60 236,928 58 406,988 58 406,988 58 406,988 58 406,988 протяжність км 9,6 9,6 0

Проєкт реалізовано 

на 99%
Відсутні
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Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

М-03 Київ-Харків-

Довжанський км336+873-

км 340+961 по 

вул.Київське шосе і 

вул.Харківське шосе в 

межах м.Полтава

Полтавський район 2021 2021
Державний 

бюджет
217 000,000 0,000 7 109,438 7 109,438 214 255,058 214 255,058 протяжність км 3,145 3,145 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

Поточний ремонт на 

автомобільній дорозі 

загального користування 

місцевого значення:

 О 1700047 Дмитрівка-

Кобелячок-Кишеньки,

С170836 Олександрія-

Порубаї-Дабинівка-

Криничне

Пришибська 

територіальна 

громада

2021 2021

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет

2 168,000 2 168,000 2 168,000 2 168,000 2 168,000 2 168,000
відремонтовано 

міст в с. Криничне 
шт. 1 1 0

Проєкт реалізовано. 

Відремонтовано 

міст та виконано 

поточний ремонт 

дороги 

Комендантівка-

Вібли, частину 

дороги Дабинівка-

Криничне

Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1709128 Василівка-Нова 

Галещина-Пришиб 

(окремими ділянками), 

01703036 Глобине – 

Троїцьке – Манжелія – 

Піски – Козельщина на 

ділянці Піски-Козельщина 

(окремими ділянками)

Новогалещинська 

територіальна 

громада

2021 2021

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет

1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000
відремонтовано 

доріг
кв.м 2100 2100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

ремонт доріг01710138 

Велика Рублівка-Чутове; 

01724336Чутове-

Лозуватка; 01724341 

Чутове-Щасливе-

Вільхуватка-Грякове; 

01724343 М-03 

Максимівка-Карлівка; 

0172415 Черняківка-

Нижні Рівні; 0172418 

Грякове-Нове Грякове; 

0172423 Сторожове-

Чутівська селищна 

рада
2021 2021

Місцевий, 

державний 

бюджет

4025,700 4025,100 4025,700 4025,100 4025,700 4025,100 протяжність доріг кв.м 8329 8329 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

поточний ремонт 

автомобільної дороги С 

171110 Радочини-

Пустовіти-/ Кременчук-

Манжелія/

Омельницька 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021

Обласний та 

місцевий 

бюджет

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 кількість об"єктів шт 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

Поточний ремонт доріг 

місцевого значення

Ромоданівська 

територіальна 

громада 

Миргородського 

району 

2021 2021
Місцевий 

бюджет
1753,000 1753,000 1753,000 1753,000 1753,000 1753,000 площа кв.м 35067,98 35067,98 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

Ремонт доріг о1713176 

Вили - Воронинці; 

о1717252 Новооржицьке-

Черевки; о1704057 

Гребінка - Оржиця.

Новооржицька 

селищна 

територіальна 

громада

2021 2021

Новооржиць

ка селищна 

територіальн

а громада

2000,000 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

виконання послуг 

по ремонта доріг 

о1713176 Вили - 

Воронинці; 

о1717252 

Новооржицьке-

Черевки; о1704057 

Гребінка - Оржиця

пос. 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні
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Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1710138 Велика 

Рублівка-Чутове

Скороходівська 

селищна 

територіальна 

громада 

2021 2021
Місцевий 

бюджет
784,639 784,639 784,639 784,639 784,639 784,639

площа 

відремонтованого 

дорожнього 

покриття

кв.м 1974,4 1974,4 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

О1724338 Іскрівка-

Скороходове-Петрівка

Скороходівська 

селищна 

територіальна 

громада 

2021 2021
Місцевий 

бюджет
153,590 153,590 153,590 153,590 153,590 153,590

площа 

відремонтованого 

дорожнього 

покриття

кв.м 30,4 30,4 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

Автопідйомник АТ-18/5 

на шасі IVECO Daily 1 шт.

Скороходівська 

селищна 

територіальна 

громада 

2021 2021
Державний 

бюджет
2 573,000 2 573,000 2 573,000 2 573,000 2 573,000 2 573,000

збільшення парку 

спеціальної техніки
шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

Поточний (ямковий) 

ремонт автодоріг громади

територія 

Хорольської 

територіальної 

громади

2021 2021
Місцевий 

бюджет
1 530,000 1 530,000 1 530,000 1 530,000 1 530,000 1 530,000 протяжність доріг кв.м 3290 3290 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

Капітальний ремонт  

проїзної частини та 

тротуару по провулку 

Банний м.Хорол 

Лубенського району 

Полтавської області 

Коригування

м.Хорол 2021 2021
Державний 

бюджет
1 495,000 1 331,734 1 331,734 1 331,734 1 331,734 1 331,734 автодорога кв.м 300 300 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

Субвенція з місцевого 

бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних 

доріг загального 

користування місцевого 

значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у 

населених пунктах

Зіньківська міська 

територіальна 

громада

2021 2021

Бюджет 

Зіньківської 

міської 

територіальн

ої громади

5 100,000 5 098,904 5 100,000 5 098,904 5 100,000 5 098,904
автомобільна 

дорога
кв.м 30 064 30 064 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

 Ремонт доріг місцевого 

значення, (реалізація 

проєктів  „Капітальний 

ремонт проїздної частини 

по вул. Соборна в с. 

Горбанівка” 

Щербанівська 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021
Місцевий 

бюджет
3 863,914 3 863,914 3 863,914 3 863,914 3 863,914 3 863,914

 

площа/(протяжніст

ь проїздної частини

кв.м/м 1209 /641 1209 /641 0 Проєкт реалізовано Відсутні



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

Будівництво та ремонт 

тротуарів (нове 

будівництво тротуару по 

вул. Центральна буд. № 

19,31,33 в с. Щербані, 

капітальний ремонт 

тротуару по вулиці 

Грушевського від буд 3 по 

вул.Європейська до 

Степова в с. Розсошенці)

Щербанівська 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021
Місцевий 

бюджет
928,769 928,769 928,769 928,769 928,769 928,769

 площа/протяжність 

тротуару 
кв.м/м 486/146 486/146 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

Програма розвитку 

дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській 

міській територіальній 

громаді на 2021 рік

Пирятинська міська 

територіальна 

громада

2021-2023 -

Державний,т

а місцевий 

бюджет 

15 561,500 15 561,500 15 561,500 15 561,500 15 561,500 15 561,500

зменшення 

кількості загиблих і 

травмованих осіб 

внаслідок ДТП

% 20 10 -10 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

Державна цільова 

економічна програма 

розвитку автомобільних 

доріг загального 

користування державного 

значення на 2018-2022 

роки

Полтавська область 2021 2021

Державний 

бюджет 

(спеціальний 

фонд)

- - - - - -

кількість пунктів 

автоматичного 

зважування 

автомобілів в русі 

(WIM)

од. 2 2 0

Збудовано      

(проєкт реалізовано 

Службою 

автомобільних доріг 

у Полтавській 

області)

Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.2. 

Інфраструктур

ний розвиток 

територій та 

пріоритетна 

увага сільській 

місцевості

Реконструкція 

аеродромного комплексу 

Полтавського обласного 

комунального 

підприємства „Аеропорт-

Полтава” за адресою: вул. 

Київська, с. Супрунівка 

Полтавського району 

Полтавської області

Полтавська область 2023 -

Державний 

та обласний 

бюджет

13210,577 13212,847 13212,847 13212,847 13210,577 13210,577
розміри злітно-

посадкової смуги
м 2550*45 - -2550*45

Проєкт реалізовано 

на 1%
Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Придбання насосного 

обладнання для перекачки 

стічних вод в комплекті на 

каналізаційні очисні 

споруди смт Опішня 

Зінківського району 

Полтавської області

смт Опішня 2021 2021

Фонд 

охорони 

навколишнь

ого 

природного 

середовища 

Полтавської 

області, 

власні кошти 

підприємств

а

467,994 467,994 467,994 467,994 467,994 467,994

придбання 

насосного 

обладнання

шт. 4 4 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Будівництво 

каналізаційного колектора 

по вул.Маршала Бірюзова 

та вул.Ковпака в 

м.Полтава. Коригування

м.Полтава 2021 -

Фонд 

охорони 

навколишнь

ого 

природного 

середовища 

Полтавської 

області

13 926,065 8 345,983 13 926,065 8 345,983 13 926,065 8 345,983 фінансування % 100 59,9 -40,1

Проєкт реалізується 

(закуплено 

технологічне 

обладнання. 

Виконано протокол 

L-400 м, прокладено 

напірну каналізацію 

160 м)

Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Технічне переоснащення 

повітродувної станції на 

Затуринських очисних 

спорудах КП ПОР 

„Полтававодоканал” по 

вул.Енергетична, 4 в 

м.Полтава

м.Полтава 2021 2021

Фонд 

охорони 

навколишнь

ого 

природного 

середовища 

Полтавської 

області

12 023,228 12 023,228 12 023,228 12 023,228 12 023,228 12 023,228
встановлення 

повітродувок
шт. 2 2 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Розвиток велосипедного руху

Напрям 3.3. Раціональне та екологобезпечне господарювання

Розширення мережі майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю

Розвиток та підтримка Полтавського обласного комунального підприємства „Аеропорт-Полтава”

Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Реконструкція колектору 

зливової каналізації по 

вул.Гетьманська в місті 

Гадяч Полтавської області

м.Гадяч 2021 2021

Фонд 

охорони 

навколишнь

ого 

природного 

середовища 

Полтавської 

області

632,200 632,200 632,200 632,200 632,200 632,200 фінансування % 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Придбання 

технологічного 

обладнання (компресор 

34ВФ або еквівалент – 2 

шт.) для забезпечення 

роботи каналізаційних 

очисних споруд в м.Лубни 

Полтавської області

м.Лубни 2021 2021

Фонд 

охорони 

навколишнь

ого 

природного 

середовища 

Полтавської 

області

272,500 272,500 272,500 272,500 272,500 272,500 фінансування % 100 100 0

Проєкт реалізовано 

(придбано та 

встановлено 

компресор на 

каналізаційні очисні 

споруди м.Лубни)

Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Капітальне будівництво 

водопостачання населених 

пунктів Пришибської 

сільської ради 

Кременчуцького району 

Полтавської області

с. Пришиб,                     

с. Роботівка
2021 -

Інвестиційні 

кошти ТОВ 

„Єристівськи

й ГЗК"

34 215,000 0,000 1 200,000 1 200,000 25 200,000 25 200,000
ступінь будівельної 

готовності
% 100 40 -60 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Капітальний ремонт 

водопровідної мережі по 

вул. Гагаріна в м. Зінькові 

Полтавської області

Зіньківська міська 

територіальна 

громада

2021 2021
Державний 

бюджет
1 637,608 1 637,608 1 637,608 1 637,608 1 637,608 1 637,608

водопровідні 

мережі
м 845 845 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Капітальний ремонт 

частини водопровідної 

мережі по вул. Гончарна 

від буд №92 до перехрестя 

з вул. Підгірної в м. 

Зінькові Полтавської 

області

Зіньківська міська 

територіальна 

громада

2021 2021
Державний 

бюджет
1 244,692 1 244,692 1 244,692 1 244,692 1 244,692 1 244,692

водопровідні 

мережі
м 574,25 574,25 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Реконструкція 

водопровідної мережі по 

вул. Центральній 

смт.Ромодан, 

Миргородського району 

Полтавської області

Ромоданівська 

територіальна 

громада 

Миргородського 

району 

2021 2021

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет

1 086,000 1 086,000 1 086,000 1 086,000 1 086,000 1 086,000

протяжність 

водопровідної 

мережі

км 1600 1600 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Нове будівництво 

водопровідної мережі по 

вул. Гоголя смт.Ромодан 

Миргородського району 

Полтавської області

Ромоданівська 

територіальна 

громада 

Миргородського 

району 

2021 2021

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет

524,000 524,000 524,000 524,000 524,000 524,000

протяжність 

водопровідної 

мережі

км 350 350 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Реконструкція системи 

водопостачання в с. В. 

Тростянець вул.Лісова, 

Садова, Центр

Щербанівська 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021

Державний 

та місцевий 

бюджет

1 377,190 1 377,190 1 377,190 1 377,190 1 377,190 1 377,190
протяжність 

водогону 
м 2204 2204 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Створення ефективної системи поводження з побутовими відходами



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Придбання машин для 

збору, транспортування та 

складування побутових 

відходів (сміттєвози та 

асенізаційні машини)

Полтавська область 2021 2021

Фонд 

охорони 

навколишнь

ого 

природного 

середовища 

Полтавської 

області

25 035,000 22 374,500 25 035,000 22 374,500 25 035,000 22 374,500 фінансування % 100 89,4 -10,6

Проєкт реалізовано 

(закуплено 14 

одиниць 

спеціалізованої 

комунальної техніки 

(сміттєвози та 

асмашини)

Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Придбання контейнерів 

для твердих побутових 

відходів

Полтавська область 2021 2021

Фонд 

охорони 

навколишнь

ого 

природного 

середовища 

Полтавської 

області, 

Місцевий 

бюджет

6 198,912 6 198,912 6 199,000 6 198,112 6 198,112 6 198,112

кількість 

придбаних 

контейнерів

шт. 2948 2948 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Придбання сміттєвих 

баків

Омельницька 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021
Місцевий 

бюджет
116,000 116,100 116,100 116,100 116,100 116,100

кількість сміттєвих 

баків
шт. 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Будівництво міської 

каналізаційної системи 

„Центр” (напірний 

колектор та самопливний 

колектор по 

вул. Мічуріна) в 

м. Глобине Полтавської 

області

Глобинська 

територіальна 

громада 

Кременчуцького  

району 

2021 2021

Кошти 

Обласного 

фонду 

охорони 

навколишнь

ого 

природного 

середовища   

та місцевий 

бюджет  

1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 фінансування % 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Реконструкція системи 

газопостачання 

(встановлення 

поквартирного 

індивідуального опалення 

в багатоквартирних  

будинках по вул. 

Комарова, 4 а, 

Кременчуцька, 8 в, 

вул.Геофізична, 7 в  в с. 

Розсошенці)

Щербанівська 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021
Місцевий 

бюджет
2 842,170 1 619,660 1 619,660 1 619,660 1 619,660 1 619,660

кількість квартир, 

переведених на 

індивідуальне 

опалення

одиниці 275 275 0 Проект реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Реконструкція котельні по 

вул. Прорізній, 4а та 

теплових мереж шляхом 

об’єднання в один 

тепловий район  в м. 

Миргород Полтавської 

обл. (в рамках проєкту ЄС 

„Модернізація 

виробництва, постачання 

та споживання теплового 

району в місті Миргород 

(MO.GE.DI.CO)” 

м.Миргород 2022 -

Кошти ЄС, 

кошти 

міського 

бюджету

12 725,41 - 2 138,51 1 764,19 12 725,41 9 319,99

реконструкція 

теплових мереж, 

реконструкція 

котельні

об'єкт 1 0 -1 Проєкт реалізується Відсутні

Модернізація виробництва, постачання та споживання теплових районів населених пунктів

Оптимізація систем централізованого теплопостачання



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Реконструкція котельної 

по пров. Енергетиків, 31 в 

м.Горішні Плавні 

Полтавської області 

м.Горішні Плавні 

Полтавської області

м.Горішні Плавні 2022 -

Кредитні 

кошти 

(Північна 

Екологічна 

Фінансова 

Корпорація 

NEFCO;

Східноєвроп

ейське 

партнерство 

з енергоефек-

тивності та 

довкілля 

(Фонд  E5P )

278 209,51 116 244,79 0,00 0,00 161 964,72 161 964,72

індикатор про 

скорочення викидів 

СО2

тСО2 98,69 98,69 0

Проєкт реалізується. 

Закупівля 

технологічного та 

допоміжного 

обладнання, 

монтажні та 

налагоджувальні 

роботи виконано в 

повному обсязі. 

Об’єкт здано в 

експлуатацію. ЛОТ 

2. Підготовчі та 

демонтажні роботи, 

проєктні роботи.

Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Придбання 

твердопаливного котла 

для ІРЦ „Надія” 

Омельницька 

сільська 

територіальна 

громада

2021 2021
Місцевий 

бюджет
129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 кількість шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Реконструкція  мереж 

індивідуального теплового 

пункту КНП 

„Великобагачанська  

центральна лікарня”  

Великобагачанська 

територіальна 

громада

2021 2021

Місцевий 

бюджет, 

кошти ФРТО

1 124,300 1 124,300 1 124,300 1 124,300 1 124,300 1 124,300

кількість 

виготовленої  

ПКД/кількість 

теплових пунктів

одиниць 1/1 1/1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Ефективне 

управління 

просторовим 

розвитком, 

забезпечення 

балансу 

екосистем та 

охорона довкілля

Напрям 3.3. 

Раціональне та 

екологобезпечн

е 

господарюванн

я

Реконструкція будівлі 

дитячого садка під цех по 

первинній обробці та 

переробці молока по вул. 

Шевченка, 42Б в с. 

Васильки Лохвицької 

територіальної громади 

Миргородського району 

Полтавської області

Лохвицька 

територіальна 

громада

2021 2021

ДФРР  та 

місцевий 

бюджет

12 532,460 12 532,460 12 532,460 12 532,460 12 532,460 12 532,460

розрахунковий 

середньорічний 

потенціал по 

заготівлі молока 

кг/добу 3000 3000 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Тимчасово виконувач обов’язків директора Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської обласної військової адміністрації                                                                                                                                         Олена ОНУПКО

Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про затвердження звітів за 2021 рік про 

результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації 

Стратегії розвитку Полтавської області  на 2021 – 2023 роки та з оцінки 

результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської області  

на 2021 – 2027 роки та плану заходів з її реалізації» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації. Проєкт 

рішення не є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: контроль за виконанням у 2021 році Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку Полтавської області на 2021 – 2023 роки шляхом реалізації включених 

проєктних ідей та оцінка результативності реалізації Стратегії розвитку 

Полтавської області на 2021 – 2027 роки. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення  

 

Підставою для розроблення проєкту рішення обласної ради «Про 

затвердження звітів за 2021 рік про результати проведення моніторингу виконання 

Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 –

2023 роки та з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської 

області на 2021 – 2027 роки та плану заходів з її реалізації» є пункт 16 частини 1 

статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункт 5 

статті 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункт 3 частини 

1 статті 14 та пункт 5 частини 1 статті 15 Закону України «Про засади 

державної регіональної політики», Порядок розроблення регіональних 

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

моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних 

стратегій і планів заходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 листопада 2015 року № 932. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення зумовлено необхідністю затвердження результатів 

реалізації пріоритетів розвитку регіону, досягнень стратегічних цілей та 

виконання завдань регіональної стратегії за 2021 рік. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Затвердження звітів про результати проведення моніторингу та з оцінки 

результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 –

2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021 – 2023 роки, які визначають 

результати їх реалізації у першому програмному періоді – 2021 році. 
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4. Правові аспекти: 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про засади державної регіональної політики», 

Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх 

реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932. 

 

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 обласної військової адміністрації, інших територіальних підрозділів 

органів виконавчої влади, територіальних громад. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення опублікований на вебпорталі обласної військової 

адміністрації www.adm-pl.gov.ua у розділі «Діяльність облдержадміністрації» – 

«Нормативна база» – «Проекти рішень обласної ради» 02 червня 2022 року.  

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Виконання рішення дозволить оцінити результативність реалізації 

Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки та Плану заходів з її 

реалізації на 2021 – 2023 роки у першому програмному періоді – 2021 році. 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту  

економічного розвитку,  

торгівлі та залучення інвестицій  

Полтавської обласної військової 

адміністрації                                                             Олена ОНУПКО 

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

