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Вступ. 

 

Полтавщина – особливий регіон, що має чималий набір природних 

переваг, за поєднанням яких її можна вважати абсолютним лідером. Економіка 

області має унікальні для українських регіонів диверсифікованість і 

забезпеченість природними ресурсами. Вигідне географічне розташування в 

центральній частині країни на перетині важливих транспортних шляхів, 

розвинена інфраструктура та забезпеченість кваліфікованими людськими 

ресурсами є основою забезпечення сталого розвитку області. 

Пріоритетними напрямками розвитку області у 2020 році, з урахуванням 

людиноцентричного підходу, є завершення реформи децентралізації, надання 

населенню якісних медичних послуг, зокрема в умовах пандемії, комплексний 

сталий розвиток економіки, боротьба з корупцією, підтримка здорової нації, 

поліпшення екологічного стану, залучення інвестицій та міжрегіональна 

інтеграція.  

Протягом року владою проводилася цілеспрямована робота для 

забезпечення сталого розвитку та вирішення нагальних питань у всіх сферах 

діяльності. 

Позитивними чинниками збалансованого розвитку економіки області є 

успішне впровадження реформи децентралізації, наповнення місцевих 

бюджетів, зростання будівельної активності, в т. ч. доріг, реалізація програми 

Президента „Велике Будівництвоˮ, розширення присутності на ринках ЄС, 

інтеграція підприємств до міжнародного економічного простору. 

Полтавська область належить до провідних регіонів країни, які 

демонструють прогресивні показники соціально-економічного розвитку. 

Відповідно до рейтингу Міністерства розвитку громад та територій України 

Полтавська область утримує лідируючі позиції серед регіонів за напрямками 

„Економічна ефективністьˮ – 1 місце, „Інвестиційний розвиток та 

зовнішньоекономічна співпрацяˮ – 3 місце. 

За показником Валовий регіональний продукт у розрахунку на 1 особу 

область посідає І місце серед усіх регіонів країни, який за останніми 

статистичними даними становить 134,4 тис. грн (в Україні – 94,7 тис. грн). 

 

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

за 2019-2020 роки 

 

Показники 

 

2019 рік 2020 рік Динаміка (+/-) 

Надходження до 

місцевих бюджетів,  

млн грн 

13039,1 13054,9 
+15,8 млн грн, 

або +0,1% 

Індекс промислової 

продукції, %  
98,8 99,8 +1,0 в.п. 
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Обсяг реалізованої 

промислової продукції, 

млрд грн 

168,5 159,3 
-9,2 млрд грн, 

або -5,5% 

Добувна промисловість 

і розроблення кар’єрів, 

% 

102,4 102,6 +0,2 в.п. 

Індекс 

сільськогосподарської 

продукції, % 

96,6 87,9 -8,7 в.п. 

Обсяг виконаних  

будівельних робіт,    

млн грн 

7429,9 8146,4 
+716,5 млн грн 

або +9,6% 

Зовнішньоторговельний 

оборот товарів,         

млн дол. США 

3469,5 3492,0 
+22,5 млн дол. 

або +0,7% 

Експорт товарів,       

млн дол. США 

 

2102,9 2317,5 
+214,6 млн дол. 

або +10,2% 

Імпорт товарів,         

млн дол.США 
1366,6 1174,6 

-192,0 млн дол. 
або -14,1% 

Капітальні інвестиції, 

млрд грн 

 

22,6 21,8 
-0,8 млрд. грн 

або -3,5%  

Середньомісячна 

заробітна плата 

(номінальна), грн 

9846,0 10819,0 
+973,0 грн 

або +9,9% 

Оборот роздрібної 

торгівлі, млрд грн 
34,2 38,6 

+4,4 млрд грн 

+12,9% 

 

 

1. Децентралізація. 

 

За результатами майже піврічного процесу узгоджень та розрахунків із 

залученням представників громад, громадських організацій, всеукраїнських 

асоціацій, депутатів та експертів облдержадміністрацією було розроблено 

проєкт змін до Перспективного плану формування територій громад 

Полтавської області, яким передбачено створення 60 територіальних громад із 

100% охопленням території області. Основним акцентом під час його розробки 

стало формування громад, які б у подальшому могли ефективно функціонувати, 

забезпечувати належний рівень надання публічних послуг, зокрема у сфері 

освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-

комунального господарства, сприяти розвитку інфраструктури та в цілому 

відповідали критеріям високого і середнього рівня спроможності. 
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Серед найбільших проблем, що виникали в процесі розробки проєкту 

Перспективного плану, були пасивність місцевих громад або їх бажання 

існувати лише у форматі, якій вони 

вбачають доцільним, за відсутності 

реальних економічних обґрунтувань 

саме такого, а не іншого формату. 

Для вирішення проблемних 

питань, розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 22.01.2020 

№ 53 була створена дорадча комісія, 

до складу якої увійшли керівники 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації, депутати 

Полтавської обласної ради, 

представники Полтавського 

регіонального відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування „Асоціація об’єднаних територіальних громадˮ та 

„Всеукраїнської асоціації сільських та селищних радˮ, а також Офісу реформ у 

Полтавському регіональному відділенні Асоціації міст України. 

У форматі дорадчої комісії проводилися консультативні зустрічі, на які 

запрошувались голови територіальних громад та місцевих рад області, 

громадськість, народні депутати України, депутати обласної та місцевих рад та 

інші представники. Загалом було проведено більше 30 засідань та 

консультативних зустрічей. Остаточне обговорення проєкту змін до 

Перспективного плану області відбулося 30 квітня 2020 року під час 

узгоджувальної онлайн-наради щодо спірних позицій, яка проводилася 

Міністерством розвитку громад та територій України. 

У підсумку розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 

2020 року № 571-р Перспективний план формування територій громад 

Полтавської області затверджено, розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 12 червня 2020 р. № 721-р визначено адміністративні центри та затверджено 

формування 60 територіальних громад області, з яких 16 – міських, 20 – 

селищних та 24 – сільських. 

З 60 громад, передбачених у 

Перспективному плані, 38 (або 63,3%) мають 

високий рівень спроможності, 22 громади (або 

36,7%) мають середній рівень спроможності. 

Також під час обговорень було узгоджено 

формат 4 нових укрупнених районів області 

(Кременчуцький, Лубенський, Миргородський 

і Полтавський), який затверджено постановою Верховної Ради України від 17 

липня 2020 року № 807-IX „Про утворення та ліквідацію районів”. 

Кременчуцький район (з адміністративним центром у м. Кременчук) у 

складі територій Глобинської міської, Горішньоплавнівської міської, 
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Градизької селищної, Кам’янопотоківської сільської, Козельщинської 

селищної, Кременчуцької міської, Новогалещинської селищної, Оболонської 

сільської, Омельницької сільської, Піщанської сільської, Пришибської 

сільської, Семенівської селищної територіальних громад; 

Лубенський район (з адміністративним центром у м. Лубни) у складі 

територій Гребінківської міської, Лубенської міської, Новооржицької селищної, 

Оржицької селищної, Пирятинської міської, Хорольської міської, 

Чорнухинської селищної територіальних громад; 

Миргородський район (з адміністративним центром у м. Миргород) у 

складі територій Білоцерківської сільської, Великобагачанської селищної, 

Великобудищанської сільської, Великосорочинської сільської, Гадяцької 

міської, Гоголівської селищної, Заводської міської, Комишнянської селищної, 

Краснолуцької сільської, Лохвицької міської, Лютенської сільської, 

Миргородської міської, Петрівсько-Роменської сільської, Ромоданівської 

селищної, Сенчанської сільської, Сергіївської сільської, Шишацької селищної 

територіальних громад; 

Полтавський район (з адміністративним центром у м. Полтава) у складі 

територій Білицької селищної, Великорублівської сільської, Диканської 

селищної, Драбинівської сільської, Зіньківської міської, Карлівської міської, 

Кобеляцької міської, Коломацької сільської, Котелевської селищної, 

Ланнівської сільської, Мартинівської сільської, Мачухівської сільської, 

Машівської селищної, Михайлівської сільської, Нехворощанської сільської, 

Новосанжарської селищної, Новоселівської сільської, Опішнянської селищної, 

Полтавської міської, Решетилівської міської, Скороходівської селищної, 

Терешківської сільської, Чутівської селищної, Щербанівської сільської 

територіальних громад.  

25 жовтня 2020 року місцеві вибори в області відбулися на новій 

територіальній основі. 

Починаючи з 01.01.2020, на прямих міжбюджетних відносинах перебувало 

47 громад. За 2020 рік власні надходження до бюджетів територіальних громад 

області зросли на 8,0 млн грн або на 2,7% і становили 3000,0 млн грн, загальні 

надходження зросли на 24,8 млн грн або на 0,6% і становили 4058,4 млн грн. 
За даними рейтингу 2020 року громади Полтавщини вкотре підтверджують 

свою успішність фінансовими результатами. Експертами було проаналізовано 

окремі фінансові показники 872 територіальних громад України.  

Так, за 2020 рік 11 територіальних громад перебувають у 20-ці лідерів 

фінансової спроможності в різних групах залежно від чисельності населення. 

У групі з чисельністю населення більше 15 тис. у числі лідерів – 

Пирятинська ТГ (17 місце). 

У групі з чисельністю населення від 10 до 15 тис. в числі лідерів – 

Щербанівська ТГ (6 місце), Глобинська ТГ (8 місце), Решетилівська ТГ (11 

місце). 

У групі з чисельністю населення від 5 до 10 тис. в числі лідерів – 

Опішнянська ТГ (17 місце). 
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У групі з чисельністю населення менше 5 тис. в числі лідерів – Сенчанська 

ТГ (6 місце), Пришибська ТГ (10 місце), Ланнівська ТГ (13 місце), Коломацька 

ТГ (16 місце), Петрівсько-Роменська ТГ (20 місце). 

У групі міст обласного значення Горішньоплавнівська ТГ посідає 4 місце. 

Особливо варто відзначити громади, які суттєво покращили свої 

рейтингові позиції, це: Глобинська, Решетилівська, Сенчанська, Ланнівська, 

Коломацька та Петрівсько-Роменська. 

 
2. Фінансова самодостатність. 

 

Протягом 2020 року до бюджетів усіх рівнів акумульовано 37,3 млрд грн 

податків і зборів, що на 13,7% менше показників 2019 року (43,3 млрд грн). До 

державного бюджету надходження в 2020 році зменшилися на 19,6% (5,9 млрд 

грн) і становили 24,3 млрд грн.  

Водночас місцеві бюджети за доходами (без 

урахування трансфертів) виконано в сумі 13,1 

млрд грн. Надходження збільшилися на 0,1%. 

У розрахунку на душу населення області 

обсяг доходів зріс на 1,1% (101,2 грн) і становив 

9322 грн. 

Планові показники надходжень до місцевих бюджетів за доходами (без 

урахування трансфертів) виконано на 99,7%.  

Станом на 01.01.2021 капітальні видатки становили 3,7 млрд грн та були 

спрямовані на розвиток інфраструктури області. 

На початок 2020 року вільні залишки коштів місцевих бюджетів становили 

1322,7 млн грн (на початок 2019 року – 1225,6 млн грн), протягом року 

розподілено 1150,5 млн грн або 86,9%. 

Видатки загального фонду бюджету області за 2020 рік освоєні в сумі 

14 410,6 млн грн або на 94,1% від річного розпису з урахуванням змін.  

Бюджет області за показниками спеціального фонду виконано в сумі          

4 787,1 млн грн або на 87,1%  від уточненого розпису на рік. 

На утримання соціально-культурної сфери спрямовано 69,2% коштів  

місцевих бюджетів – 9 979,3 млн грн. Витрати на утримання установ освіти 

становлять 6 580,6 млн грн або 45,7% від загальної суми видатків бюджету. На 

галузь охорони здоров’я використано 1 579,1 млн грн або 11%, на утримання 

установ соціального захисту і соціального забезпечення використано 949 млн 

грн або 6,6%, культури – 623,4 млн грн або 4,3%, фізичної культури і спорту – 

247,2 млн грн або 1,7% від загальної суми освоєних коштів.  

За економічною ознакою найбільша питома вага видатків бюджету області 

від загальної суми освоєних коштів це видатки на заробітну плату з 

нарахуваннями – 57% (8 209,5 млн грн), видатки на комунальні послуги та 

енергоносії – 3,6% (516 млн грн), харчування – 1,4 % (205,6 млн грн). 

Виконання бюджету області за 2020 рік дозволило додатково спрямувати 

за рахунок вільного залишку бюджетних коштів та за рахунок перевиконання 
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дохідної частини бюджету 1 341,2 млн грн на утримання установ та закладів 

бюджетної сфери, здійснення заходів регіональних програм та видатки 

розвитку (з них на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 119,3 млн грн, 

на енергоносії – 17,9 млн грн).  

Залишаються значними залишки коштів загального фонду на рахунках 

місцевих бюджетів. Так, станом на 01.01.2018 вони становили 1 242,9 млн грн, 

на 01.01.2019 – 1 258,6 млн грн, на 01.01.2020 – 1 251,0 млн грн, на 01.01.2021 – 

887,4 млн грн. 

Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 

бюджетних установ, за спожиті енергоносії та комунальні послуги  в області 

станом на 01.01.2021 року відсутня. 

З 2018 по 2020 рік область отримала 1,9 млрд грн завдяки рентній платі від 

видобутку вуглeводнів. Найбільше коштів надходить від видобутку газу – 84% 

від усіх виплат. Найменшу суму Полтавщина отримала у 2020 році – 450 млн 

грн порівняно з 754 млн грн у 2019-му та 682 млн у 2018-му. 

Така різниця між надходженнями відбулася через зниження обсягів 

видобування. Через кризу COVID-19 та подальшу економічну кризу минулого 

року нафтовики та газовики видобували менше сировини, а тому і сплатили 

менші суми рентної плати. 

 

3. Промисловий комплекс. 

 

Промисловий комплекс є однією з провідних галузей економіки області, 

що утворює фундамент економічного розвитку, це майже 1400 підприємств 

різних форм власності, з них 200 – великі та середні. Як основа регіональної 

економіки промисловий комплекс стабільно забезпечує 50% валової доданої 

вартості (72,6 млрд грн), 51% надходжень до зведеного бюджету області (18,2 

млрд грн), понад третину (83500 осіб) зайнятих працівників області.  

Протягом 2020 року Полтавщина забезпечила 6,4% загальнодержавного 

обсягу реалізованої промислової продукції, що становить понад 159,3 млрд 

грн. За цим показником область посідає 6 місце серед регіонів України. 

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції 48,6% (78,2 млрд 

грн) припадає на добувну промисловість та розроблення кар’єрів; на 

підприємства переробної промисловості – 43% (69,2 млрд грн), у тому числі на 

харчову – 19,9%, нафтопереробну – 12,2%, машинобудування – 5%.  

За підсумками 2020 року позитивну 

динаміку демонструвала добувна 

промисловість і розроблення кар’єрів 

(індекс промислової продукції – 102,6%). 

Нафтогазовими підприємствами на 

території області видобуто: природного 

газу – 8920,3 млн м3, нафти – 160,4 тис. т, 

газового конденсату – 438,7 тис. т.  
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Полтавська область посідає лідируючі позиції в загальнодержавних 

обсягах видобутку вуглеводнів: питома вага видобутку газу природного 

становить 44,8%, нафти сирої – 9,6%, газового конденсату – 59,3%. 

Підприємствами гірничодобувної промисловості збільшено видобуток 

залізної руди – на 5,7% (29,9 млн т), виробництво окатків – на 9,5% (11,5 млн т) 

та залізорудного концентрату – на 6,7% ( 12,7 млн т). 

Також на 9,8% зросло виробництво продукції в хімічній промисловості.  

Проте зменшення обсягів відбулося в металургії – на 12,4%, 

машинобудуванні – на 34,9%, легкій промисловості – на 16,3%, у виробництві 

гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 

4%, в харчовій промисловості – на 5,5%, виготовленні виробів з деревини – на 

18,7%. 

Стійку позитивну динаміку промислового виробництва забезпечили такі 

провідні підприємства області: 

нафтогазові – ГПУ „Полтавагазвидобуванняˮ, СП „Полтавська 

газонафтова компаніяˮ, ПрАТ „Нафтогазвидобуванняˮ, інші;  

гірничодобувні – ПрАТ „Полтавський гірничо-збагачувальний комбінатˮ 

та ТОВ „Єристівський гірничо-збагачувальний комбінатˮ, які входять до 

швейцарської залізорудної компанії Ferrexpo;  

машинобудівні – ПрАТ „Кременчуцький завод дорожніх машинˮ, 

ПП „Лубнимашˮ та інші.  

Водночас протягом 2020 року скоротили виробництво продукції такі 

провідні машинобудівні підприємства як: ПрАТ „Кременчуцький колісний 

завод” – на 78,3%, ПрАТ „Полтавамаш” – на 75,2%, ПАТ „Крюківський 

вагонобудівний завод” – на 69,6%, ПрАТ „Електромотор” – на 62,9%, ВП 

„Лубенський верстатобудівний завод „ПАТ Мотор Січ” – на 52%, ПрАТ 

„Склоприлад” – на 28,9%, ПрАТ „Обод” – на 14%, ПрАТ „Кременчуцький 

завод технічного вуглецю” – на 4,1%, ПрАТ „Хорольський механічний завод” – 

5,3%. 

Скорочення промислового виробництва протягом 2020 року і зокрема в 

машинобудуванні обумовлено такими основними факторами як обмеження 

участі вітчизняних виробників у постачанні на внутрішній ринок 

конкурентоспроможної продукції з високим ступенем доданої вартості шляхом 

надмірного проникнення імпорту в сектор публічних закупівель. Це призводить 

до скорочення обсягів промислового виробництва, недоотримання надходжень 

до державного бюджету, скорочення робочих місць, нарощування темпів 

витоку кваліфікованих кадрів за кордон.  

Також гальмує промисловий розвиток відсутність затвердженої Державної 

Стратегії розвитку промислового комплексу; відсутність державної політики з 

імпортозаміщення та локалізації (проголосований у першому читанні у липні 

2020 року законопроєкт № 3739 про внесення змін до Закону України „Про 

публічні закупівлі” щодо створення передумов для сталого розвитку та 

модернізації вітчизняної промисловості до цього часу парламентом не  

прийнятий).  
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4. Розвиток агропромислового комплексу. 

 

Агропромисловий комплекс як одна зі стратегічних галузей економіки 

регіону створює продовольчу незалежність та безпеку, а також забезпечує 

робочими місцями значну частину сільського населення. 

За 2020 рік індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 

відповідним періодом 2019 року становив 87,9% (в Україні – 88,5%), у тому 

числі в сільгосппідприємствах – 85,3%, у господарствах населення – 94,3%. 

За обсягом виробництва валової продукції сільського господарства у 2020 

році Полтавська область посідає 2 місце серед регіонів України, в розрахунку 

на одну особу – 4 місце. Питома вага регіону в загальнодержавному 

виробництві сільськогосподарської продукції становить 6,3%. 

За обсягом виробництва продукції рослинництва область посідає 1 місце в 

Україні. Усіма категоріями господарств вирощено 8% від загальнодержавного 

обсягу зернових культур, 12,7% – цукрових буряків, 8% – сої, 7,5% – 

соняшнику. 

Полтавщина є лідером з виробництва зерна. В області намолочено 5,0 млн 

тонн зерна (1 місце в Україні) за 

середньої врожайності 51,1 ц/га, в тому 

числі кукурудзи на зерно намолочено 

3,6 млн тонн зерна (2 місце в Україні) за 

середньої врожайності 55,7 ц/га. 

За валовим збором цукрових 

буряків область посідає 2 місце в 

державі, сої та соняшнику – 4 місце. 

Лідируючі позиції Полтавська 

область посідає в Україні й із виробництва продукції тваринництва. За 

кількістю поголів’я ВРХ і корів у сільськогосподарських підприємствах – 1 

місце в Україні. 

За 2020 рік у господарствах усіх категорій вироблено: молока – 734,2 тис. т 

(1 місце серед регіонів України), м’яса – 90,6 тис. т (88,6% порівняно з 

минулим роком), яєць – 678,5 млн шт. (відповідно 81,8%). 

Також область посідає 1 місце серед регіонів України з виробництва 

молока в сільськогосподарських підприємствах (14,3% валового надою в 

державі). 

Регіон має значні можливості для розвитку органічного землеробства. 

Загальна площа земель, зайнятих під 

органічним виробництвом в області, на 

сьогодні становить понад 33,2 тис. га 

(2,5% від орних земель). Діяльність із 

виробництва органічної продукції 

здійснюють 29 суб’єктів господарювання.  

У 2020 році в агропромисловому 

комплексі впроваджувалося 79 
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інвестиційних проєктів кошторисною вартістю 1,3 млрд грн. Протягом року 

завершено впровадження 64 інвестиційних проєктів на суму 1,2 млрд грн, 

створено 401 робоче місце.  

Аграрії Полтавщини продовжують успішно використовувати аграрні 

розписки. За час дії проєкту в області оформлено 270 аграрних розписок на 

суму 2,8 млрд грн. У 2020 році в області оформлено 99 аграрних розписок на 

суму понад 700 млн грн, у тому числі 16 – фермерськими господарствами на 

суму 36,4 млн грн. 

Успішно продовжувалася реалізація Програми розвитку та підтримки 

аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними 

напрямками на період до 2020 року. З обласного 

бюджету для фінансування заходів Програми в 2020 

році використано 6,4 млн грн. Завдяки дії Програми 

за інтенсивною технологією висаджено 10,3 га 

плодово-ягідних насаджень (малина), в тому числі 

на споруджених шпалерах – 2,0 га. Встановлено 

систему зрошення на площі 4,8 га.  

Компенсація в розмірі 100% понесених витрат у зв’язку із проведенням та 

підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції та отриманням 

сертифіката відповідності надана 10 суб’єктам господарювання. 

Сільськогосподарськими дорадчими службами проведено 56 навчальних 

заходів, проводилося постійне консультування сільського населення, членів 

фермерських і особистих селянських господарств, сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів та сільськогосподарських товаровиробників. У 

заходах узяли участь 1199 осіб. Проведено 3 вебінари, які переглянули майже 

2,5 тис. осіб. Оцифровано 909 водних об’єктів (8,2 тис. га) та внесено їх до 

інтерактивної Карти водних об’єктів державної 

форми власності, придатних для 

рибогосподарських потреб, на території 

Полтавської області. 

17 фермерських господарств придбали нові 

трактори та отримали відповідну компенсацію. 

За напрямком „Кредитування фермерських 

господарств, сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів та фізичних осіб-підприємцівˮ 4 суб’єктам 

господарювання надана фінансова підтримка на платній та зворотній основі 

(кредит) терміном до 5-ти років під 3% річних у розмірі 2,0 млн грн. 

 

5. Зовнішньоекономічна та міжнародна діяльність. 

 

Протягом 2020 року в області реалізовувалася Програма сприяння 

залученню інвестицій, розвитку економічного співробітництва та формування 

позитивного іміджу Полтавської області на 2017-2020 роки.  
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Полтавщина входить до 5 регіонів-лідерів за обсягами експортної торгівлі 

українською продукцією на закордонних ринках. Вартісна частина обласного 

експорту товарів становить 4,7% від загальноукраїнського обсягу. Оборот 

зовнішньої торгівлі товарів області за підсумками 2020 року становив 3,5 млрд 

дол. США, у тому числі обсяги експорту товарів області – 2,3 млрд дол. США, 

які зросли на 10,2% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, 

обсяги імпорту – 1,2 млрд дол. США (зменшення – 14,1%). 

Позитивне сальдо становило 735,8 млн 

дол. США, коефіцієнт покриття експортом 

імпорту – 1,97. 

Зовнішньоторговельні операції 

товарами область здійснювала із 

торгівельними партнерами зі 136 країн 

світу. Найбільше експортувалося товарів на 

ринки Китаю, Австрії, Німеччини, 

Туреччини та Білорусі. 

Основу товарної структури експорту області становили мінеральні 

продукти – 59,5%, продукти рослинного походження – 15,8%, готові харчові 

продукти – 6,7%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 4,9%, а 

також засоби наземного транспорту, літальні апарати – 3,4%. 

Протягом року область на 24,1% наростила обсяг експорту зернових 

культур (14,4% у структурі експорту), насамперед на ринок Китаю, Австрії, 

Туреччини та Білорусі. На менш важливими є поставки з області продукції 

машинобудівної галузі – котлів та машин (2,5% у структурі експорту), які 

зросли на 7,6% відносно показників відповідного періоду попереднього року.  

З метою представлення експортного потенціалу товаровиробників області 

створено промоційний каталог „Продукція експортерів Полтавщини 

2020/ProductsofexportersofPoltavaRegion 2020ˮ, який містить базову та 

контактну інформацію про 73 підприємства області, що прагнуть розширювати 

коло партнерів та освоювати нові ринки збуту. Каталог поширюється через 

закордонні та вітчизняні дипломатичні установи, міжнародні бізнес-організації, 

торгові палати, а також під час проведення ділових заходів за участю 

представників іноземного бізнесу.   

Протягом 2020 року здійснено заходи щодо сприяння розвитку експортної 

діяльності товаровиробників Полтавської області: 

проведено круглий стіл щодо економічного розвитку Полтавської області з 

представниками бізнесу області за участю Президента України Володимира 

Зеленського; 

публічні консультації з представниками регіонального бізнесу на тему: 

„Оновлення Угоди про Асоціацію з ЄС: потреби та очікування бізнесу 

Полтавщини” за участю заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі, 

сільського господарства України – Торгового представника України Тараса 

Качки; 
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започатковано новий формат співпраці Міністерства закордонних справ 

України, облдержадміністрації та представників бізнесу Полтавщини, який 

спрямований на ефективне вирішення нагальних питань у сфері експортної 

діяльності підприємств області; 

опитування серед бізнесу спільно з Мінекономіки 

щодо зацікавленості взяти участь у найбільших 

закордонних виставках та ярмарках з метою розробки 

механізму надання відповідної державної підтримки; 

відеоконференція за участю Міністра закордонних 

справ України Дмитра Кулеби, представників 

облдержадміністрації та регіонального бізнесу для 

обговорення нагальних проблем та перспектив 

розширення ринків збуту; 

презентація можливостей та продукції ПрАТ „АвтоКрАЗˮ у посольстві 

Республіки Індонезія в Україні; 

організовано зустрічі регіонального бізнесу з делегацією дипломатичного 

представництва Азербайджану в України на чолі з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні пані Ельмірою 

Ахундовою (у м. Полтаві та м. Кременчуці) з метою представлення експортного 

потенціалу місцевих товаровиробників; 

зустріч делегації Українсько-Арабської ділової ради з представниками 

підприємств Полтавської області (обговорення можливого інвестування 

арабських інвесторів у спільні проєкти переробної промисловості, 

налагодження ділових контактів, знайомство з діяльністю підприємств, які 

зацікавлені в реалізації своєї продукції на ринках арабських країн). 

Забезпечено систематичне розповсюдження серед бізнес-кіл області 

інформації щодо можливості участі у міжнародних виставкових та 

презентаційних заходах, форумах, зустрічах у форматі В2В, бізнес-місіях. 

На сьогодні Полтавщина має угоди про міжнародне співробітництво на 

рівні міжрегіональної співпраці з наступними іноземними регіонами: 

Великотирнівська область (Болгарія); Мцхета-Мтіанетський край (Грузія); 

Провінція Ено (Бельгія).  

У 2020 році укладено:  

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Палатою 

торгівлі та промисловості Італія Україна та Полтавською обласною державною 

адміністрацією; 

Меморандум про співпрацю між Полтавською обласною державною 

адміністрацією та Українсько-Арабською Діловою Радою. 

Пандемія COVID-19 та карантинні заходи істотно вплинули на плани щодо 

масових презентаційних заходів, а також участі у заходах міжнародного 

характеру з метою представлення потенціалу Полтавської області.  

Упродовж 2020 року налагоджено нові контакти з метою розвитку 

співпраці у різних сферах. Область відвідали 14 міжнародних делегацій низки 

країн (Китай, Італія, Грузія, Молдова, Литва, Швеція, Пакистан, Нідерланди, 
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Канада, Туреччина, ОБСЄ, Азербайджан, Українсько-арабська ділова рада). 

Відбулися офіційні візити Послів: Грузії, Литовської Республіки, Ісламської 

Республіки Пакистан, Азербайджанської Республіки:  

Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні пан 

Вальдемарас Сарапінас (подальша співпраця, 

зокрема у галузі освіти, 

поводження з твердими 

відходами); 

Надзвичайний і 

Повноважний Посол 

Азербайджанської 

Республіки в Україні пані Ельміра Ахундова 

(співпраця у сфері зовнішньої торгівлі); 

Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської 

Республіки Пакистан в Україні Захід Мубашір Шейх 

(співпраця у галузях промисловості, сільського 

господарства та освіти); 

Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в 

Україні пан Теймураз Шарашенідзе (перспективи 

співробітництва у сферах культури та економіки). 

 

6. Інвестиційна діяльність. 

 

Полтавщина впродовж останніх років зарекомендувала себе як один із 

найбільш інвестиційно привабливих регіонів України.  

Область посідає 3 місце серед усіх регіонів України за напрямом: 

„Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця” у рейтингу 

соціально-економічного розвитку регіонів Міністерства розвитку громад та 

територій України (у 2019 році – Полтавська область посідала 5 місце). 

У рейтингу Regional Doing Business – 

2020, що вимірює сприятливість 

інвестиційного і бізнес-клімату в областях 

України, Полтавська область знаходиться на 

12 місці. Суттєво покращилися позиції 

області за компонентом дослідження 

„започаткування бізнесуˮ – за підсумками 

2020 року – це 5-6 позиції.  

Станом на 01.01.2021 накопичений обсяг прямих іноземних інвестицій з 

початку інвестування (інструменти участі у капіталі) становив 1703,2 млн дол. 

США (4,6% від загального обсягу по Україні – 3 місце серед областей 

України). Протягом року до статутних капіталів підприємств Полтавщини 

надійшло 558,1 млн дол. США (в тому числі за рахунок реінвестування 

доходів – 458,1 млн дол. США).  
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Прямі іноземні інвестиції в Полтавську область надходять із 42 країн світу. 

До основних країн-інвесторів, на які припадає близько 98,5 % загального обсягу 

прямих інвестицій, належать:   

Швейцарія – добувна промисловість і розроблення кар’єрів;  

Нідерланди – будівництво та промисловість; 

Кіпр – промисловість та операції з нерухомим майном; 

Білорусь – оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів, промисловость; 

Великобританія – професійна, наукова та технічна діяльність, 

промисловість. 

На території області успішно реалізують свої інвестиційні проєкти такі 

провідні компанії як Ferrexpo Group, JKX OIL & GAS plc., Japan Tobacco 

International, IDS Group, SigmaBleyzer, Du Pont Pioneer, Danone та інші. В 

області діють близько 221 підприємств з іноземними інвестиціями.  

Протягом 2020 року підприємствами та організаціями області за рахунок 

усіх джерел фінансування було освоєно 21,8 млрд грн капітальних 

інвестицій (4 місце серед регіонів України). 

З огляду на кризу, спричинену пандемією COVID-19, темпи зростання 

обсягів капітальних інвестицій знизилися і за підсумками 2020 року 

становили 77,2% (в Україні – 61,8%). За цим показником область посідає 4 

місце серед регіонів України. 
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій із державного бюджету) у 

розрахунку на одну особу населення становив 11829,0 грн (3 місце серед 

областей України). 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються 

власні кошти підприємств та організацій (60,8% загального обсягу). Разом з 

цим у минулому році суттєво зросла частка коштів державного бюджету в 

загальному обсязі капітальних інвестицій завдяки активній реалізації 

інфраструктурних проєктів, у тому числі в рамках Програми Президента 

України „Велике будівництвоˮ – 24,8% (2019 рік – 5,2%, 2018 рік – 9,6%, 2017 – 

2,7%). 

Найбільші обсяги капітальних інвестицій освоєно підприємствами: 

промисловості – 9,8 млрд грн (45,2%); 

державного управління й оборони – 6,8 млрд грн (31,1 %);  

сільського господарства – 2,5 млрд грн (11,4 %);  

будівництва – 0,7 млрд грн (3,4%). 

Протягом 2020 року в Полтавській області реалізовувалося 246 

інвестиційних проєктів зі створення нових та розширення існуючих 

виробництв, із яких завершено 135 проєктів та 

створено 965 робочих місць. 

З метою формування портфелю 

інвестиційних пропозицій Полтавської області 

проведено відкритий Конкурс інвестиційних 

проєктів „Горизонти Полтавщиниˮ, у 2020 році 
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участь в якому взяли 23 учасники.  

Створено та оновлюються ключові продукти та інструменти Полтавської 

області для забезпечення промоції її території, розвитку економічного 

співробітництва та залучення інвестиційних ресурсів, які використовуються під 

час офіційних зустрічей та іміджевих заходів: 

інвестиційний портал Полтавщини (www.probl-invest.gov.ua); 

промобуклет „Полтавська область/PoltavaRegionˮ, Інвестиційний паспорт 

Полтавської області (українською та англійською мовами); 

електронні бази земельних ділянок (167 земельних ділянок типу 

„Greenfieldˮ та „Brownfieldˮ) та вільних виробничих приміщень (58 об’єкт), які 

можуть бути запропоновані потенційному інвестору;  

щомісячний електронний вісник #Актуальні гранти, який акумулює 

інформацію щодо актуальних конкурсів та грантів. 

 

7. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. 

 

Для реалізації проєктів залучаються також кошти міжнародних фінансових 

організацій. 

У 2020 році в області реалізовувалося 17 проєктів, що фінансуються 

міжнародними фінансовими організаціями. Більшість із них направлені на 

впровадження енергоефективних заходів. 

За фінансової підтримки Північної Екологічної Фінансової Корпорації 

(НЕФКО) реалізуються проєкти: 

1. „Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з 

впровадженням енергозберігаючих технологій в м. Лубни на 2020-2032 роки 

КП „Лубни – водоканалˮ (заплановано зменшення втрат води на 140 000 м3/рік, 

зменшення використання електроенергії на 1440 МВт/год*рік, скорочення 

викидів СО2  на 1150 т/рік. Загальна вартість проєкту – 1320 тис. євро, в т.ч. 

кредитні кошти – 1 млн євро, грантові – 180 тис. євро). 

2. „Підвищення енергоефективності системи централізованого 

теплопостачання в місті Горішні Плавніˮ (проведена модернізація 

централізованого теплопостачання та реконструкція основної котельніпо 

провулку Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні Полтавської області. Загальна 

вартість проєкту – 4 992, 247 тис. євро, в т.ч. кредитні кошти – 3425 тис. євро). 

3. „Технічне переоснащення об’єктів водопостачання в місті Горішні 

Плавні Полтавської області з підвищенням енергоефективності їх роботиˮ 

(проєкт розпочато у 2020 році, планується скорочення енергоспоживання  

Комунальним підприємством виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства на 638800 кВт; скорочення витрат на 

експлуатацію системи водопостачання; зменшення викидів СО2 у навколишнє 

природнє середовище; поліпшення екологічного стану регіону. Загальна 

вартість проєкту – 572,00 тис. євро, в т.ч. кредитні кошти – 512 тис. євро). 
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4. „Демонстраційний проєкт часткової 

реконструкції котельні по                            

вул. Ціолковського, 36 у м. Полтаваˮ 

(проєкт розпочато у 2020 році, планується 

скорочення споживання природного газу 

на близько 1,5 млн м3 на рік. Загальна 

вартість проєкту – 1,58 млн євро, в т.ч. 

кредитні кошти – 0,5 млн євро, грант –                     

0,38 млн євро). 

5. „Енергоефективна Раківкаˮ (планується побудувати в мікрорайоні 

Раківка дві сучасні котельні загальною потужністю 44 МВт на газу та на 

біопаливі. Вони мають забезпечувати квартири гарячою водою та теплом). У 

рамках проєкту 22 жовтня 2020 року було прийнято рішення Кременчуцької 

міської ради „Про здійснення запозичення від Північної Фінансової Корпорації 

(НЕФКО) для фінансування проєкту „Енергоефективна Раківкаˮ у 2020 роціˮ. 

Загальна вартість проєкту – 12 704 тис. євро, в т.ч. кредитні кошти – 6 000 тис. 

євро, грантові кошти – 4 450 тис. євро). 

Європейський банк реконструкції та розвитку фінансує проєкти: 

1. „Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук 

(термомодернізація 66 бюджетних будівель м. Кременчук)ˮ (активна фаза 

впровадження проєкту – 2020 рік, передбачено: зменшення енергоспоживання 

на 50-60%; підвищення рівня комфорту у будівлях; зменшення витрат на 

подальшу експлуатацію будівель; збільшення експлуатаційного періоду 

будівель на 30-50 років; підвищення іміджу будівель та міста. Загальна вартість 

проєкту – 10 млн євро, в т.ч. кредитні кошти – 7,5 млн євро, грант – 1,5 млн 

євро). 

2. „Оновлення тролейбусного парку м. Полтаваˮ. Проєктом передбачено 

провести модернізацію інфраструктури міського електротранспорту та заміни 

більшої його частини рухомого складу (загальна вартість проєкту – 10,5 млн 

євро, в т. ч. кредитні кошти – 10,0 млн євро). 

У 2020 році завершено реалізацію 

проєкту „Поліпшення охорони здоров’я на 

службі у людейˮ, що фінансувався 

Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку – інституцією Світового банку. В 

рамках проєкту центри первинної медико-

санітарної допомоги, обласні, районні та 

міські лікарні отримали медичне, лабораторне 

обладнання та реагенти. У тому числі придбано: монітори артеріального тиску, 

дефібрилятори, кардіостимулятори, систему кардіореабілітації, УЗД системи, 

кардіологічні УЗД, комплекс рентгенівський діагностичний, комплекс 

навігаційно-абляційної системи з радіочастотним генератором, апарати штучної 

вентиляції легень, тест-системи для скринінгових досліджень та лабораторні 
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аналізатори тощо. Загальна вартість проєкту – 41 млн дол. США, в т.ч. кредитні 

кошти – 36,6 млн дол. США. 

Також у 2020 році на території Полтавської області розпочато 

впровадження 9 проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми з 

відновлення України, яка фінансується Європейським інвестиційним банком 

(реконструкція житла для внутрішньо переміщених осіб, громадських будівель 

– закладів охорони здоров’я, освіти, культури). 

 

8. Міжнародна технічна допомога. 

 

Полтавська область активно залучає грантові ресурси для розвитку 

регіону. У 2020 році Полтавською облдержадміністрацією укладено 3 

Меморандуми щодо реалізації нових проєктів на території області: 

з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) щодо 

впровадження проєктів міжнародної технічної допомоги „Підтримка 

ініціативи з експорту технологій захисту довкілля” та „EU4Skills: кращі 

навички для сучасної України”; 

з Громадським об’єднанням „Розвиток громадянських компетентностей в 

Україні” щодо реалізації Швейцарсько-українського проєкту міжнародної 

технічної допомоги DECIDE – „Децентралізація для розвитку демократичної 

освіти” у Полтавській області (доступ до якісної освіти в територіальних 

громадах). 

У 2020 році на території області діяли 64 проєкти міжнародної технічної 

допомоги (у 2019 році – 46 проєктів, у 2018 році – 38 проєктів, у 2017 році –33 

проєкти), у тому числі 17 проєктів за участю міжнародних фінансових 

організацій. 

Це результат тісної співпраці обласної 

влади з проєктами міжнародної технічної 

допомоги, які фінансуються: Урядами  

США, Федеративної Республіки 

Німеччина, Канади, Швейцарської 

Конфедерації, ЄС та країнами 

Європейського Союзу, Фондом Східна 

Європа, Північною екологічною 

фінансовою корпорацією – НЕФКО, 

Європейським банком реконструкції та розвитку, Регіональним Екологічним 

Центром для Центральної та Східної Європи, Програмою розвитку ООН, 

Міністерством закордонних справ Республіки Литва, Офісом Управління ООН 

з обслуговування проєктів в Україні (ЮНОПС) та Дитячим Фондом Організації 

Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ), Європейським інвестиційним банком, 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Фондом ім. Фрідріха 

Науманна, FNF, Міжнародною організацією з міграції та іншими. 

Основними напрямками освоєння коштів міжнародної допомоги є: 

розвиток урядування та громадського суспільства, підтримка реформи 
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децентралізації, місцевий розвиток та розвиток міст; впровадження 

енергоефективних заходів та захист навколишнього середовища, охорона 

здоров’я; соціальний захист,  удосконалення освіти і науки, розвиток культури; 

економічний розвиток; розвиток аграрного сектору; розвиток інфраструктури. 

Полтавська облдержадміністрація у 2020 році виступила: 

бенефіціаром проєкту Європейського Союзу „Модернізація виробництва, 

постачання та споживання теплового району в місті Миргород 

(MO.GE.DI.CO)ˮ; 

бенефіціаром та реципієнтом Швейцарсько-Українського проєкту 

DESIDE – „Децентралізація для розвитку демократичної освітиˮ; 

реципієнтом проєкту міжнародної технічної допомоги „Підтримка 

ініціативи з експорту технологій захисту довкілляˮ; 

реципієнтом проєкту „Реформа управління на сході України ІІˮ. 

Надійними партнерами області з розвитку ефективного демократичного 

управління та місцевого економічного розвитку є: проєкт „Партнерство для 

розвитку містˮ (ПРОМІС), що фінансується через Міністерство закордонних 

справ, торгівлі та розвитку Канади та Федерацію канадських муніципалітетів; 

Швейцарсько-український проєкт „Підтримка децентралізації в Україніˮ 

(DESPRO); Програма „U-LEAD з Європоюˮ; проєкт„Енергоефективність у 

громадах ІІˮ, що виконується Німецьким товариством з міжнародного 

співробітництва (GIZ); проєкт ЄС/ПРООН „Об’єднання співвласників будинків 

для впровадження сталих енергоефективних рішеньˮ (HOUSES); проєкт 

„Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громадиˮ (EGAP), 

що фінансується Швейцарською Конфедерацією; програма „EU4Skills: Кращі 

навички для сучасної Україниˮ (EU4Skills), яка фінансується Європейським 

Союзом та країнами-членами Європейського Союзу та виконується Німецьким 

товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за сприяння Міністерства 

освіти i науки України. 

 

9. Міжмуніципальне співробітництво. 

 

Полтавська область залишається одним із лідерів з реалізації проєктів 

міжмуніципального співробітництва, який є інструментом співпраці між 

громадами та зростання їх фінансового благополуччя на 

основі підвищення якості надання послуг населенню, 

розвитку територій та зростання добробуту громад. 

Механізм міжмуніципальної співпраці активно 

використовується громадами 24 областей і налічує 642 

укладених договори про співробітництво між 

територіальними громадами України (станом на 

27.01.2021), 111 (17,3%) з яких діє у Полтавській області. 

Серед пріоритетів співпраці громад найбільш поширеними є угоди щодо: 

забезпечення пожежної охорони та безпеки – 36 угод; 
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поводження з твердими побутовими відходами та вирішення екологічних 

питань – 18 угод; 

забезпечення надання послуг населенню (адмінпослуги, житлово-

комунального господарства, водопостачання) та архів – 12 угод; 

покращення надання медичних послуг (в т.ч. утворення первинної медико-

санітарної допомоги, проведення ремонтів в закладах охорони здоров’я – 8 

угод; 

ремонт доріг та обслуговування/утримання узбіч – 6 угод. 

Найбільшу перевагу громади Полтавщини віддають такій формі 

міжмуніципального співробітництва як реалізація спільних проєктів – 75 угод, 

22 угоди – спільне фінансування (утримання) комунальних установ; 9 угод – 

делегування одному із суб’єктів співробітництва виконання одного чи кількох 

завдань з передачею йому відповідних ресурсів; 4 угоди – утворення 

суб’єктами співробітництва спільних комунальних установ/спільних 

інфраструктурних об’єктів. 

 

10.  Розвиток інфраструктури. 

 

Полтавщина – лідер серед областей за ефективністю та вчасним 

виконанням ремонту об’єктів місцевих автошляхів. Використання бюджету 

державного дорожнього фонду 2020 року – 

на рівні 99,9%, що є найвищим показником 

в Україні. 

Зокрема у 2020 році: 

на автомобільних дорогах загального 

користування місцевого значення 

збудовано 3 майданчика для пересувного 

пункту габаритно-вагового контролю; 

капітальним та поточним середнім 

ремонтом відремонтовано 109,2 км доріг 

місцевого значення; 

на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 

капітально відремонтовано 3 мости (0,8 км); 

додатково, за рахунок місцевого запозичення капітально відремонтовано в 

нижніх шарах асфальтобетонного покриття понад 17 км автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення О1723375 Чорнухи – Лубни 

(продовження робіт та влаштування верхнього шару заплановано на 2021 рік). 

З початку 2020 року здійснено низку заходів з експлуатаційного утримання 

та поточного дрібного ремонту доріг загального користування місцевого 

значення, а саме:  

ліквідовано вибоїн асфальтобетонного покриття – 384,7 тис. м2; 

влаштовано біло-щебеневе покриття – 96,2 тис. м2; 

відновлено профілю біло-щебеневого покриття – 108,1 тис. м2; 
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проведено поточний дрібний ремонт та забезпечено підтримання 

транспортно-експлуатаційного стану – 15 мостів; 

здійснені заходи на земляному полотні та водовідведення: прочищено 

водовідвідних канав – 1990 м, проведено профілювання та планування узбіч та 

укосів – 4370 км, скошування трави та видалення карантинних рослин – 

3621 м2. 

Впродовж 2020 року підрядними організаціями розчищено смуги відводу, 

узбіччя, укоси від порослі, чагарників, сміття та сторонніх предметів загальною 

площею 1522,6 тис. м2. Крім того, за результатами співпраці з органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями до 

належного експлуатаційного стану приведено смуги відведення автомобільних 

доріг площею 375,0 тис. м2. 

Пріоритетом на сьогодні є безпека дорожнього руху на дорогах загального 

користування місцевого значення. Задля підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху впроваджено наступні заходи: 

встановлено та замінено дорожніх знаків – 1855 шт.; 

нанесено осьової розмітки – 368 км; 

нанесено пішохідної розмітки – 3620 м2; 

облаштовано пішохідних переходів із вставкою розмічальною дорожньою 

– 104 шт.; 

встановлено бар’єрного огородження – 698 погонних метрів; 

встановлено 10 комплексів примусового зниження швидкості. 

Усього в 2020 році залучено на будівництво, ремонт та утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності 1706,8 млн грн, що у 2,1 раза більше порівняно з 

2019 роком (2019 рік – 803 млн грн), зокрема: 

з державного дорожнього фонду – 1311,8 млн грн; 

додаткова субвенція з державного бюджету на ремонт автомобільної 

дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський у межах м. Полтава – 95,0 млн грн; 

кредитне фінансування – 300,0 млн грн (загалом залучено 515,0 млн грн) і 

вже фактично виконано робіт на понад 200,0 млн грн. 

У 2020 році на автомобільних дорогах загального користування 

державного значення Полтавської області проведено робіт: 

з будівництва та реконструкції на суму 

5,9 млрд грн, що у понад 5 разів більше 

порівняно з 2019 роком (2019 рік – 1,1 млрд 

грн),  

капітального ремонту – 135,5 млн грн, 

що у 27 разів більше, ніж у 2019 році (2019 

рік – 5 млн грн), 

поточного середнього ремонту – 1,5 

млрд грн, що у 7 разів більше, ніж у 2019 

році (2019 рік – 212,8 млн грн).  

Роботи проводилися на дорогах протяжністю 280,3 км. 
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Зокрема відкрито рух на обході м. Кобеляки та с. Красне під час 

реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро –

Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та обході м. Лубни під час реконструкції 

автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський. 

Завершена реконструкція мосту біля м. Гадяч через р. Псел, в 

завершальній стадії знаходиться реконструкція мосту через р. Сула на км 172 + 

598 автомобільної дороги Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин. 

Також проведено поточний середній ремонт автодороги Р-60 Кролевець – 

Конотоп – Ромни – Пирятин (окремими ділянками) – 24,17 км та автодороги 

Р-42 Лубни – Миргород – Опішня – /Н-12/ (окремими ділянками) – 39,96 км. 

Успішно реалізовано пілотний проєкт із впровадження системи 

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

користування. У 2020 році 

встановлено та запущено 2 такі 

системи у тестовому режимі на 

автомобільній дорозі державного 

значення М-22 Полтава – 

Олександрія в с. Підгорівці 

Козельщинського району та на 

автодорозі Н-31 Дніпро – 

Царичанка – Кобеляки – 

Решетилівка поблизу м. Кобеляки. 

Підприємствами автомобільного транспорту у 2020 році виконано 

вантажооборот в обсязі 1560,5 млн ткм і перевезено 7,4 млн т вантажів, що 

відповідно на 12,8% та 16,4% більше, ніж у 2019 році. Послугами 

пасажирського автомобільного транспорту скористалися 31,8 млн пасажирів, 

що на 41,9% менше, ніж у 2019 році. 

З метою забезпечення дотримання протиепідемічних заходів під час 

надання послуг з перевезення пасажирів на транспорті на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), обласною робочою 

групою проведено 75 перевірок понад 1200 транспортних засобів.  

Протягом 2020 року відбулося 

оновлення рухомого складу міського 

електротранспорту, зокрема в рамках 

співпраці з Європейським банком 

реконструкції та розвитку за кредитні кошти 

придбано 20 тролейбусів для 

обслуговування пасажирів у м. Полтава та 8 

тролейбусів – у м. Кременчук. 
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11. Будівельна активність. 

 

Важливим напрямком економічної діяльності регіону є будівельна галузь. 

Полтавська область посідає 9 місце за відсотком у загальному обсязі виконаних 

робіт в Україні та 5 місце – за показником виробничої активності у розрахунку 

на 1 особу постійного населення. У 2020 році підприємствами області виконано 

будівельних робіт на суму 8146,4 млн грн. Індекс будівельної продукції в 2020 

році порівняно із 2019 роком становив 103,0%. 

Найвагомішу частку (61,8%) будівельних робіт виконано підприємствами, 

які займалися будівництвом інженерних споруд, решта – підприємствами, які 

займалися будівництвом будівель: 29,2% – нежитлових, 9,0% – житлових. 

Нове будівництво становило 40,9% від загального обсягу виробленої 

будівельної продукції, ремонт (капітальний 

та поточний) – 34,1%, реконструкція та 

технічне переоснащення – 25,0%. У січні-

вересні 2020 року в області прийнято в 

експлуатацію 63,4 тис. м2 житла.. Загальна 

площа прийнятого в експлуатацію житла у 

січні-вересні 2020 року порівняно із січнем-

вереснем 2019 року становить 66,6%. 

Успішно продовжується реалізація окремих житлових програм, що 

сприяють забезпеченню житлом громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, а саме: програма забезпечення молоді житлом та цільова 

регіональна програма „Власний дімˮ. 

У 2020 році програму забезпечення молоді житлом профінансовано в сумі 

9539,9 тис. грн, в тому числі: з обласного бюджету – 4134,0 тис. грн, з міських 

бюджетів м. Полтави – 2358,2 тис. грн, м. Кременчука – 2764,6 тис. грн, 

м. Горішні Плавні – 283,0 тис. грн. За рахунок зазначених коштів надано 14 

кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, в тому числі 6 

родинам учасників АТО. 

У 2020 році програму „Власний дімˮ профінансовано в сумі 8191,5 тис. 

грн, у тому числі: з державного бюджету – 2150,0 тис. грн, з обласного 

бюджету – 4600,0 тис. грн, з районних, сільських, селищних бюджетів – 

1441,1 тис. грн, з інших джерел – 0,4 тис. грн. За рахунок зазначених коштів 

надано 39 кредитів сільським забудовникам, у тому числі 9 родинам учасників 

АТО. З урахуванням кредитів, наданих у минулих роках, протягом звітного 

періоду введено в експлуатацію 17 індивідуальних житлових будинків 

загальною площею 1,24 тис. м2, придбано 1,54 тис. м2 житла, газифіковано 1 

оселю. 

З метою забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їх сімей, у 

рамках реалізації обласної Комплексної програми соціального захисту і 

соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки, спрямована 

субвенція з обласного бюджету в сумі 2267,1 тис. грн на виконання місцевих 

програм м. Кременчук – 726,85 тис. грн, м. Горішні Плавні – 1078,62 тис. грн, 
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м. Лубни – 461,63 тис. грн. Як результат забезпечено житлом 16 учасників 

бойових дій, у тому числі: м. Кременчук – 4 особи, м. Горішні Плавні – 9 осіб, 

м. Лубни – 3 особи. 

Важливим напрямком розвитку регіону є будівництво соціальних об’єктів 

– у 2020 році введено в експлуатацію 35 об’єктів.  

 

Ініційована Президентом України масштабна інфраструктурна 

програма „Велике будівництвоˮ за результатами 2020 року довела свою 

ефективність. 

Зокрема в рамках цієї Програми в Полтавській області завершено: 

будівництво 29 амбулаторій на 

селі, що фінансувалися за рахунок 

коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості. Вартість 

будівництва амбулаторій становила 

225,0 млн грн, 90% з яких, тобто 202,2 

млн грн, – це державні кошти і 10% або 22,8 млн грн – співфінансування з 

місцевих бюджетів. Амбулаторії збудовані з урахуванням усіх сучасних  

будівельних норм та стандартів, зокрема доступності для маломобільних груп 

населення, в них створені належні умови для 

надання мешканцям якісних та доступних 

медичних послуг, проведення ранньої 

діагностики захворювань;  

будівництво ЦНАП у м. Полтава, 

розпочатого у 2018 році, загальна 

кошторисна вартість робіт за проєктом – 

74,0 млн грн. На будівництво спрямовано 

31,5 млн грн коштів Державного фонду 

регіонального розвитку та 43,7 млн грн коштів обласного бюджету;  

реконструкцію Полтавського обласного 

клінічного кардіологічного диспансеру по 

вул. Макаренко, 1А, 1Б в м. Полтава (корпус 

інтервенційної кардіології та реабілітації), 

розпочатого ще у 2016 році, загальна 

кошторисна вартість робіт по проєкту – 

404,2 млн грн. На будівництво спрямовано 

208,4 млн грн коштів Державного фонду 
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регіонального розвитку та 195,8 млн грн коштів обласного бюджету.  Наразі 

лікування в надсучасному кардіологічному центрі проходять пацієнти не лише 

з Полтавської області, а й Сумщини, Черкащини, Закарпаття; 

 реконструкцію та будівництво 5 загальноосвітніх навчальних закладів: 

в м. Заводське (школа), де будівництво було розпочате ще в 2009 році, та в 

смт Чорнухи (ліцей імені Г. С. Сковороди), с. Омельник (ліцей майбутнього), 

с. Мартинівка (ЗОШ I-III ступенів), с. Ланна (корпус № 2 ЗОШ I-III ступенів). 

На реконструкцію та будівництво загальноосвітніх закладів витрачено майже 

26,0 млн грн державних коштів та 11,5 млн грн коштів місцевих бюджетів; 

 

 

реконструкцію 5 дитячих садочків: у м. Полтава (ДНЗ (ясла-садок) № 6 

„Чебурашкаˮ), м. Лохвиця (ДНЗ № 1 „Теремокˮ), с. Бугаївка, с. Піщане, 

с. Степанівка. На реконструкцію витрачено 14,5 млн грн державних коштів та 

9,5 млн грн коштів місцевих бюджетів; 
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реконструкцію та будівництво 5 спортивних об’єктів: у с. Розсошенці 

(будівництво басейну), м. Горішні Плавні (спортивно-оздоровчий комплекс), 

м. Миргород (футбольне поле), м. Зіньків (стадіон), с. Бутенки (стадіон). На 

реконструкцію витрачено 20,5 млн грн державних коштів та 19,1 млн грн 

коштів місцевих бюджетів; 

реконструкцію приймально-діагностичного та рентгенологічного відділень 

1-го поверху хірургічного корпусу Комунального підприємства „Полтавська 

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

в м. Полтава та тривають роботи з реконструкції 7 приймальних відділень: у 

м. Полтава („1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської радиˮ), 

м. Кременчук (Комунальне некомерційне медичне підприємство „Лікарня 

інтенсивного лікування „Кременчуцькаˮ), м. Горішні Плавні 

(Горішньоплавнівська міська лікарня), м. Лубни (Комунальне підприємство 

„Лубенська лікарня інтенсивного лікуванняˮ), м. Миргород (Комунальне 

некомерційне підприємство „Миргородська центральна районна лікарняˮ), 

м. Хорол (Комунальне некомерційне підприємство „Хорольська центральна 

районна лікарняˮ), м. Гадяч (Комунальне некомерційне підприємство 

„Гадяцька центральна районна лікарняˮ). На реконструкцію витрачено 44,8 млн 

грн державних коштів та 3,7 млн грн коштів місцевих бюджетів. 

 

Містобудівна діяльність 

З метою задоволення інформаційних потреб у плануванні й забудові 

територій та формування галузевої складової державних геоінформаційних 

ресурсів в області діє регіональна цільова Програма створення та ведення 

містобудівного кадастру Полтавської області на 2019-2020 роки (далі – 

Програма). Відповідно до Програми сума витрат на 2020 рік становить 4484,5 

тис. грн, з яких 2584,5 тис. грн – витрати на проведення тендеру щодо 

створення програмного забезпечення геоінформаційної системи ведення 

містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу; 300,0 тис. грн – 

витрати на проведення тендеру на створення комплексної системи захисту 

інформації. 



27 

 

 

В області активована робота щодо розроблення містобудівної 

документації. В умовах карантину налагоджено розгляд  проєктів містобудівної 

документації архітектурно-містобудівною радою в онлайн-режимі на Google-

диску. Усього протягом 2020 року розглянуто і рекомендовано до затвердження 

123 генеральних плани населених пунктів, 59 детальних планів територій, 2 

історико-архітектурних опорних плани. 

На кінець 2020 року затверджено 403 генеральних 

плани населених пунктів, які розроблені згідно з 

вимогами чинного законодавства, що становить 22% 

від усіх населених пунктів області. Темп росту 

охоплення території області генеральними планами – 

5% (на кінець 2019 року було 315 генпланів, що 

становило 17%). 

У 2020 році розгорнуто віртуальний геопортал містобудівного кадастру 

(МК) Полтавської області, й нині активно забезпечується створення 

геоінформаційних підсистем та наповнення їх відповідною інформацією. 

Просвітницька робота з роз’ясненням зобов’язань держави-учасниці за 

Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю та шляхів наближення українців 

до європейських стандартів з реалізацією будівельних вимог ДБН В.2.2-40:2018 

забезпечується проведенням короткострокових семінарів-тренінгів у форматі 

ZOOM-конференцій, онлайн-вебінарів та дистанційними консультаціями. У 

2020 році відбулося 12 короткострокових навчань у форматі онлайн-вебінарів 

для посадових осіб територіальних громад, державних службовців і 

практикуючих архітекторів та 7 консультацій з членами Комітету забезпечення 

доступності для осіб з інвалідністю та мало мобільних громадян до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Полтавській 

облдержадміністрації. 

Протягом 2020 року під пильною увагою був стан доступності об’єктів, що 

будувалися в рамках Програми „Велике будівництвоˮ. За участю регіональних 

представників всеукраїнських організацій осіб з інвалідністю, членів обласного 

Комітету доступності, забезпечено адаптацію доступності об’єктів Програми. 

За оцінкою експертів Мінрегіону будівля Центру надання послуг у м. Полтава є 

такою, що максимально відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 і може бути 

взірцем для наслідування. 

 

12. Охорона здоров’я. 

 

На сучасному етапі в області, як і в державі, активно формується нова 

система охорони здоров’я. Так, у 2020 році здійснювалося реформування 

медичної галузі відповідно до Концепції побудови нової національної системи 

охорони здоров’я України, в основу якої покладена Європейська політика 

„Здоров’я – 2020ˮ.  

Завершена реорганізація закладів охорони здоров’я – бюджетних установ у 

комунальні некомерційні підприємства. Всі заклади підключені до медичних 
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інформаційних систем та центральної бази даних Електронної системи охорони 

здоров’я.  

З квітня 2020 року в Україні розпочато роботу за Програмою медичних 

гарантій. Це перелік медичних послуг, які 

держава гарантує пацієнту безоплатно. 

Держава фінансує всі витрати за надання: 

екстреної медичної допомоги, вторинної 

(спеціалізованої) допомоги – послуги 

профільних лікарів, до яких направляють 

пацієнта сімейні лікарі, третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги 

під час тривалих, складних захворюваннях 

(онкологія, СНІД, ускладнення в 

післяопераційному періоді), паліативної медичної допомоги – обслуговування 

невиліковних хворих (знеболення, догляд, підтримка життєдіяльності, 

допомога родинам пацієнтів), медичної реабілітації. Також безкоштовним буде 

лікування дітей до 16 років та медична допомога у зв’язку з пологами. В 

області в Програмі державних медичних гарантій беруть участь 62 заклади 

вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги, а також центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 

На даний час всі заплановані заклади охорони здоров’я уклали договори з 

Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування 

населення за Програмою медичних гарантій. 

В області сформовано ефективну мережу лікарень інтенсивного лікування 

– відповідні розрахунки проведені Департаментом охорони здоров’я 

облдержадміністрації спільно з міжнародними експертами (проєкти USAID, 

Delloite, TheWorldBank).   

За період 2015-2020 років в області проводилася робота в рамках дії 

Проєкту Світового банку „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людейˮ, 

спрямована на підвищення якості медичних послуг для населення з акцентом на 

первинній та вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань, а також 

на підвищення ефективності системи охорони здоров’я в цілому. 

Продовжувалася структурна реорганізація акушерсько-гінекологічної й 

неонатологічної служби та розвиток перинатальної допомоги шляхом 

створення перинатальних центрів вторинного рівня та міжрайонних пологових 

стаціонарів. 

У медичній сфері відбувається збільшення мережі амбулаторій сімейної 

медицини, зокрема в 2015 році в області функціонували 323 амбулаторії, нині – 

343. Загалом в області забезпеченість амбулаторіями на 10 тис. населення 

становить: у сільській місцевості – 3,3 (норма – 3,3), в містах – 1,0 (норма – 

1,0). В області працюють 600 лікарів загальної практики – сімейної медицини. 

Станом на 01.01.2021 показник охоплення населення наданням медичної 

допомоги за принципом сімейного лікаря становить 98,7% (станом на 

01.01.2020 – 87,2%). 
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У 2020 році здійснено добудову і надбудову будівлі Комунального 

підприємства „Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Полтавської обласної радиˮ. 

Виконання заходів обласної програми протидії захворюванню на 

туберкульоз та злагоджена робота лікувально-профілактичних закладів дали 

можливість контролювати основні показники, що характеризують епідситуацію 

з цього захворювання в області. 

Проводилася робота щодо профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі 

СНІДом по основних напрямках, визначених загальнодержавною програмою – 

завдяки реалізації комплексу профілактичних, лікувально-діагностичних 

заходів в області з’явились перші ознаки уповільнення епідемічного процесу з 

даної патології. 

Практично не відбулося росту онкозахворюваності населення області. 

Враховуючи ситуацію з поширенням на територіях України і країн світу 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, в області проводиться комплекс 

невідкладних заходів щодо ефективної протидії 

системи охорони здоров’я спалаху даної 

інфекції. 

 Постановою Кабінету Міністрів України 

від 09.10.2020 № 923 „Про виділення коштів 

для забезпечення подачею кисню ліжкового 

фонду закладів охорони здоров’я, які надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2” Полтавській області 

було виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які 

надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, в сумі 24792,7 тис. грн, з них видатки споживання – 

6181,0 тис. грн та видатки розвитку – 18611,7 тис. грн. За рахунок зазначеної 

субвенції додатково обладнано подачею кисню 905 ліжок. 

В області підготовлені та працюють 28 лікувальних закладів, які 

оснащені необхідним медичним обладнанням для стаціонарного надання 

допомоги хворим з ускладненнями коронавірусної хвороби. 

Станом на 05.03.2021 у закладах охорони здоров’я, які внесені до Переліку 

закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою 

респіраторною хворобою СOVID-19, розгорнуто 2278 ліжок (за плану 2490), 

подальша робота щодо розгортання додаткових ліжок проводиться. 

Киснем забезпечено 2427 ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених 

для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, з них 2028 ліжок у закладах охорони здоров’я, що внесені 

до Переліку закладів охорони здоров’я, які визначені для госпіталізації 

пацієнтів з гострою респіраторною хворобою СOVID-19 спричиненою 
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коронавірусом SARS-CoV-2, що становить 81,4%. Кисневими концентраторами 

в кількості 626  штук забезпечено 755 ліжок. 

 З березня 2020 року соціально відповідальним бізнесом Полтавщини 

надано допомогу в протидії поширенню 

COVID-19 на території області на 

загальну суму майже 200 млн грн, у 

тому числі благодійними фондами 

HELPGROUP та компаній групи 

ФЕРРЕКСПО, агропромхолдингом 

„Астарта-Київ”, агрохолдингом 

„Кернел”, ТОВ „Нова пошта” та 

АТ Укргазвидобування” тощо. 

Закладами охорони здоров’я за рахунок державних коштів, місцевих 

бюджетів, благодійної допомоги було закуплено: 

апаратів ШВЛ – 75; 

моніторів пацієнта –234; 

дефібриляторів –10; 

апаратів УЗД –7; 

пересувних рентген-апаратів –12; 

газоаналізаторів крові – 5; 

електровідсмоктувачів портативних –37; 

кріоциліндрів – 35; 

кисневих концентраторів – 482 (з них об’ємом 5 л – 50, 8 л – 17, 10 л –398, 

15 л –10, 20 л – 7). 

Лікувально-профілактичні заклади, внесені до Переліку закладів охорони 

здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною 

хворобою СOVID-19, забезпечені автономними агрегатами 

електроживлення (за винятком Комунального некомерційного підприємства 

„Миргородська лікарня інтенсивного лікування” Миргородської міської ради, 

Комунального некомерційного підприємства „Зіньківська міська центральна 

лікарня”, Комунального некомерційного підприємства „Чутівська центральна 

лікарня”). 

Закладами охорони здоров’я за рахунок коштів місцевих бюджетів 

закуплено 5 автономних агрегатів електроживлення, зокрема для: 

КП „Козельщинська центральна лікарня” Козельщинської селищної ради –

генератор бензиновий (26,0 тис. грн); 

КП „Котелевська лікарня планового лікування” Котелевської селищної 

ради – генератор бензиновий (32,0 тис. грн); 

КП „Карлівська лікарня ім. Л.В.Радевича” – 3 генератори бензинові 

(6,7 тис. грн,  4,8 тис. грн та 26,7 тис. грн). 

З метою проведення відповідної діагностики на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2, в області 

здійснено низку заходів щодо забезпечення діяльності лабораторних центрів: 



31 

 

 

 вірусологічна лабораторія 

Державної установи „Полтавський 

обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я 

Україниˮ, укомплектована обладнанням 

для проведення досліджень методом 

полімеразно-ланцюгової реакції:  

системи для ПЛР у реальному часі СFX96 (ампліфікатори) – 3 шт; 

Rotor- Gene Q (ампліфікатор) – 1 шт; 

Auto-Pure 96 (автоматичні станції для виділення нуклеїнових кислот) – 2 

шт; 

Versa 1100 – станція автомат для екстракції нуклеїнової кислоти; 

центрифуги лабораторні Mikro 185 – 2 шт; 

центрифуги лабораторні Mikro 220 R – 2 шт; 

міні-центрифуги-вортекси FV-2400 – 3 шт; 

міні-центрифуги-вортекси FVL-2400N – 4 шт; 

аспіратори з ємністю FTA-1 – 4 шт; 

центрифуги MiniSpin – 3 шт; 

твердоблочні термостати – 5 шт; 

шафи біологічної безпеки – 5 шт; 

ПЛР-бокси – 4 шт; 

холодильники на -70 С – 2 шт. 

Для проведення діагностики СOVID-19 за 2020 рік закуплено обладнання 

на суму 5353,2 тис. грн. Надано благодійної допомоги на суму 3659,2 тис. грн. 

Максимальна потужність лабораторії за добу – 1200 зразків.    

У централізованій клініко-діагностичній лабораторії КП „Обласний 

центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД Полтавської обласної радиˮ 

відкрито додатковий блок ПЛР (полімеразно-ланцюгової реакції) діагностики 

на COVID-19 в режимі реального часу. Для здійснення досліджень з виявлення 

РНК коронавірусу SARS-CoV-2 виділено додаткові кошти у сумі 15654,8 тис. 

грн. 

Усього придбано обладнання на суму 9731,8 тис. грн. Здійснено закупівлю 

найновітнішої апаратури, а саме: 

бокси біологічної безпеки – 4 шт; 

напівавтоматичні станції для пробопідготовки на 96 досліджень – 2 шт; 

напівавтоматична станція для пробопідготовки на 32 дослідження; 

ампліфікатори (термоциклери) – 3 шт; 

високошвидкісні центрифуги – 3 шт, центрифуги – 3 шт, центрифуги-

вортекси – 3 шт; 

термошейкери – 2 шт; 

термоблоки – 2 шт; 

системи очистки води – 2 шт; 

лабораторні низькотемпературні морозильні камери на -86º С  – 2 шт; 

медичні холодильники – 3 шт. 
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Також придбано витратні матеріали (штативи, дозатори, контейнери для 

біовідходів, ємності для дезінфекції, пакети для автоклавування, пробірки типу 

епендорф, накінечники, пластик для станцій) на суму 2854,5 тис. грн, а також 

реагенти від різних виробників, у тому числі й вітчизняних, на суму 3068,5 тис. 

грн. Лабораторія здійснює роботу блоку ПЛР-діагностики на COVID-19 у 

кількості 200-300 досліджень на добу, а в подальшому потужність збільшиться 

до 800 досліджень. 

КП „Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Полтавської обласної ради” отримано 5 ізоляційних 

капсул багаторазового використання для транспортування хворих на COVID-

19, які дозволяють запобігти 

інфікуванню медичних працівників 

виїзних бригад. Виготовлено капсулу в 

м. Кременчук на базі підприємства 

„Креатив-Агромаш”. Вага капсули – 16 

кг, і майже всі її комплектуючі – 

українського виробництва. Вартість 

капсули у 2020 році становила 36,0 тис. 

грн. Придбані капсули були розподілені 

на 4 станції (м. Полтава, м. Кременчук, 

м. Лубни, м. Миргород) та відділ виїзної консультативної допомоги. У 2020 

році бригади екстреної медичної допомоги 528 разів використовували 

ізоляційний бокс для транспортування пацієнтів, хворих на COVID-19. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2020 № 246 

„Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо 

зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, за переліком відповідних посад 

працівників, встановлено додаткову доплату в розмірі до 300% заробітної 

плати (посадового окладу з підвищеннями) з урахуванням передбачених 

законодавством обов’язкових доплат та надбавок. Станом на 02.02.2021 таку 

доплату виплачено на загальну суму 205596,3 тис. грн.  

Також внесено зміни та доповнення до обласної Комплексної програми 

соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-

2020 роки, якими передбачено порядок проведення виплати одноразової 

грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів 

охорони здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, під час надання стаціонарної 

медичної допомоги пацієнтам у закладах охорони здоров’я. Допомога 

передбачена в розмірі 10,0 тис. грн. Відповідна програма продовжена і на 

2021 рік. 

Питання запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території області залишається 

одним із першочергових та перебуває на постійному контролі в обласній 

державній адміністрації. 

https://kolo.news/category/zdorove/19812
https://kolo.news/category/zdorove/19812
https://kolo.news/category/zdorove/19812
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Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф став учасником пілотного проєкту, який передбачає новий механізм 

організації та надання екстреної медичної допомоги, спрямованої на 

забезпечення вчасного, якісного та ефективного реагування на випадки 

невідкладних станів. 

У рамках даного проєкту у 2020 році до області надійшли 165 нових 

автомобілів екстреної медичної допомоги. Автівки оснащені GPRS-системою, 

киснем, дефібрилятором разом з монітором, кисневими балонами та іншим. 

Вони також комфортні як і для медичного персону, так і для пацієнта. 

 

13. Освіта. 

 

Освіта відіграє вирішальну роль у забезпеченні розвитку людського 

капіталу. В умовах сьогодення освітня стратегія області спрямована на 

забезпечення функціонування й розвиток дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої та післядипломної 

освіти, підвищення якості надання освітніх послуг з урахуванням 

демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства. Забезпечено стабільне 

функціонування освітньої галузі. 

В області функціонують 640 

закладів дошкільної освіти усіх типів 

та форм власності, які відвідують 

близько 43 тис. вихованців. Показник 

охоплення дітей закладами дошкільної 

освіти в області протягом останніх 3-х 

років стабільний і становить 92,1% (від 

3 до 5 років), 99,8% (від 5 до 6/7 років). 

Зменшився показник кількості дітей з 

розрахунку на 100 місць і становить 107 осіб (у 2019 році − 115), скоротилася 

черга на влаштування дітей у заклади дошкільної освіти у 2020 році − 159 осіб 

(у 2019 році – 474). 

Мережа закладів загальної середньої освіти налічує 584 заклади усіх 

типів і форм власності, у яких навчаються 

138,5 тис. учнів, забезпечують освітній 

процес 12,5 тис. педагогічних працівників 

(у 2019 році – 603 заклади, 136,5 тис. 

учнів, 12,7 тис. педагогічних працівників 

відповідно). 

Кількість опорних шкіл – 74 із 60 

філіями (у 2019 році − 57 із 52), у них 

здобувають освіту − 30,0 тис. учнів.  

Активно розвивається інклюзивне середовище для надання освітніх послуг 

дітям з особливими освітніми потребами. У 110 інклюзивних закладах 

дошкільної освіти виховуються 266 дітей, працюють 163 асистенти вихователя 
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(у 2019 році – 68 закладів, 131 дітей та 77 асистентів відповідно). Збільшилася 

кількість шкіл з інклюзивним навчанням до 276 та зросла кількість учнів в 

інклюзивних класах − 1095 (у 2019/2020н.р. – 220 та 758 відповідно), працюють 

723 асистента вчителя (у 2019/2020 н.р. − 534). Функціонують 29 інклюзивно-

ресурсних центрів (ІРЦ), які надають послуги усім дітям від 2 до 18 років з 

особливими освітніми потребами за місцем їх проживання, що сприяє 

реформуванню системи інституційного догляду і вихованню дітей в 

Полтавській області. 

Діють 23 інтернатних заклади освіти обласного підпорядкування, у т.ч. 

1 дитячий будинок (у 2019 році – 24) та зменшується кількість учнів у них, 

зокрема на цілодобовому перебуванні: на 01.09.2020 − 3447 вихованців, з них 

цілодобово − 1415 (на 01.09.2019 − 3809, з них цілодобово − 3040). 

Забезпечено підвезення 17,1 тис. учнів (у 2019 році − 16,4 тис. учнів), які 

цього потребують, до місць навчання і 

додому, використовується 361 шкільний 

автобус (із 380 наявних 19 – технічно 

несправні), залучено 42 

найманих/орендованих транспортні засоби, 

що майже на рівні попереднього 

навчального року. 

У 2020 році (як і в 2019) в області 

працюють 113 закладів позашкільної освіти, 

які відвідують 52,7 тис. учнів. 

Мережа професійної освіти області має 37 державних закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. Порівняно з 2019 роком їх кількість зменшено 

на 2 заклади у зв’язку з реорганізацією. Триває робота щодо модернізації 7 

закладів освіти. Розширено до 122 перелік професій із підготовки 

кваліфікованого робітника та фахового молодшого бакалавра. Зокрема 

отримано ліцензію на впровадження освітньої діяльності за новою 

спеціальністю „Комп’ютерні наукиˮ. Збільшився контингент здобувачів освіти 

з 6379 осіб у 2019 році до 9616 осіб у 2020 році. Протягом 2020 року кількість 

навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) 

освіти за галузевим спрямуванням збільшилась на 3. Наразі їх функціонує 8 

одиниць. 

Кількість закладів вищої та фахової передвищої освіти у 2020 році 

становить 32 одиниці. Загальна кількість 

студентів, що була зарахована до 

закладів вищої та фахової передвищої 

освіти у вересні 2020 року, становить 

11,6 тис. осіб (на 3,4 тис. осіб більше, 

ніж у 2019 році). 

Зросла загальна кількість 

випускників закладів вищої та фахової 

передвищої освіти у 2020 році, що 
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становить 13,7 тис. осіб (на 1,1 тис. осіб більше порівняно з 2019 роком). 

Останнім часом намітилася позитивна динаміка щодо збільшення кількості 

осіб, які бажають навчатися у закладах вищої та фахової передвищої освіти. 

Сприяє цьому активне проведення профорієнтаційної роботи колективами 

закладів вищої та фахової передвищої освіти, збільшення кількості випускників 

закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти та 

якісне надання освітніх послуг. 

Завдяки спільній системній роботі у 2020 році досягнуто певних 

результатів у розвитку освітньої галузі області:  

у закладах дошкільної освіти створено 217 додаткових місць (у 2019 – 

192), зокрема: відкрито нові комунальні заклади дошкільної освіти у 

с. Святилівці (20 місць) та с. Бугаївка (25 місць) Глобинського району, у 

с. Степанівка Коломацької ТГ (20 місць), новий приватний дитячий садочок 

„ЙАРДˮ (20 місць), добудову закладу дошкільної освіти „Дивограйˮ м. Полтави 

(3 групи, 67 місць), дошкільні підрозділи в Артелярщинській початковій школі 

Зіньківського району (10 місць) та Пристанційнівському закладі загальної 

середньої освіти Малоперещепинської ТГ (20 місць), додаткові групи у 

реконструйованому закладі дошкільної освіти „Чебурашкаˮ с. Ковалівка 

Шишацького району (15 місць) та функціонуючому дитячому садку „Волошкаˮ 

Заворсклянської ТГ (20 місць); 

збільшено на 17 кількість опорних шкіл до 74. За даними сайту 

Міністерства освіти і науки України Полтавщина посідає ІІ місце за кількістю 

опорних шкіл; 

визначено орієнтовну кількість профільних ліцеїв, що будуть діяти в 

області, – 38 (запропонованих місцевими органами управління освітою – 28 

шкіл, закладів обласного підпорядкування – 10); 

реорганізовано інтернатні заклади області відповідно до Національної 

стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 

2017-2026 роки та Регіонального стратегічного плану дій з реформування 

системи інституційного догляду і виховання дітей в Полтавській області на 

2018-2026 роки згідно з рішеннями Полтавської обласної ради, прийнятими 

впродовж 2020 року, зокрема: 2 санаторні школи-інтернати − у Андріївський та 

Великосорочинський профільні ліцеї, спеціалізовану мистецьку школу-інтернат 

І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки” ім. Софії 

Русової − у Полтавський мистецький ліцей ім. Софії Русової; перейменовано 6 

спеціальних шкіл-інтернатів у спеціальні школи; відбувається 

перепрофілювання Гадяцького дитячого будинку в заклад системи соціальної 

сфери; передано Миргородську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат I-

III ступенів Полтавської обласної ради до комунальної власності територіальної 

громади м. Миргород; 

закуплено 15 шкільних автобусів для опорних закладів області, у тому 

числі 2 – оснащені місцями для дітей з особливими освітніми потребами, на 

суму 28,1 млн грн; 
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оновлено харчоблоки у 63 закладах 

освіти області (закуплено електричні 

плити, тістоміси, жарочні та пекарські 

шафи, посудомийні машини, 

пароконвектомати, сковороди, лінії 

роздачі та інше сучасне технологічне 

обладнання на суму 11,8 млн грн); 

придбано 17 сучасних STEM-

лабораторій для 15 закладів освіти 

області на суму 20,2 млн грн, 99 

ноутбуків на суму 1,9 млн грн для 

проведення занять дистанційно, 

обладнання для спеціальних шкіл (для 

дітей з вадами зору та слуху) на суму 0,4 млн грн; 

використано кошти в сумі 53,6 млн грн на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти та впровадження Концепції „Нова 

українська школаˮ; 

у рамках реалізації програми „Спроможна школа для кращих результатівˮ 

Полтавській області було виділено у 2020 році майже 18,0 млн грн, які 

спрямовані на проведення будівельних робіт у 7-ми закладах освіти: проведено 

капітальний ремонт даху інтернатного приміщення опорного закладу Чутівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; капітальний ремонт (енергомодернізація) 

будівлі Котелевської загальноосвітньої школи № 4 І-ІІІ ступенів; 

реконструкцію підвального приміщення в Пирятинському ліцеї; реконструкцію 

будівлі Семенівського НВК № 2 (тепломодернізація); капітальний ремонт 

фасадів та вимощення опорного закладу „Великобагачанський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенівˮ; капітальний ремонт харчоблоку опорного 

закладу „Ланнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівˮ. Також у рамках 

програми здійснено реконструкцію Чорнухинського ліцею імені 

Г.С. Сковороди (утеплення фасаду). Даний об’єкт був включений до Програми 

„Велике будівництвоˮ; 

створено Центр підтримки дистанційної освіти і цифрової грамотності 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського, який здійснює методичне та аналітичне забезпечення 

діяльності фахівців з дистанційної освіти і цифрової грамотності органів 

управління освітою адміністративно-територіальних одиниць та закладів освіти 

Полтавської області; 

створено Комунальний заклад „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної радиˮ та відкрито філію Комунального закладу 

Полтавської обласної ради „Полтавська обласна Мала академія наук учнівської 

молодіˮ у м. Кременчук; 

колективом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді отримано перемогу в 11 Міжнародній виставці „Сучасні 
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заклади освіти – 2020ˮ в номінації „Комплексний підхід – основа якості змісту 

освітиˮ; 

створено інноваційні навчально-

практичні центри сучасної професійної 

освіти з професій „Кухар. Кондитер. 

Офіціант. Майстер ресторанного 

обслуговуванняˮ, „Верстатник широкого 

профілюˮ, „Слюсар-ремонтник. Слюсар 

з механоскладальних робіт. Слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобівˮ 

на базі 3 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

(Регіональний центр професійної освіти 

№ 1 м. Кременчук, Вище професійне училище № 7 м. Кременчук Полтавської 

області та Професійно-технічне училище № 26 м. Кременчук); 

на придбання техніки, обладнання, устаткування та матеріалів для 

створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-

технічної) освіти області використано кошти в сумі 4,3млн грн. 

Для формування єдиного освітнього простору для дітей з особливими 

освітніми потребами, якісного розвитку інклюзивної освіти та в умовах 

реформування системи інституційного догляду і виховання дітей (реформи DI – 

деінституціалізації) передбачається подальша трансформація інтернатних 

закладів, зокрема створення першого сучасного багатопрофільного навчально-

реабілітаційного центру в області. 

 

14.  Фізична культура і спорт. 

 

З метою сприяння руховій активності населення та розвитку визнаних в 

Україні видів спорту, зокрема олімпійського, неолімпійського, параолімпійського 

та дефлімпійського руху, в області діє обласна Програма розвитку фізичної 

культури і спорту на 2017-2020 роки. 

У 2020 році встановлено майданчики, які було придбано за кошти 

обласного бюджету, зокрема: 

8 сучасних ігрових майданчиків зі штучним покриттям розміром 22х42 м 

на суму 5403,6 тис. грн; 

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

на суму 4145,9 тис. грн; 

7 комплектів поліуретанового покриття та спеціального обладнання для 

облаштування мультифункціональних спортивних ігрових майданчиків зі 

штучним покриттям розміром 18х32 м для ігрових видів спорту на суму 

4186,4 тис. грн; 

1 сучасний ігровий спортивний майданчик зі штучним покриттям розміром 

44х64 м на суму 2135,7 тис. грн. 
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У рамках Програми „Велике будівництвоˮ реконструйовано, збудовано 

5 спортивних об’єктів: басейн у с. Розсошенці, спортивно-оздоровчий 

комплекс у м. Горішні Плавні, футбольне поле в м. Миргород, стадіони в 

м. Зіньків та с. Бутенки.  

Також реалізовувалися наступні проєкти: 

„Будівництво шкільного спортивного 

залу Ромоданівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступеня по вул. Шевченко, 5 в 

смт. Ромодан, Миргородського району 

Полтавської області. Коригуванняˮ 

загальна кошторисна вартість – 15222,7 тис. 

грн, проєкт реалізовувався з 2018 року, у 

2020 році на його завершення спрямовано 

7321,1 тис. грн коштів Державного фонду 

регіонального розвитку; 

„Реконструкція спортивного залу з 

добудовою побутових приміщень 

Демидівської ЗОШ I-III ступеня Решетилівської районної ради по вул. 

Перемоги, 118, у с. Демидівка Решетилівського районуˮ. Загальна кошторисна 

вартість 19185,2 тис. грн, проєкт реалізовується з 2018 року, в 2020 році на 

нього спрямовано 9755,0 тис. грн коштів Державного фонду регіонального 

розвитку; 

„Реконструкція існуючого майданчика на території КП „Кременчуцький 

обласний клінічний шпиталь для ветеранів війниˮ під реабілітаційний 

спортивний майданчик з благоустроєм та озелененням прилеглої території за 

адресою: вул. Сердюка, 23/1, м Кременчук, Полтавська область. Загальна 

кошторисна вартість 9888,2 тис. грн, об’єкт здано в експлуатацію у 2020 році; 

„Нове будівництво спортивно-ігрових майданчиків, побутової будівлі та 

благоустрою прилеглої території ДНЗ Решетилівського професійного аграрного 

ліцею ім. І.Г. Боровенського в м. Решетилівка Полтавської області (1 черга 

будівництва)ˮ. Загальна кошторисна  вартість – 21701,5 тис. грн; 

„Будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями 

громадського обслуговування по 

вул. П. Юрченка, 1а в м. Полтава. 

Коригуванняˮ. Загальна 

кошторисна вартість – 

217961,15 тис. грн. 

У 2020 році виконані роботи з 

монтажу систем водопідготовки та 

переливу 2 басейнів, змонтовані та 

приєднані припливні системи 

вентиляції, встановлені щити 

керування автоматикою систем вентиляції будівлі, встановлено обладнання в 

тепловому пункті. 
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Забезпечено функціонування мережі закладів фізичної культури і спорту в 

області – 47 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них 3 спеціалізовані дитячо-

юнацькі спортивні школи олімпійського резерву, які забезпечують відбір осіб, 

що мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення 

спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, 

для подальшого залучення їх до резервного спорту (кількість вихованців 

становить 16,7 тис. осіб). 

Відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Полтавської області забезпечено проведення змагань: 

з олімпійських видів спорту – 90 чемпіонатів України, 45 чемпіонатів 

області та 17 навчально-тренувальних зборів;  

з неолімпійських видів спорту – 40 чемпіонатів України, 10 чемпіонатів 

області та 7 навчально-тренувальних зборів.  

До штатної спортивної команди резервного спорту Полтавської області у 

2020 році увійшли 25 осіб, на утримання яких було виділено 1294,1 тис. грн.  

Стипендію голови облдержадміністрації для підтримки перспективних 

спортсменів області у 2020 році отримали 36 спортсменів (24 спортсмени з 

олімпійських видів спорту та 6 спортсменів з інвалідністю, 6 – з неолімпійських 

видів спорту) на суму 4916,5 тис. грн. 

Відповідно до Порядку виплат одноразових винагород спортсменам та їх 

тренерам у 2020 році чемпіонам та призерам світу та Європи з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту Полтавської області виплачено винагороди у сумі 

37,5 тис. грн. Винагороди отримали 2 спортсмени з олімпійських видів спорту та 7 

спортсменів з неолімпійських видів спорту.  

З метою підтримки спортсменів у 2020 

році забезпечено виплату разових 

винагород на покращення соціально-

побутових умов: спортсмену Беленюку Ж. 

(боротьба греко-римська) та тренеру 

Коханевичу А., спортсменці  (легка 

атлетика) та тренеру Ляховій Т. на загальну 

суму 1200,0 тис. грн.  

 

15. Оздоровлення дітей. 

 

Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020−2024 роки 

забезпечує в області державні гарантії щодо доступності, якості та безпечності 

послуг з оздоровлення та відпочинку.  

Впровадження в Україні заходів із запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, на жаль, не дали можливість провести літню 

оздоровчу кампанію та виконати у повному обсязі заходи обласної Програми.  

Оздоровчими послугами у дитячих закладах за межами області 

забезпечено 201 дитину, в тому числі 30 дітей-сиріт, 1 дитину з інвалідністю, 1 

дитину, батьки якої загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 
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виконання службових обов’язків, 1 дитину, взяту на облік службами у справах 

дітей як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах, 121 дитину з 

багатодітних сімей, 11 дітей з 

малозабезпечених сімей, 9 дітей осіб, 

визнаних учасниками бойових дій, 24 дитини 

талановитих та обдарованих, 4 дитини, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи.  

Жоден із 27 позаміських дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку області влітку не 

надавав послуги з оздоровлення та 

відпочинку. Натомість протягом року здійснювалися заходи з приведення у 

відповідність до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку 

матеріально-технічних баз позаміських дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку. 

 

Молодіжна політика 

Актуальність громадської активності дітей та молоді, їх національно-

патріотичного виховання зумовлюється процесом становлення України як 

єдиної політичної нації. Реалізація молодіжної політики в області відбувалася 

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

формування компетентностей дітей і молодих людей. Одним із методів 

успішної реалізації є неформальна освіта.  

Упродовж року здійснено підготовку 110 фахівців за програмою 

„Молодіжний працівникˮ за підтримки Програми розвитку ООН України та у 

співпраці з Міністерством молоді та спорту України й Державним інститутом 

сімейної та молодіжної політики, що вдвічі більше, ніж у попередніх роках. 

В області налагоджена робота 6 молодіжних центрів (просторів, хабів 

тощо) різних форм власності та співпраця в онлайн режимі з 13 активними 

організаціями, що працюють з молоддю відповідно до Меморандумів про 

співпрацю. Формат взаємного обміну відеоконтентом, вебінарами, марафонами, 

квізами, вікторинами дає можливість різноманітного та корисного контенту для 

молоді згідно з їх інтересами. Зокрема з Київським молодіжним центром, 

Всеукраїнським молодіжним центром, Українською волонтерською службою, 

Полтавською волонтерською групою, громадським об’єднанням „БУРˮ, 

проєктом „Вікно в Америкуˮ Полтаською обласною науковою бібліотекою 

імені Котляревського, Полтавською обласною бібліотекою для юнацтва 

ім.О.Гончара, Державним Інститутом сімейної та молодіжної політики, 

обласними і територіальними молодіжними центрами Волині, Львівщини, 

Чернігівщини та іншими.  

Протягом 2020 року контентами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації та спільно з Комунальною установою ,,Обласний 

молодіжний центр” Полтавської обласної ради на вебсайтах та у соціальних 

мережах „Фейсбук”, „Телеграм канал”, „Портал новин та анонсів Обласного 



41 

 

 

молодіжного центруˮ, „Інстаграм” було охоплено близько 111 тис. 

користувачів. 895 осіб (272 чоловіків та 627 жінок) і близько 174 тис. пасивних 

учасників було залучено в більш ніж 100 заходах, тренінгах та онлайн-зустрічах 

на платформах Zoom та „Jitsimeetˮ, а також до волонтерства. 

 

16.  Культура. 

 

Полтавська область є культурною колискою України. З метою підтримки 

розвитку культурного потенціалу регіону в 2020 році було розроблено та 

затверджено Програму розвитку культури і мистецтва Полтавської області на 

2021-2025 роки, Програму розвитку туризму і курортів Полтавської області на 

2021-2025 роки та вперше розроблено і затверджено Програму збереження 

культурної спадщини Полтавської області на 2021-2023 роки.  

Загальний фонд видатків збільшено порівняно з 2019 роком на 0,6% 

(21,2 тис. грн). Продовжено роботу зі здійснення аудиту підвідомчих закладів 

культури обласного підпорядкування (проведено 2 аудити). У процесі 

децентралізації збережено мережу закладів культури на 98% (1655 об’єктів). 

У сфері охорони культурної спадщини вперше розпочато роботу щодо 

оцифрування пам’яток культурної спадщини та створення банку 

фотограмметричних даних та віртуальних турів (на 8 об’єктів культурної 

спадщини). Джерелом фінансування зазначених заходів у сумі 370,0 тис. грн є 

обласний бюджет. Продовжено роботу з виготовлення облікової документації 

на пам’ятки культурної спадщини, які є 

найбільш дороговартісними та 

потребують невідкладних ремонтно-

реставраційних робіт (14 об’єктів). 

Полтавська область увійшла до 

пілотного проєкту Міністерства 

культури та інформаційної політики 

України зі створення Електронного 

реєстру нерухомих пам’яток України. 

Проведено роботу з розробки та 

затвердження 12 з 13 Історико-архітектурних опорних планів історичних 

населених місць Полтавської області. 

Вперше розпорядженням голови облдержадміністрації було обліковано 

відповідно до вимог чинного законодавства 501 щойно виявлений об’єкт 

культурної спадщини. Реалізовано інтерактивний проєкт з прив’язкою до 

земельних кадастрових карт „Віртуальні мандрівки археологічними 

пам’яткамиˮ (створення повноцінної ГІС-карти). Виготовлено 45 охоронних 

дощок на пам’ятки архітектури. 

Затверджено зони охорони пам’яток культурної спадщини для 5 історично 

населених місць Полтавської області (Полтава, Кременчук, Лубни, Зіньків, 

Опішня). 
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У сфері розвитку туризму здійснено промоцію 5-ти обласних туристичних 

маршрутів у соціальному проєкті Find&Follow мобільного оператору Vodafone. 

Створено Координаційну раду з питань розвитку туризму та курортів при 

Полтавській облдержадміністрації. Створено каталог туристичних місць 

Полтавщини на всеукраїнській платформі Discover.ua та Zruchno.travel. 

Встановлено 15 туристичних сенсорних кіосків біля ключових об’єктів області. 

Реалізовано 3 проєкти з підтримки розвитку садиб сільського зеленого туризму. 

Полтавська область увійшла у трійку найпрогресивніших туристичних 

дестинацій України.  

Реалізовано 2 проєкти соціального туризму, 7 рекламних кампаній для 

розвитку подієвого та пізнавального туризму, розроблено концепцію 

маркування міжрегіонального туристичного маршруту „Шляхами 

мандрівного філософаˮ, який присвячений Г.С. Сковороді (Полтавська, 

Сумська, Харківська області). 

Розпочато роботу з підготовки номінаційного досьє на об’єкт 

нематеріальної культурної спадщини – технологію вишивки „білим по біломуˮ 

для занесення його до Списку ЮНЕСКО. 

Незважаючи на пандемію COVID-19 культурно-мистецькі установи 

області успішно і якісно переформатували свою діяльність для задоволення 

соціально-культурних потреб населення. Проведено: 1 Всеукраїнський 

фестиваль мистецтв „Зірковий часˮ, 5 обласних свят, 11 обласних та 

всеукраїнських конкурсів і фестивалів виконавської майстерності учнів, 

студентів та викладачів мистецьких шкіл та коледжів, 33 дистанційних 

методичних заходи, 10 урочистих заходів з нагоди державних свят та пам’ятних 

дат, 10 концертних гастрольних виїздів у 8 районів області, 21 театральний 

гастрольний виїзд. 

Полтавські професійні колективи та окремі виконавці взяли участь у 

Всеукраїнському Одеському ХІІ фестивалі театрів „Молокоˮ, у 10 
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всеукраїнських та міжнародних конкурсах музичного мистецтва. Через мережу 

Інтернет здійснено 465 трансляцій концертних заходів, вистав та 78 випусків 

спеціальних відео-проєктів. 

Забезпечено здійснення щомісячного моніторингу релігійної ситуації, 

мовно-етнічних проблем в області, яка у підсумку є стабільною, проявів 

релігійного екстремізму й фанатизму, міжнаціональної ворожнечі не 

зафіксовано. Надано 171 консультацію представникам релігійних громад 

стосовно процедури реєстрації статуту, державної реєстрації юридичної особи 

та законодавства України у сфері релігії. 

Проведено 72 реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі щодо 

релігійних організацій. Зареєстровано статути 32 релігійних громад. Проведено 

15 заходів спільно з релігійними організаціями. Підготовлено 23 погодження 

щодо перебування іноземних громадянин з релігійною метою. Надано 

підтримку громадським організаціям національних меншин у проведенні 10 

заходів. 

 

17. Соціальний захист населення. 

 

Пріоритетом регіональної політики у 2020 році було своєчасне 

забезпечення надання населенню державних соціальних гарантій. Зокрема на 

реалізацію обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального 

забезпечення населення Полтавської області на 2011-2025 роки у 2020 році 

використано 38834,5 тис. грн, з них 38586,8 тис. грн – з обласного бюджету, 

247,7 тис. грн – з місцевих бюджетів. 

Основними напрямками Програми залишаються: 

виплата щомісячної допомоги сім’ям з дітьми загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС на кожну дитину віком до 18 років (за умови навчання за 

денною формою – до 23 років) у розмірі прожиткового мінімуму в розрахунку 

на одну особу (з 01.12.2020 – 2189,0 грн). У 2020 році зазначену допомогу 

виплачено 97 дітям на суму 2386,4 тис. грн; 

санаторно-курортне оздоровлення за рахунок коштів обласного бюджету: 

членів сімей загиблих ветеранів війни – учасників АТО/ООС, членів сімей осіб, 

які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності. У 2020 

році послугою санаторно-курортного 

оздоровлення забезпечено 25 осіб (100% 

згідно з поданими заявами); осіб з 

інвалідністю внаслідок війни з числа 

учасників АТО/ООС. У 2020 році  

оздоровлено 34 особи з інвалідністю 

(100% згідно з поданими заявами); 

надання оздоровчих послуг 

демобілізованим військовослужбовцям –
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учасникам АТО/ООС спільно з членами сімей в санаторно-курортних закладах 

області (послуги отримали 34 військовослужбовці спільно з членами сімей); 

виплата додаткової матеріальної допомоги на оздоровлення в санаторно-

курортних закладах області громадянам, постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, віднесеним до I категорії, дітям з інвалідністю, 

інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, постраждалим 

учасникам Революції Гідності, учасникам бойових дій з числа учасників 

АТО/ООС – у розмірі до 4,0 тис. грн. У 2020 році допомогу отримали 452 особи 

на суму 839,0 тис. грн;   

виплата щорічної разової грошової допомоги членам сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО/ООС, учасників бойових дій на території інших 

держав, вдовам померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками аварії 

на Чорнобильській АЕС, та сім’ям, у складі яких є діти з інвалідністю, 

інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. У 2020 

році разову грошову допомогу надано 3074 особам по 2,5 тис. грн на загальну 

суму 7428,6 тис. грн; 

виплата компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових 

категорій громадян на міжміських та міжобласних маршрутах загального 

користування. У 2020 році проведено 6,0 тис. виплат пільговикам на суму 

1,8 млн грн. 

З урахуванням вимог сьогодення у 2020 році внесено відповідні зміни та 

реалізовано заходи щодо соціального захисту населення, а саме: 

доповнено перелік пільгових категорій громадян, які мають право на 

одержання компенсації за проїзд автомобільним транспортом на міжміських та 

міжобласних маршрутах загального користування, категорією „члени сімей 

загиблих (померлих) ветеранів війниˮ; 

передбачено санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю 

внаслідок війни на території інших держав. Протягом року оздоровлено 38 осіб 

з інвалідністю (100% згідно з поданими заявами); 

запроваджено надання додаткової матеріальної допомоги на оздоровлення 

особам з інвалідністю загального захворювання та дитинства. Допомогу 

отримало 139 осіб на суму 123,0 тис. грн; 

виплачено разову грошову допомогу 588 сім’ям, у складі яких є діти з 

інвалідністю підгрупи А у розмірі по 2,5 тис. грн на загальну суму 1470,6 тис. 

грн; 

забезпечено виплату щоквартальної грошової допомоги членам сімей осіб, 

які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС, 

у розмірі двох прожиткових мінімумів (з 01.07.2020 – 4236 грн). Протягом року 

виплата проведена 10 особам на суму 145,6 тис. грн. 

 

18. Раціональне природокористування. 

 

На сьогодні єдиним шляхом і фундаментальною основою досягнення 

збалансованого розвитку є забезпечення раціонального використання 
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природних ресурсів. За останніми даними природно-заповідний фонд 

Полтавщини налічує 393 території та об’єкти загальною площею 142789,75 га, 

що становить 4,9% від загальної площі 

області, з них 30 об’єктів 

загальнодержавного значення (станом на 

01.01.2020 – 391 об’єкт загальною 

площею 142550,19 га). Загалом площа 

природно-заповідного фонду 

Полтавської області збільшилася на 

239,56 га.  

 Наразі на офіційному вебсайті 

Держгеокадастру у розділі „Публічна кадастрова карта Україниˮ розміщено 

інформаційний шар „Природно-заповідний фондˮ, який відображає межі 243 

об’єктів природно-заповідного фонду України, серед них – 9 об’єктів, 

розташованих на території Полтавської області, а саме: національний 

природний парк „Пирятинськийˮ; ландшафтний заказник „Дейманівськийˮ; 

гідрологічні заказники „Середньосульськийˮ, „Плехівськийˮ, 

„Великоселецькийˮ, „Граковеˮ, Хорольський ботанічний сад, орнітологічний 

заказник „Михнівськийˮ; ботанічний заказник „Малоперещепинськийˮ. 

Також здійснено зміну меж територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення Полтавської області та оголошено: 

ландшафтний заказник „Світлівщинаˮ площею 169,4 га у 

Новосанжарському районі; 

ботанічною пам’яткою природи „Парк Крюківськийˮ площею 4,9 га у 

м. Кременчук; 

змінено межі ботанічного заказника „Драбинівкаˮ за рахунок розширення 

на 65,2 га у Кобеляцькому районі.  

Надзвичайно актуальним питанням у Полтавській області є екологічна 

ситуація та забруднення навколишнього природного середовища.  

Затверджено Перелік природоохоронних заходів для фінансування з фонду 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у 2020 

році (зі змінами). 

Відповідно до Переліку у 2020 році фактично профінансовано 

природоохоронні заходи за такими напрямками: 

проведення заходів з охорони і раціонального використання водних 

ресурсів (24,7 млн грн); 

проведення заходів з охорони і раціонального використання земель 

(12,8 млн грн); 

проведення заходів з охорони і раціонального використання природних 

рослинних ресурсів (1,9 млн грн); 

проведення заходів з раціонального використання і зберігання відходів 

виробництва і побутових відходів (1,7 млн грн); 

інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища, в 

т. ч. дослідження, еколого-просвітницькі заходи та інше (1,3 млн грн); 
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проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду (0,9 млн 

грн); 

проведення заходів з охорони і раціонального використання ресурсів 

тваринного світу (0,4 млн грн). 

За рахунок зазначених коштів у 2020 році проведено:  

розчистку та поліпшення екологічного стану ділянки р. Удай в 

адміністративних межах Дейманівської сільської ради Пирятинського району 

Полтавської області; 

реконструкцію каналізаційних мереж Вишняківського будинку-інтернату 

для громадян похилого віку та інвалідів за адресою: вул. Шевченка, 100, 

с. Вишняки Хорольського району Полтавської області; 

берегоукріплювальні заходи на 

Кременчуцькому водосховищі в районі 

с. Мозоліївка Глобинського району. І 

черга, у т.ч. коригування робочого 

проєкту 1 черга (ПК0-ПК5+0); 

придбання телесистеми раннього 

виявлення лісових пожеж та 

спеціалізованих металевих щогл для 

Державних підприємств „Гадяцьке 

лісове господарствоˮ та „Кременчуцьке лісове господарствоˮ; 

модернізацію єдиного наглядового центру за лісовими пожежами в 

приміщенні центральної контори ДП „Кременчуцький лісгоспˮ; 

влаштування протипожежної водойми в Державному підприємстві 

„Новосанжарське лісове господарствоˮ; 

придбання спецобладнання та забезпечення працівників служби охорони 

форменим одягом для здійснення природоохоронних та рекреаційних заходів 

на території регіонального ландшафтного парку „Нижньоворсклянськийˮ; 

утримання та поточний ремонт приміщення комунальної установи 

природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку „Диканськийˮ 

Полтавської обласної ради; 

утримання та оснащення приладами, обладнанням, зміцнення матеріально-

технічної бази комунальної установи „Рекреаційний центр „Криворудськийˮ 

Полтавської обласної ради; 

придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і засобів 

зв’язку, віднесених до організацій заповідників та інших природоохоронних 

установ, для комунальної установи „Рекреаційний центр „Криворудськийˮ 

Полтавської обласної ради. 

Крім того, ЦНАП Полтавської міської ради на розгляд прийнято 537 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (875 – 2019 

рік), видано 417 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення (628 – 2019 рік), повернуто на 

доопрацювання 85 документів (165 – 2019 рік). Рішеннями Департаменту 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації анулюванні 15 (22 – 2019 
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рік) дозволів суб’єктам господарювання на підставі подання заяви про 

анулювання дозволу. 

В умовах сьогодення невирішеним питанням є невпорядкована система 

поводження з твердими побутовими відходами. Наразі складається і ведеться 

реєстр об’єктів утворення відходів (ОУВ), об’єктів 

оброблення та утилізації відходів (ООУВ) та місць 

видалення відходів (МВВ).  

Так, у 2020 році реєстр ОУВ налічував 296 

об’єктів (у 2019 році – 247 об’єктів), реєстр ООУВ – 

5 об’єктів (у 2019 році – 3 об’єкти), реєстр МВВ – 

132 об’єкти (у 2019 році – 131 об’єкт). 

За 2020 рік 78% населення Полтавської області 

охоплено послугами з вивезення твердих побутових 

відходів; річне накопичення твердих побутових відходів в області становить 

понад 1850 тис. м3 або понад 0,001 тис. м3 на 1 мешканця; вилучення 

ресурсоцінних компонентів становить 1,6% від обсягів утворення. 

Станом на 01.01.2021 у регіоні наявні 9 полігонів твердих побутових 

відходів у містах Кременчук, Горішні Плавні, Гребінка, Решетилівка, 

Червонозаводське, смт Котельва, Шишаки, В.Багачка та в с. Зачепилівка 

Новосанжарського району. Всі полігони мають санітарно-технічні паспорти.   

Під час проведення на території області щорічної всеукраїнської акції „За 

чисте довкілля” в 2020 році було 

ліквідовано 338 стихійних 

сміттєзвалищ. 

Роздільний збір твердих 

побутових відходів шляхом 

встановлення контейнерів для 

збору ресурсоцінних компонентів 

запроваджений у містах: Миргород 

– з 2006 року, Кременчук та 

Карлівка – з 2009 року, Хорол – з 

2014 року, Гадяч – з 2017 року. 

Здійснено встановлення контейнерів для роздільного збору ресурсоцінних 

компонентів твердих побутових відходів у населених пунктах Чорнухинського, 

Новосанжарського, Зіньківського, Шишацького, Глобинського, 

Решетилівського, Великобагачанського, Пирятинського, Машівського, 

Полтавського, Миргородського районів. 

Крім того, враховуючи зміну адміністративно-територіального устрою 

області та формування нового базового та субрегіонального рівнів, виникла 

необхідність у проведенні комплексного аналізу стану виконання, коригуванні 

попередніх прорахунків та запланованих заходів „Комплексної програми 

поводження з твердими побутовими відходами в Полтавській області на 2017-

2021 роки” та оцінки доцільності продовження терміну її дії. 
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У Полтавській області розпочата робота з розробки Регіонального плану 

управління відходами до 2030 року. До цього процесу залучені науковці області 

у співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва 

DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

За 2020 рік облдержадміністрацією видано 51 висновок з оцінки впливу на 

довкілля (за 2019 рік – 30). Спостерігається значне збільшення проведених 

процедур щодо планованої діяльності у галузі промислової розробки родовищ з 

видобутку вуглеводнів, а також процедур, пов’язаних зі здійсненням зрошення 

на сільськогосподарських угіддях, що досить характерно для нашої області.  

 

19. Житлово-комунальне господарство та енергоефективність. 

 

Станом на 01.01.2021 в області функціонують 878 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, що обслуговують 982 будинки загальною площею 

2436,77 тис. м² (14,4% від загальної кількості багатоквартирних будинків). 

Кількість багатоквартирних будинків, управління якими здійснюється 

управителем, обраним співвласниками самостійно, становить 1300 од. (19% від 

загальної кількості багатоквартирних будинків). 

Для поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та 

створення потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг в 

області працюють 5 управляючих компаній, у тому числі у м. Кременчук – 2 

компанії, в управлінні яких знаходяться 1057 будинків, у м. Горішні Плавні – 2 

компанії, в управлінні яких 203 будинки; в м. Полтаві – 1 управляюча компанія, 

що надає послуги з управління 14 житловим будинкам. 

За результатами виконання Програми підтримки населення, об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

та житлово-будівельних кооперативів 

Полтавської області для виконання заходів 

з енергозбереження на 2015-2020 роки, у 

2020 році відшкодовано майже 2,0 млн 

грн за 276 кредитними договорами для 

об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово-будівних комбінатів 

(далі – ОСББ та ЖБК) (за 2019 рік – 125). 

За весь період дії програми було 

компенсовано з обласного бюджету населенню, ОСББ та ЖБК 7,8 млн грн, що 

становить 66,5% від планових обсягів фінансування.  

Проблемним залишається те, що не всі міста та райони області прийняли 

місцеві програми відшкодування частини відсоткових ставок по кредитах, 

залучених на впровадження енергоефективних заходів в ОСББ та ЖБК. 

Середній рівень оплати споживачів за житлово-комунальні послуги у 2020 

році становить 94,6%. Але заборгованість споживачів з оплати житлово-

комунальних послуг, зокрема водопостачання і водовідведення, 

теплопостачання та утримання житлового фонду, упродовж 2020 року 
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збільшилася на 20,0% і становить 874,3 млн грн. Загальний борг 

теплопостачальних підприємств області за спожитий природний газ на 

01.01.2021 становив 843,0 млн грн. Борг перед НАК „Нафтогаз України” за 

2020 рік становить 678,3 млн грн. Рівень розрахунків за газ, спожитий у 2020 

році, – 58,4%. 

На сьогодні одними з пріоритетних напрямків державної політики є 

напрямки енергоефективності та енергозбереження. Головними причинами 

такої уваги є вичерпність запасів традиційних видів палива, зростання їхньої 

ціни, шкідливий вплив на довкілля. 

Встановлені потужності 

відновлюваних та альтернативних 

джерел енергії в області мають 

тенденцію до щорічного зростання. 

Об’єктами відновлюваної та 

альтернативної електро- та тепло- 

енергетики у 2020 році вироблено 

283740,0 кВт/год енергії (на 4153,0 

кВт/год більше ніж за 2019 рік). 

Динаміка розвитку сонячної 

електроенергетики є найбільшою серед 

відновлювальних джерел енергії в Полтавській області. Кількість приватних 

домогосподарств, які здійснюють виробництво та продаж електричної енергії за 

„зеленимˮ тарифом, становить 606 сонячних установок, з яких 137 було 

встановлено у 2020 році. 

В області активно ведеться робота з переведення газифікованих котелень 

на використання альтернативних джерел енергії, таких уже налічується 302 

одиниці, сумарною потужністю 243660,13 кВт/год, що на 593,13 кВт/год більше 

ніж минулого року. 

У 2020 році підприємствами комунальної теплоенергетики було 

продовжено співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, що 

дозволило реалізувати в області вагомі енергоефективні проєкти:  

Комунальне виробниче підприємство „Теплоенергоˮ м. Горішні Плавні” за 

підтримки Горішньоплавнівської міської ради, в рамках співпраці з Північною 

екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO), завершено розпочату в 2019 

році реконструкцію котельні по вул. Енергетиків, 31.Вартість проєкту склала 

160,9 млн грн. 

Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового 

господарства „Полтаватеплоенергоˮ продовжено один з наймасштабніших 

проєктів, який реалізовується в рамках співпраці Міністерства розвитку громад 

та територій України з Північною екологічною фінансовою корпорацією 

(NEFCO) та Шведським агентством з міжнародного розвитку (SIDA) – 

модернізація поверхонь нагріву котла № 3 ПТВМ-50 районної котельні по вул. 

Ціолковського, 36 у м. Полтава, вартість проєкту – 1,6 млн євро.  
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У рамках реалізації проєкту Європейського Союзу „Модернізація 

виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород 

(MO.GE.DI.CO)ˮ КП „Миргородтеплоенергоˮ в 2020 році розпочато роботи з 

модернізації котельні по вул. Прорізна, 4-А, м. Миргород, вартість проєкту –

понад 1,0 млн євро. 

Значна увага приділена питанням благоустрою: протягом 2020 року в акції 

з благоустрою територій та безстрокової 

компанії з забезпечення чистоти і порядку в 

населених пунктах узяли участь 1847 

населених пунктів та залучено 4800 громадян. 

Було проведено роботи щодо підтримки 

технічного та санітарного стану на 

прибудинкових територіях населених пунктів, 

у 351 парку та 265 скверах, на 1021 дитячому і 611 спортивних майданчиках та 

1626 господарських майданчиках. 

 Ремонтні роботи виконувалися у 20 парках і 33 скверах, на 58 дитячих і 19 

спортивних та 40 господарських майданчиках. Було висаджено 7,9 тис. дерев, 

4,2 тис. кущів, приведено в належний стан 5,7 тис. м² газонів і 3,1 тис. м² 

квітників. Проведено роботи з утримання місць для поховань на 1485 

кладовищах, 681 братській могилі, 343 меморіальних комплексах та 456 місцях 

почесних поховань. У населених пунктах впорядковано дороги, вулиці, 

тротуари, береги водойм, велосипедні доріжки, відремонтовано 352 зупинки 

міського транспорту. Загалом на благоустрій населених пунктів витрачено 4,0 

млн грн. 

У Полтавській області реалізовувалася програма „Питна вода Полтавщини 

на 2011-2020 рокиˮ (далі – Програма), яка спрямована на реалізацію державної 

політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній 

кількості. Зважаючи на те, що фінансування заходів відбувалося не в повному 

обсязі, Програму вдалося реалізувати в цілому на 84,8%, в тому числі у 2020 

році – на 77,7%. 

Питна вода в області в цілому відповідає вимогам чинного стандарту. Але 

в останні роки спостерігається погіршення якості питної води в зв’язку з 

підвищенням вмісту заліза за рахунок незадовільного технічного стану 

водогінної мережі.  

У 2020 році на реалізацію заходів 

з поліпшення якості питної води 

фактично профінансовано 35,8 млн 

грн, у тому числі 2,5 млн грн – з 

державного бюджету, 8,3 млн грн – з 

обласного бюджету, 5,7 млн грн – з 

місцевих бюджетів та 19,3 млн грн з 

інших джерел фінансування. 

Зазначені кошти використані на 

будівництво і капітальний ремонт 6 артезіанських свердловин та будівництво і 
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капітальний ремонт 1,8 км водопровідної мережі на території області. 

Будівництво артезіанських свердловин забезпечило якісною питною водою 

населення с. Божкове Новоселівської ТГ Полтавського району району, с. Ісківці 

Миргородського району, смт Оржиця, м. Зіньків, м. Гребінка та м. Пирятин. 

Водночас у с. Терентіївка Новоселівської ТГ Полтавського району та у смт 

Опішня Полтавського району району свердловини побудовано, але не 

профінансовано у зв’язку із закінченням бюджетного 2020 року. Фінансування 

даних об’єктів буде закінчено в бюджетному 2021 році після завершення 

процедури приймання-здачі виконаних робіт. 

 

20. Забезпечення правопорядку. 

 

У 2020 році облдержадміністрацією в межах визначених повноважень 

виконано ряд заходів Комплексної програми щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної 

роботи на 2016-2020 роки (далі – Програма). За 2020 рік виконання завдань і 

заходів, визначених Програмою, з обласного бюджету було профінансовано на 

10,9 млн грн: 

Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області виділено 

понад 3,6 млн грн на придбання 8 

автомобілів RenaultDaster; 

Управлінню Служби безпеки 

України в Полтавській області виділено 

1,5 млн грн на закупівлю 

автотранспортних засобів для 

здійснення оперативної діяльності; 

державній установі „Полтавська 

установа виконання покарань (№ 23)ˮ 

виділено 1,4 млн грн для проведення капітального ремонту покрівлі 3-го 

гуртожитку (режимного корпусу) та поточного ремонту слідчих кабінетів; 

державній установі „Божковська виправна колонія (№ 16)ˮ виділено 

субвенції в розмірі 259,8 тис. грн, за рахунок якої було проведено модернізацію 

маскувальної та окремо встановленої огорожі ділянки периметру, а також 

модернізацію охоронного освітлення ділянки периметру; 

Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру 

виділено 1,0 млн грн для придбання легкового автомобіля FiatDoblo, який 

модернізовано у спеціальну пересувну лабораторію, та сервера з джерелом 

безперебійного живлення; 

Управлінню Держспецзв’язку в Полтавській області було виділено 

24,0 тис. грн для закупівлі радіостанцій та акумуляторів; 

Державній установі „Центр пробаціїˮ виділено 150,0 тис. грн, які було 

спрямовано на закупівлю 15 одиниць комп’ютерної техніки; 

Державній установі „Центр обслуговування підрозділів Національної 

поліції Україниˮ – 840,0 тис. грн на проведення поточного ремонту приміщень; 
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Територіальному управлінню Служби судової охорони у Полтавській 

області виділено 120,0 тис. грн на придбання 14 нагрудних відеореєстраторів та 

комплекту комп’ютерного обладнання; 

військовій частині 3052 виділено 900,0 тис. грн для придбання 

2 автомобілів марки FiatDobloCombi; 

військовій частині А3114 виділено 750,0 тис. грн для проведення 

капітального ремонту покрівлі; 

військовій частині А3358 виділена субвенція у розмірі 317,1 тис. грн для 

закупівлі будівельних матеріалів. 

У територіальних підрозділах Головного управління Національної поліції в 

Полтавській області до Єдиного обліку зареєстровано 269,7 тис. заяв та 

повідомлень про правопорушення та інші події, що на 2,8% (+7461) більше, ніж 

за аналогічний період минулого року (2019 рік – 262,2 тис. заяв), з них у 

Єдиний реєстр досудових розслідувань зареєстровано 15122 кримінальних 

правопорушень, що на 18,7% менше, ніж у 2019 році (2019 рік – 18599), у тому 

числі 5200 тяжких та особливо тяжких, що на 5,7% менше, ніж у 2019 році        

(2019 рік – 5514). 

Питома вага кримінальних правопорушень, зареєстрованих у 2020 році, за 

якими особи встановлені, становить 54,2% (2019 рік – 40,6%), з яких по тяжким 

та особливо тяжким кримінальним правопорушенням – 45,4% (2019 рік – 

38,8%). 

До суду з обвинувальним актом скеровано 5133 кримінальних проваджень, 

що на 4,6% (+234) більше, ніж за аналогічний період 2019 року (2019 рік – 

4 899). 

Порівняно з 2019 роком зменшилася кількість зареєстрованих 

кримінальних правопорушень: 

зґвалтувань – на 68,8% (з 16 до 5); 

очевидних вбивств – на 21,6% (з 51 до 40); 

крадіжок – на 33,1% (з 10761 до 7201), 

грабежів – на 24,8% (з 379 до 285);  

шахрайств – на 23,9% (з 1 486 до 1 131); 

злочинів у сфері господарської діяльності – на 68,4% (з 79 до 25); 

порушень правил безпеки дорожнього руху – на 6,2% (з 259 до 243), у т.ч., 

що причинило смерть потерпілого, – на 18% (з 61 до 50); 

незаконних заволодінь транспортними засобами – на 14,6% (з 157 до 134); 

розбійних нападів – на 2% (з 51 до 50). 

Водночас збільшилася кількість зареєстрованих окремих видів злочинів: 

нанесення тяжких тілесних ушкоджень – на 19% (з 58 до 69); вимагання – на 

6,7% (з 15 до 16); самовільне зайняття земельної ділянки – на 76,7% (з 43 до 

76); привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем – на 66,3% (з 160 до 266). 

Підвищилася ефективність викриття злочинів, зокрема: незаконного 

поводження зі зброєю – на 7,7% (з 155 до 167), у т.ч. з вогнепальною зброєю – 

на 7,7% (з 117 до 126); у сфері службової діяльності – на 54,7% (з 333 до 515); у 
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сфері обігу наркотичних засобів – на 15,4% (з 869 до 1003), у т.ч. числі збуту 

наркотичних засобів – на 95,4% (з 196 до 383). 

Протягом 2020 року зменшилася кількість кримінальних проваджень, 

зареєстрованих за фактом вчинення очевидного вбивства (40 проти 51 за 2019 

рік), за 38 провадженнями особам повідомлено про підозру. 

У 2020 році слідчими підрозділами Головного управління Національної 

поліції в Полтавській області розпочато 515 кримінальних проваджень щодо 

злочинів у сфері службової діяльності, що на 54,7% більше, ніж минулого року 

(2019 рік – 333). Оголошено особам про підозру за 286 кримінальними 

правопорушеннями.  

Цивільний захист. 

В області приділялася значна увага цивільному захисту населення, 

оскільки неможливий сталий соціально-економічний розвиток та зростання 

добробуту населення без вирішення питань безпеки життєдіяльності людини. 

Робота територіальної підсистеми цивільного захисту області проводилася 

згідно з Планом основних заходів на 2020 рік, координація діяльності у сфері 

цивільного захисту здійснювалася 

регіональною комісією з питань 

техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій, якою в 

минулому році проведено 38 засідань 

(на 37 засіданнях розглядалося 

питання запобігання поширенню на 

території області гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2), розглянуто 26 питань та надано 

відповідні протокольні доручення. 

У березні 2020 року створено обласний штаб з ліквідації наслідків 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 

рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби СOVID-19. 

Керівником робіт штабу у період з березня по грудень 2020 року видано 

152 розпорядження. 

У 2020 році на території області сталося 6 надзвичайних ситуацій, з них:  

1 державного рівня (пов’язана з епідемічним спалахом небезпечних 

інфекційних хвороб (COVID-19); 

2 місцевого рівня: 1 – пов’язана з виявленням Африканської чуми свиней у 

приватному господарстві в Гадяцькому районі, 1 – пов’язана із загибеллю 3 людей 

на р. Дніпро в Глобинському районі;  

3 об’єктового рівня: 1 – пов’язана з отруєнням 6 людей внаслідок 

споживання неякісних продуктів харчування в м. Кременчук, 1 – пов’язана з 

пожежею на сільськогосподарських угіддях площею 170 га в Машівському 

районі 1 – руйнування елементів мостового переходу через р. Дніпро в 

м. Кременчук.  
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Внаслідок надзвичайних ситуацій загинули 3 особи та постраждали 6 осіб, у 

2019 році загинули 19 осіб та постраждали 2 особи (крім ситуації, пов’язаної з 

поширенням COVID-19, внаслідок якої у 2020 році померли 782 особи, захворіли 

37884 особи, одужали 30083 особи). 

Загалом у 2020 році надзвичайних 

ситуацій сталося на 40% менше, ніж у 

2019 році. 

З метою оперативного реагування 

на надзвичайні ситуації та небезпечні 

події в області, відповідно до 

перспективної мережі розміщення 

місцевих пожежно-рятувальних підрозділів (центрів безпеки), у 2020 році 

почали функціонувати 4 місцеві пожежно-рятувальні підрозділи: в с. Шедієве 

Новосанжарського району, с. Книшівка Гадяцького району, с. Радивонівка 

Великобагачанського району, 1 центр безпеки в с. Новознамʼянка 

Кременчуцького району (у 2019 році – 3 підрозділи). Усього на території 

області функціонують 39 місцевих пожежно-рятувальних підрозділів. 

Протягом 2020 року для поповнення регіонального матеріального резерву 

для запобігання надзвичайних ситуацій та ліквідації її наслідків з обласного 

бюджету виділено 884,2 тис. грн, що дало змогу наповнити регіональний 

матеріальний резерв з 93% до 96,8% номенклатури. 

Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області проведено функціональне навчання з 1730 особами 

керівного складу та фахівцями, діяльність яких пов’язана з організацією та 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, з них за державним 

замовленням – 614 особами (100% виконання плану), на договірних умовах – 

781 особою (83% виконання плану) та 335 особами (поза планом, що становить 

112% до планових показників). 

Основні зусилля органів управління та сил цивільного захисту у 2020 році 

були спрямовані на недопущення поширення на території області 

коронавірусної хвороби та мінімізацію її наслідків, оперативне реагування на 

надзвичайні ситуації та небезпечні події, проведення попереджувальної та 

профілактичної роботи серед населення, спрямованої на запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій та небезпечних подій. 

 

21. Розбудова інформаційного суспільства. 

 

У питанні розбудови інформаційного суспільства робота була спрямована 

на дотримання принципів інформаційної відкритості та прозорості, підтримки 

рівноправного діалогу з представниками громадянського суспільства, 

забезпечення узгодження інтересів органів влади та громадськості у вирішенні 

нагальних питань. 
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Забезпечено новинневе та анонсове 

наповнення офіційного вебпорталу 

облдержадміністрації. Створено та 

підтримуються сторінки 

облдержадміністрації в соціальних мережах 

(„Фейсбук”, „Інстаграм”). Висвітлення 

діяльності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

відбувається регіональними телеканалами та друкованими засобами масової 

інформації через укладені договори.  

На регіональних телеканалах здійснено зйомку та трансляцію понад 150 

відеоінформаційних матеріалів. З метою поширення соціальної відеореклами 

разом із телеканалами використовуються можливості вуличного телеекрану. 

Щодня транслюється 10-15 відеороликів різної тематики. Щороку поширюється 

більше 100 відеоматеріалів. 

 У друкованих засобах масової інформації забезпечується оприлюднення 

нормативно-правових та регуляторних актів органів публічної влади та 

тематичних публікацій. Разом з тим, регіональні друковані ЗМІ на своїх 

сторінках активно використовують офіційну інформацію облдержадміністрації. 

З метою забезпечення населення області різноплановою інформаційною 

продукцією, створено умови для підтримки засобам масової інформації для 

дітей та юнацтва, науковим виданням, засобам масової інформації, що 

сприяють розвитку мов та культур. Результатом є об’єктивне висвітлення 

діяльності громадських організацій інвалідів, проблем осіб з інвалідністю 

(газета Полтавської обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації 

Союзу осіб з інвалідністю України „Сила духуˮ), розвиток дитячої творчості 

(журнал „Діє-Словоˮ Полтавська літературна криничка для дітей і юнацтва”), 

підтримка творчості місцевих авторів (літературно-мистецьке видання 

Полтавської обласної організації Національної спілки письменників України 

„Полтавська криницяˮ).  

Потужну підтримку надано творчості місцевих авторів та видавництвам 

області. За окремими щорічними планами забезпечено випуск соціально 

значущих видань, спрямованих на популяризацію та вивчення історії краю, 

виховання патріотизму та утвердження української ідентичності.  

У 2020 році за кошти обласного бюджету реалізовано 13 україномовних 

видавничих проєктів на суму майже 1,6 млн грн. Усього бібліотечним 

установам області передано 5925 примірників соціально 

значущих видань, що майже на 14% більше, ніж у 2019 

році. Забезпечено випуск 2-х томів серії книг 

„ПОЛТАВІКА. Полтавська енциклопедіяˮ у 12 томах. 

Загальна кількість компаній, які формують 

телерадіопростір області: 11 редакцій проводового 

радіомовлення, 17 організацій ефірного мовлення, 8 

місцевих телеканалів у кабельних мережах, 6 місцевих 
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організацій цифрового мовлення та 20 провайдерів програмних послуг, які 

працюють згідно з ліцензіями Національної ради України з питань телебачення 

і радіомовлення. 

Телемовлення у кабельній мережі наразі здійснюють 8 компаній.  

Радіомовлення на території Полтавської області реалізується в діапазонах 

ультракоротких хвиль нижнього та верхнього піддіапазонів та представлено 23 

суб’єктами інформаційної діяльності, які використовують 33 частоти та ведуть 

трансляцію у м. Полтава, м. Красногорівка, м. Гадяч, м. Гребінка, 

м. Кременчук, м. Лохвиця, с. Лелюхівка, с. Іскрівка, м. Миргород, м. Карлівка, 

м. Лубни та м. Зіньків. У тому числі 13 організацій ефірного та 11 редакцій 

проводового радіомовлення. За останні 3 роки кількість редакцій проводового 

радіомовлення в області скоротилася вдвічі. 

Інформування громадян у мережі інтернет в Полтавській області 

забезпечують понад 35 новиннєвих інтернет-видань, а саме: ОКІА „Новини 

Полтавщиниˮ, ІВ „Полтавщинаˮ, ІВ „Трибунаˮ, ІВ „Колоˮ, ІВ „ЗМІСТˮ, 

ІВ „0532.ua – Сайт міста Полтавиˮ, ІВ „Полтава 365ˮ та інші.  

 

 

 

Виконувач обов’язків 

голови облдержадміністрації                                                 Д. ЛУНІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про звіт голови Полтавської обласної державної 

адміністрації про виконання Програми економічного та соціального розвитку 

Полтавської області на 2020 рік, а також делегованих обласною радою 

повноважень» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації. 

Проєкт рішення не є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: контроль за реалізацією державної регіональної політики, збалансованим 

економічним і соціальним розвитком області, а також ефективним 

використанням природних, трудових і фінансових ресурсів.  

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення  

 

За ініціативи голови Полтавської обласної державної адміністрації 

обумовлена необхідністю заслуховування звітів голів місцевих державних 

адміністрацій про виконання програм соціально-економічного та культурного 

розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення 

місцевими державними адміністраціями делегованих їм радою повноважень.  

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення обумовлено необхідністю заслуховування звітів голів 

місцевих державних адміністрацій про виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених 

питань, а також про здійснення місцевими державними адміністраціями 

делегованих їм радою повноважень, виконання Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Взяття до відома звіту голови обласної державної адміністрації  

Синєгубова О.В. про виконання Програми економічного та соціального 

розвитку Полтавської області на 2020 рік, а також делегованих обласною радою 

повноважень. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація рішення не потребує фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

При розробці проєкту рішення враховані пропозиції структурних 

підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів органів 

виконавчої влади. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Не потребує громадського обговорення.  

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття даного рішення забезпечить виконання вимог Законів України 

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

а також створить умови для схвалення ефективних рішень щодо успішної 

реалізації ключових заходів та показників соціально-економічного розвитку.  

 

 

 

Виконувач обов’язків 

директора Департаменту економічного  

розвитку, торгівлі та залучення  

інвестицій Полтавської обласної  

державної адміністрації              О. ОНУПКО 


