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Вступ. 

 

2021 рік був роком нових викликів і перемог як для Полтавщини, так і для 

нашої країни. Звітний рік був непростим, але він відкрив нові можливості для 

розвитку регіону, показав сильні та слабкі сторони. Чималих труднощів додала 

й епідемічна ситуація, яка склалася протягом останніх двох років у країні та 

усьому світі. Але завдяки вчасному реагуванню на потреби, забезпечуючи 

необхідними засобами та матеріалами медичні заклади, реалізовані поставлені 

завдання.  

Полтавщина – унікальний регіон, що має чималий набір природних переваг, 

за поєднанням яких її можна вважати лідером. Економіка області має виняткові 

умови, а саме вигідне географічне положення в центральній частині країни на 

перетині важливих транспортних шляхів, розвинену інфраструктуру та 

забезпеченість кваліфікованими людськими ресурсами тощо. Усе це є 

підґрунтям для забезпечення динамічного розвитку області. 

Векторами розвитку області у 2021 році були надання населенню якісних 

медичних послуг (в умовах пандемії), підтримка здорової нації, комплексний 

динамічний розвиток економіки, реформування освітніх процесів, поліпшення 

екологічного стану, залучення інвестицій та міжрегіональна інтеграція. 

Проводилася цілеспрямована робота для забезпечення сталого розвитку та 

вирішення нагальних питань у всіх сферах діяльності. 

Рушійною силою збалансованого розвитку економіки області є динамічне 

наповнення бюджетів усіх рівнів (у тому числі місцевих), зростання будівельної 

активності (у тому числі доріг та інфраструктури), реалізація програми 

Президента України „Велике будівництвоˮ, підтримка розвитку середнього та 

малого підприємництва, розширення присутності на ринках ЄС, інтеграція 

підприємств до міжнародного економічного простору. 

Відповідно до рейтингу Міністерства розвитку громад та територій України 

Полтавська область належить до ТОП-3 регіонів країни за наступними 

показниками:  

• „Валовий регіональний продукт у розрахунку на 1 особу” – 1 місце,  

• „Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу 

населення” – 3 місце,  

• „Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) 

у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку року” 

– 3 місце,  

• „Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без 

трансфертів)” – 2 місце,  

• „Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну 

особу населення)” – 3 місце,  

• „Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. 

осіб наявного населення)” – 3 місце. 
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ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

за 2020-2021 роки 

Показники 

 

2020 рік 2021 рік Динаміка (+/-) 

Надходження до 

місцевих бюджетів, 

млн грн  

13054,9 16674,5 
+3619,7 млн грн, 

або +27,7% 

Індекс промислової 

продукції, %  
99,8 101,1 +1,3 в.п. 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції, 

млрд грн  

186,9 241,6 
+54,7 

або +29,3% 

Добувна промисловість 

і розроблення кар’єрів, 

% 

102,6 100,9 -1,7 в.п. 

Переробна 

промисловість, % 
92,9 103,6 +10,7 в.п.  

Індекс 

сільськогосподарської 

продукції, % 

88,8 109,6 +20,8 в.п. 

Обсяг виконаних  

будівельних робіт, 

млн грн 

8146,4 9425,4 
+1279,0 

або +15,7% 

Зовнішньоторговельний 

оборот товарів, 

млн дол. США  

3489,8 5069,1 
+1579,3 

або +45,3% 

Експорт товарів, 

млн дол. США  
2317,3 3189,5 

+872,2 
або +37,6% 

Імпорт товарів, 

млн дол. США 
1172,5 1879,6 

+707,1 
або +60,3% 

Капітальні інвестиції, 

млрд грн  
21,8 23,8 

+2,0 

або +9,2%  

Середньомісячна 

заробітна плата 

(номінальна), грн 

10819,0 12988,0 
+2169,0 

або +16,7% 

Оборот роздрібної 

торгівлі, млрд грн  
38,6 48,5 

+9,9  

+25,6%  
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1. Фінансова самодостатність. 

 

 

Протягом 2021 року до бюджетів усіх рівнів акумульовано 63,5 млрд грн 

податків і зборів, що на 70,1% більше показників 2020 року (37,3 млрд грн). 

Надходження до Державного бюджету України в 2021 році збільшилися на 

92,9% (22,6 млрд грн) і становили 46,8 млрд грн.  

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

16,7 млрд грн. Надходження збільшилися на 27,7%. У розрахунку на душу 

населення області обсяг доходів зріс на 29,2% (2745 грн) і становив 12158 грн. 

Планові показники надходжень до місцевих бюджетів за доходами (без 

урахування трансфертів) виконано на 112,1%.  

Капітальні видатки за 2021 рік становлять 4,1 млрд грн та були спрямовані 

на розвиток інфраструктури області. 

На початок 2021 року залишки коштів місцевих бюджетів за загальним 

фондом становили 1086,8 млн грн (на початок 2020 року – 1502,1 млн грн), 

протягом року розподілено 1017,4 млн грн або 93,6%. 

Видатки загального фонду бюджету області за 2021 рік освоєні в сумі 

15,7 млрд грн або на 96,0% від уточненого розпису з урахуванням змін. 

Бюджет області за показниками спеціального фонду виконано в сумі 

6,1 млрд грн або на 88% від уточненого розпису на рік.  

2021 рік став індикатором розвитку 60 територіальних громад області, які 

після виборів отримали більше повноважень, ресурсів та відповідальності задля 

покращення якості життя і доступності послуг.  

Згідно з даними моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, 

проведеного Міністерством розвитку громад та територій України, громади 

області підтвердили свою успішність та фінансову спроможність. Зокрема, за 

підсумками 2021 року доходи місцевих бюджетів у розрахунку на 1 мешканця 

зросли на 27,3%, і становили 11,2 тис. грн (3 місце в Україні). 

За даними інформаційно-аналітичної системи Міністерства розвитку 

громад та територій України середній індекс податкоспроможності громад за 

2021 рік по області становив 1,0 (в Україні – 0,8) – і це 2 місце в Україні після 

Київської області. 
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Найкращі за цим показником: Горішньоплавнівська (2,21) та Полтавська 

(1,66) міські, Машівська (1,9) та Комишнянська (1,54) селищні, Михайлівська 

(1,95) та Білоцерківська (1,84) сільські територіальні громади. 

Низький рівень податкоспроможності у Заводській міській (0,59), 

Новогалещинській (0,42) та Ромоданівській (0,53) селищних, а також 

Кам’янопотоківській (0,28) та Пришибській (0,63) сільських територіальних 

громадах.  

Станом на 01.01.2022 найбільші за обсягом надходження до загального 

фонду мають: Полтавська (3,7 млрд грн) та Кременчуцька (2,1 млрд грн) міські, 

Шишацька (234,9 млн грн), Машівська (217,1 млн грн) та Диканська                 

(212,2 млн грн) селищні, Сенчанська (237,2 млн грн) та Щербанівська               

(163,2 млн грн) сільські територіальні громади. 

Найменший обсяг надходжень у Пришибській (40,0 млн грн), Омельницькій 

(44,1 млн грн) та Петрівсько-Роменській (49,7 млн грн) сільських територіальних 

громадах. 

За часткою власних доходів у загальному обсязі надходжень найкращі 

показники мали Горішньоплавнівська (88,4%) та Полтавська (85,0%) міські, 

Опішнянська (84,9%) та Комишнянська (82,5%) селищні, Мартинівська (88,1%) 

та Сенчанська (87,9%) сільські територіальні громади. 

Найнижчу частку – Кам’янопотоківська сільська (40,5%), Градизька 

селищна (51,0%) та Оболонська сільська (54,1%) територіальні громади. 

Протягом 2021 року 25 територіальних громад отримували базову дотацію, 

23 громади – реверсну дотацію, 12 громад мали збалансовані бюджети. 

Найбільшу базову дотацію отримували громади: Кам’янопотоківська 

сільська – 17,8 млн грн (або 24,8% в загальних доходах громади), Новосанжарська 

селищна – 11,0 млн грн (або 5,4%) та Лубенська міська – 11,4 млн грн (або 2%). 

Серед громад з найбільшим рівнем реверсної дотації Полтавська 

(280,2 тис. грн), Кременчуцька (133,1 тис. грн), Горішньоплавнівська 

(98,3 тис. грн), Глобинська (24,3 тис. грн) міські та Машівська селищна 

(15,1 тис. грн). 

 

2. Промисловий комплекс. 
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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 підґрунтя регіональної економіки 

промисловий комплекс стабільно забезпечує майже 50% валової доданої 

вартості, охоплює понад третину зайнятих працівників області.  

Протягом 2021 року Полтавщина забезпечила 6,8% загальнодержавного 

обсягу реалізованої промислової продукції, що становить 241,6 млрд грн. За цим 

показником область посідає 5 місце серед регіонів України. 

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції 54,4% 

(131,4 млрд грн) припадає на добувну промисловість та розроблення кар’єрів; на 

підприємства переробної промисловості – 38,8% (93,7 млрд грн), у тому числі на 

харчову – 15,3%, машинобудування – 3,7%.  

За підсумками 2021 року позитивну динаміку демонструвала добувна 

промисловість і розроблення кар’єрів (індекс промислової продукції 100,9%). 

Нафтогазовими підприємствами на території області видобуто: природного     

газу – 9003,7 млн м3, газового конденсату – 447,4 тис. тонн.  

Полтавська область займає лідируючі позиції в загальнодержавних обсягах 

видобутку вуглеводнів: питома вага видобутку газу природного становить 

46,5%, газового конденсату – 60,2%. 

Підприємствами гірничодобувної промисловості збільшено видобуток 

залізної руди – на 13,1% (33,8 млн тонн), виробництво окатків залишилося на 

рівні 2020 року (11,2 млн тонн). 

Також на 11,5% зросло виробництво продукції в хімічній промисловості, у 

виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції – на 6,0%. Уперше за останні роки у 2021 році зросло виробництво 

продукції в машинобудівній галузі (за підсумками 2021 року на 6,4%). 

Проте зменшення обсягів відбулося в легкій промисловості – на 1,0%, 

металургії – на 1,4%, харчовій промисловості – на 1,7%, виготовленні виробів з 

деревини – на 13,6%. 

Стійку позитивну динаміку промислового виробництва забезпечили такі 

провідні підприємства області: 

✓ нафтогазові – ГПУ „Полтавагазвидобуванняˮ (видобування нафти), 

ПрАТ „Нафтогазвидобуванняˮ та інші;  

✓ гірничодобувні – ПрАТ „Полтавський гірничо-збагачувальний 

комбінатˮ (видобуток залізної руди та виробництво окатків) та                                

ТОВ „Єристівський гірничо-збагачувальний комбінатˮ, які входять до 

швейцарської залізорудної компанії Ferrexpo;  

✓ машинобудівні – ПрАТ „Кременчуцький завод дорожніх машинˮ,              

ПП „Лубнимашˮ, ПрАТ „Склоприладˮ, ПрАТ „Полтавський машинобудівний 

завод” та інші.  

Водночас, протягом 2021 року скоротили виробництво продукції такі 

провідні машинобудівні підприємства як: ПрАТ „Кременчуцький колісний 

завод”, ПАТ „Крюківський вагонобудівний завод”, ВП „Лубенський 

верстатобудівний завод „ПАТ Мотор Січ”, ПрАТ „Обод”. На рівні показників 

2020 року спрацював ПрАТ „Хорольський механічний завод”. 
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Не зважаючи на позитивні зрушення в машинобудуванні, в окремих галузях 

відбулося скорочення виробництва. Основними загальними чинниками, що мали 

вплив на скорочення виробництва, окрім впливу пандемії COVID-19 та введення 

обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(встановлення обмеження трудової діяльності; введення дистанційної форми 

праці; переведення окремих підприємств на скорочений робочий тиждень), є 

високі ціни на сировину (особливо на вітчизняний металопрокат) та матеріали, а 

також енергоносії, що призвело до різкого зростання собівартості продукції та 

зниження рівня її конкурентоспроможності; зависокі ставки за кредитами; 

відсутність державних замовлень на продукцію вітчизняних виробників 

(зокрема, машинобудівної галузі) в умовах необхідності оновлення вітчизняного 

рухомого складу в залізничній галузі, дорожньому, комунальному господарстві 

тощо; скорочення інноваційної активності за відсутності фінансування; дефіцит 

кадрів робочих професій та недостатня якість професійної підготовки. Крім того, 

на стабільне функціонування промислового комплексу впливає такий фактор 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.  

Важливим фактором, що гальмує промисловий розвиток, є відсутність 

затвердженої Державної стратегічної програми промислового розвитку, яка б 

містила чітко визначені цілі та пріоритети розвитку, механізми і джерела 

фінансування впровадження необхідних заходів у промисловості. 

У таких умовах основним своїм завданням місцева влада визначила 

сприяння регіональним промисловим підприємствам з метою зупинення спаду 

виробництва та нарощування у подальшому обсягів виготовлення промислової 

продукції. Так, протягом 2021 року було напрацьовано низку пропозицій щодо 

вирішення проблемних питань, з якими облдержадміністрація звернулася до 

Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України 

О.Любченка листом від 07.07.2021 № 01-10/4359; крім того, щомісячно 

направлялися аналітичні матеріали щодо ситуації у промисловому комплексі 

області із зазначенням проблемних питань, які потребують пріоритетного 

вирішення. Це: 

розробка та внесення на розгляд Верховної Ради України проєкту Закону 

України „Про промислову політику”; 

розробка та затвердження Стратегії промислового розвитку України з 

метою визначення вектору розвитку національної промисловості; 

опрацювання питання стабілізації ціноутворення на основну сировину 

(особливо на вітчизняний металопрокат) та матеріали, а також енергоносії, що 

забезпечить підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції 

машинобудування; 

запровадження використання державними банками інструментів 

довгострокового пільгового кредитування в національній валюті (на рівні 5% 
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річних) під впровадження інвестиційних проєктів з розробки та виготовлення 

високотехнологічної (інноваційної) продукції, технічне переозброєння 

виробництва, що підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції на 

світових ринках; 

розробка та запровадження реалізації загальнодержавних галузевих 

програм з метою залучення до їх виконання вітчизняних виробників 

(будівництво доріг та комунальне господарство, розвиток інфраструктури, 

оновлення рухомого залізничного складу тощо); 

опрацювання запровадження механізму часткової компенсації вартості 

дорожньо-будівельної техніки та обладнання вітчизняного виробництва; 

встановлення податкових пільг виробникам у частині витрат на 

модернізацію та інноваційну діяльність з метою зменшення собівартості 

продукції; 

відновлення відшкодування з державного бюджету компенсації середнього 

заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період; 

зменшення ввізного мита на імпортні сировину, матеріали та комплектуючі 

для національних виробників, що дасть можливість знизити витрати на 

виробництво  продукції та бути конкурентоспроможними на ринках; 

забезпечення державними замовленнями машинобудівних підприємств 

області (ПрАТ „АвтоКрАЗ”, ПАТ „Крюківський вагонобудівний завод”, 

ПрАТ „Кредмаш” та інших) – виробників великовантажних автомобілів, 

військової та спеціальної техніки, автомобілів для дорожнього та комунального 

господарств, вантажних та пасажирських вагонів, дизель-поїздів і продукції для 

метрополітенів – в умовах, коли українська залізниця, дорожнє та комунальне 

господарство потребують оновлення зношеного рухомого складу; 

розроблення середньо- та довгострокових галузевих програм у галузі 

машинобудування і механізмів залучення державних коштів для закупівлі 

продукції вітчизняних машинобудівників; 

повернення до розгляду питання закупівель складної техніки з 

підтвердженим ступенем локалізації виробництва (законопроєкт № 3739 про 

внесення змін до Закону України „Про публічні закупівлі” щодо створення 

передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості (дата 

реєстрації – 24.06.2020), прийнятий за основу у першому читанні).  

Слід зазначити, що у 2021 році завдяки спільній роботі обласної державної 

адміністрації та керівництва ПАТ ,,Крюківський вагонобудівний завод” за 

безпосередньою участю Президента України В.Зеленського було досягнуто 

домовленостей та укладено угоду з АТ ,,Укрзалізниця” щодо виконання 

державного замовлення на виготовлення 100 пасажирських вагонів, закупівля 

яких була анонсована Президентом України в березні 2020 року, під час візиту 

до Полтавської області.  

До кінця року завод виготовив та з випередженням графіку поставив на 

АТ „Укрзалізниця” 20 вагонів зі 100 (станом на 31 січня 2022 року – вже 25). 
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Також у рамках реалізації програми Президента України „Велике 

будівництво” у IV кварталі 2021 року АТ „Укрзалізниця” поставлено 3 дизель-

поїзди ДПКр-3. 

Наприкінці минулого року було анонсовано ще декілька важливих для     

ПАТ ,,Крюківський вагонобудівний завод” проєктів – це запуск на початку     

2022 року другої лінії з виробництва вантажних вагонів завдяки ініціативі Уряду 

з масштабного оновлення вантажних вагонів у 2022-2031 роках, зокрема 

Міністерством інфраструктури України 30.11.2021 видано наказ № 647, який дав 

старт даному проєкту; участь у тендері на поставку для АТ „Укрзалізниця”           

80 приміських та регіональних електропоїздів, який було оголошено у жовтні 

2021 року; реалізація наймасштабніших проєктів із будівництва і модернізації 

залізниці, анонсованих 09.11.2021 на Форумі „Велике будівництво: нова 

залізниця” за участю Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра 

інфраструктури України, які передбачають замовлення 500 пасажирських 

вагонів та 20 дизель-поїздів протягом наступних 2-3 років. Президентом України 

було наголошено на необхідності залучення ПАТ ,,Крюківський вагонобудівний 

завод” до виконання цих проєктів.  

Наявність зазначених проєктів надали новий подих кадровій політиці 

підприємства – у минулому році вдалося призупинити відтік кадрового 

потенціалу та відновити набір кваліфікованого персоналу (з липня місяця і до 

кінця 2021 року було створено 209 робочих місць). 

Також вирішувалися проблемні питання ПрАТ „АвтоКрАЗ” – було 

укладено трирічний контракт на поставку великовантажної автомобільної 

техніки „КрАЗ” та запасних частин для потреб Командування з організації 

підрядних робіт Армії Сполучених Штатів Америки (США); 24 грудня 

Департаментом будівництва, містобудування і архітектури облдержадміністрації 

укладено угоду з підприємством на закупівлю великовантажної техніки для 

територіальних громад області за умови співфінансування з екологічного фонду 

області та громад. 

Загалом ПрАТ „АвтоКрАЗ” сформовано портфель замовлень на 2022 рік в 

обсязі близько 1000 автівок різних моделей та модифікацій.  

Також 16 грудня 2021 року був прийнятий Закон України „Про внесення 

змін до Закону України „Про публічні закупівлі” щодо створення передумов для 

сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості”, який передбачає 

тимчасово, протягом 10 років, починаючи з 2022 року, врахування під час 

здійснення закупівель підтвердженого ступеня локалізації виробництва на 

визначений Кабінетом Міністрів України перелік машинобудівної продукції.   
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3. Розвиток агропромислового комплексу. 

 

Аграрне виробництво на Полтавщині здійснюють 3,5 тис. 

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

господарств та 185,7 тис. особистих селянських господарств. 

За 2021 рік індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 

2020 роком становив 109,6%, у тому числі в сільгосппідприємствах – 113,5%, в 

господарствах населення – 100,8%.  

За обсягом виробництва валової продукції область посідає 4 місце, в тому 

числі в рослинництві – 2 місце, частка Полтавщини в загальному обсязі валової 

продукції становить 5,9% 

Рослинництво 

Протягом останніх років Полтавщина залишається серед лідерів з 

виробництва основних сільськогосподарських культур. Аграріями області 

намолочено 6,0 млн тонн зернових культур, у тому числі валовий збір кукурудзи 

на зерно становить понад 4,4 млн тонн. Отриманий вал продовольчого зерна дає 

змогу в повному обсязі забезпечити потреби споживання населення та харчових 

підприємств області. 

За валовим збором зернових культур область посідає 2 місце в Україні, 

цукрових буряків – 3 місце, сої та соняшнику – 6 місце. 

У 2021 році призупинена тенденція зменшення площ озимих зернових. Під 

урожай 2022 року посіяно 273,5 тис. га озимих на зерно, із них: пшениці – 

257,0 тис. га. Усі посіви знаходяться в доброму та задовільному станах. 

Область має досвід в розвитку органічного землеробства. Загальна площа 

земель, зайнятих під органічним виробництвом, в області становить 33,2 тис. га 

або 2,5% орних земель (в Україні – 1,2%). 

На сьогодні в області сертифіковані 32 виробники органічної продукції. 

Тваринництво 

Лідируючі позиції Полтавська область посідає в Україні й з виробництва 

продукції тваринництва. Основними пріоритетами в розвитку галузі 

тваринництва є молочне скотарство і свинарство. За кількістю поголів’я ВРХ в 

усіх категоріях господарств та сільськогосподарських підприємствах, корів у 
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сільськогосподарських підприємствах область посідає 1 місце в Україні, з 

поголів’я свиней у сільськогосподарських підприємствах – 4.  

Серед регіонів України з виробництва молока в усіх категоріях господарств 

та сільськогосподарських підприємствах область посідає 1 місце.  

Полтавщина має одну з найбільших племінних баз в Україні.                                

70 сільськогосподарських підприємств мають статус суб’єкта племінної справи 

у тваринництві.  

Полтавська область є лідером серед регіонів України за кількістю 

племінного поголів’я великої рогатої худоби – 32079 голів або 10,2% від 

загального племінного поголів’я в Україні. 

Інвестиції 

У 2021 році в області впроваджувалися 75 інвестиційних проєктів 

кошторисною вартістю 4,0 млрд грн. Завершено впровадження 43 інвестиційних 

проєктів кошторисною вартістю 2,3 млрд грн, створено 195 робочих місць. 

Полтавщина входить у ТОП регіонів-лідерів, які найактивніше 

користуються залученням фінансування за аграрними розписками. За час дії 

Проєкту в області оформлено 361 аграрну розписку на суму 3,4 млрд грн. Кожна 

четверта розписка оформлена фермерськими господарствами, що підтверджує 

державну політику, яка спрямована на підтримку малих та середніх 

сільгоспвиробників. 

У 2021 році в області розпочала діяти Програма розвитку та підтримки 

аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 

2027 року (далі – Програма). Програма спрямована на збільшення доданої 

вартості в аграрній сфері, підтримку зайнятості сільського населення, створення 

додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних 

домогосподарств, малого та середнього аграрного бізнесу, поліпшення розвитку 

села та якості життя в сільській місцевості. 

Для фінансування заходів Програми в 2021 році виділено 7,7 млн грн, з яких 

використано 5,1 млн грн. 

Реалізація напрямків Програми дала можливість в 2021 році додатково 

створити 19 постійних робочих місць та 40 сезонних. 22 сімейні ферми отримали 

можливість скористатися підтримкою в межах Програми. 

Земельні ресурси  

На базі Полтавського державного аграрного університету за сприяння 

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації було утворено 

„Центр Індустрія 4.0” та підписано меморандум про співпрацю. Це надало 

можливість залучати науковців, розробників та фахових спеціалістів до 

вирішення складних технічних завдань та проведення моніторингу використання 

природних ресурсів. 

На сьогодні до Державного земельного кадастру внесено 2,1 млн га всіх 

земель Полтавщини та 1,8 млн га або 82% земель сільськогосподарського 

призначення (по Україні 76%). 

У 2021 році Полтавською обласною радою затверджена Програма 

ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період 

2022-2027 років. Виконання заходів зазначеної програми сприятиме збільшенню 
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надходжень до місцевих бюджетів від орендної плати за земельні ділянки та 

водні об’єкти орієнтовним обсягом до 27,0 млн грн. 

На території Полтавської області – 285,9 тис. га земель лісогосподарського 

призначення. Потребують інвентаризації – 135,7 тис. га.  

За кошти державного бюджету проведено інвентаризацію земель лісового 

фонду державної власності на площі 20,3 тис. га, за кошти обласного бюджету 

проінвентаризовано 7,9 тис. га. 

Водні об’єкти 

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.07.2021 № 556 „Про 

регіональну комісію з інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів, що 

знаходяться на території територіальних громад Полтавської областіˮ утворено 

та затверджено склад регіональної комісії з інвентаризації водних об’єктів, 

лісових ресурсів, що знаходяться на території територіальних громад 

Полтавської області. Районні комісії з інвентаризації водних об’єктів, лісових 

ресурсів створені при кожній районній держадміністрації Полтавської області. 

Проведено інвентаризацію водних об’єктів на території 60 територіальних 

громад області. Інформація щодо площинних водних об’єктів (озер, ставків, 

водосховищ, водойм), річок та струмків Полтавської області, наданих 

районними комісіями, опрацьована та передана Департаментом 

агропромислового розвитку облдержадміністрації до Регіонального офісу 

водних ресурсів у Полтавській області для опрацювання з метою нанесення 

водних об’єктів на картографічний матеріал. 

 

4. Розвиток малого та середнього підприємництва. 

5.   

 

За останніми статистичними даними (2020 рік) в області працюють         

11090 малих і середніх підприємств, зокрема малих – 10446 (у 2019 році – 10753), 

середніх – 644 (у 2019 році – 671), а також 55425 фізичних осіб – підприємців 

(у 2019 році – 53247). 
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Область знаходиться на 3 місці серед регіонів України за кількістю середніх 

підприємств на 10 тис. населення (за даними 2020 року). 

Малими і середніми підприємствами реалізовано 59,9% продукції (товарів, 

послуг) від загальнообласного обсягу. За останніми даними фінансовий 

результат до оподаткування у більшості середніх та малих підприємств був 

позитивний, зокрема 78,7% середніх підприємств та 75,6% малих підприємств 

отримали прибуток. На малих і середніх підприємствах працюють 86,4% усіх 

найманих осіб, які працевлаштовані переважно в промисловому секторі, 

сільському господарстві, торгівлі, будівництві, охороні здоров’я та сфері 

надання соціальної допомоги. 

З лютого 2020 року реалізується державна програма „Доступні кредити 

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

бізнесу до банківського кредитування, зниження кінцевої ставки за банківськими 

кредитами.  

За даними Фонду розвитку підприємництва станом на 03.01.2022 за 

структурою кредитного портфелю серед регіонів України Полтавська область 

знаходиться на 10 місці, маючи суму виданих кредитів на рівні 2,9 млрд грн. У 

структурі кредитного портфелю за видами економічної діяльності найбільшу 

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

(14%) та промисловість (13%). 

Рішенням пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання від 29.12.2020 № 32 затверджено Комплексну програму 

розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2021-

2023 роки (далі – Програма).  

З метою підтримки та розвитку бізнесу в області у рамках Програми з 

початку поточного року успішно реалізовані наступні заходи: 

проведено конкурс для учасників АТО/ООС та членів їх сімей „Мій бізнес”, 

у якому взяли участь 23 бізнес-проєкти; визначено 12 переможців за чотирма 

напрямками, зокрема агропромисловий розвиток, народні промисли, промислове 

виробництво та сфера послуг; 

проведено конкурс „StartUP Poltava Region” для підтримки бізнес-ініціатив, 

у якому взяли участь 11 проєктів, визначено 6 переможців за двома напрямками: 

„інноваційні стартап проєкти” та „традиційні стартап проєкти”. Переможці 

отримали нагороди;  

проведено тренінги щодо сприяння розвитку соціального підприємництва 

за підтримки проєкту „Крила” (Жінки залучені: шлях до зростання та 

економічної свободи), що фінансується Урядом Канади, та Полтавського 

фахового кооперативного коледжу (проведено 13 тренінгів, у яких узяли участь 

270 осіб та отримали відповідні сертифікати); 

проведені семінари з питань започаткування та ведення власної справи в 

бізнес-інкубаторі при Національному університеті „Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка” (12 семінарів, у яких узяли участь 366 осіб та отримали 

відповідні сертифікати); 

проведено виставку-ярмарок „Street Fest #Виробники Полтавщини”, у якій 

узяли участь 45 представників малого та мікробізнесу; 
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надано фінансову підтримку за умови створення нових робочих місць 

2 суб’єктам підприємництва (3 нових робочих місця) на суму 92,6 тис. грн; 

у рамках відзначення в Україні Дня підприємця дипломами нагороджено 

45 кращих підприємців області; 

забезпечено безкоштовне консультування підприємців з питань побудови 

бізнесу, автоматизації бізнес-процесів, фінансового планування, залучення 

інвестицій та інші питання. Такі консультації та супровід отримали 

34 підприємця. 

У містах Полтаві та Кременчук відкрито центри підтримки підприємців 

Дія.Бізнес.  

 

5. Зовнішньоекономічна та міжнародна діяльність. 

1.   

 

Протягом 2021 року в області реалізовувалася Програма сприяння 

залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку 

міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 

2021-2023 роки, яку було затверджено 29 грудня 2020 року на пленарному 

засіданні другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання.  

Полтавщина входить до 5 регіонів-лідерів за обсягами експортної торгівлі 

українською продукцією на закордонних ринках. Оборот зовнішньої торгівлі 

товарів Полтавської області з країнами світу за підсумками 2021 року становив 

5,1 млрд дол. США та зріс на понад 45% щодо попереднього року (3,5 млрд дол. 

США – у 2020 році). У тому числі щодо аналогічного періоду попереднього року 

майже на 38% зросли обсяги експорту товарів області, які становили 3,2 млрд 

дол. США, а також на 60,3% зросли й обсяги імпорту та становили 1,9 млрд дол. 

США. 

Позитивне сальдо становило 1,3 млрд дол. США, коефіцієнт покриття 

експортом імпорту – 1,7. 

Країни Європейського Союзу є одним із головних торговельних партнерів 

Полтавщини, обсяг експорту продукції на цей ринок зріс на 57,4% порівняно з 

попереднім роком та становив 1,3 млрд дол. США або 39,4% від усього 

загальнообласного експорту товарів.  

У цілому зросла й кількість зовнішньоторговельних операцій товарами, 

проведених підприємствами Полтавщини, які здійснювали їх із торгівельними 
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партнерами зі 143 країн світу (136 країн світу – у 2020 році). Найбільше 

експортувалося товарів на ринки Китаю, Австрії, Німеччини, Туреччини, 

В’єтнаму та Японії.  

У товарній структурі регіонального експорту традиційно домінують 

мінеральні продукти – 66,2%, продукти рослинного походження – 15,0%, готові 

харчові продукти – 5,1%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 

4,0%, а також машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 

2,3%.  

Порівняно із попереднім роком у 2021 році Полтавщина більш ніж на 

половину збільшила експортні поставки руди на закордонні ринки, переважно до 

Китаю, Австрії, Німеччини, В’єтнаму та Японії. Водночас на 34,8% зріс й обсяг 

експорту зернових культур, насамперед на ринок Китаю та Туреччини. На менш 

важливими є зростання поставок з області готової харчової продукції (зросли – 

на 12,4%) і жирів та олій (зросли – на 5,0%), а також продукції машинобудівної 

галузі, зокрема котлів та машин, які зросли на 17,9% порівняно з показниками 

відповідно попереднього року.  

Постійно проводяться заходи щодо промоції економічного потенціалу 

Полтавської області серед світової спільноти. Зокрема з метою представлення 

експортного потенціалу товаровиробників області створено промоційний 

каталог „Продукція експортерів Полтавщини / Products of exporters of Poltava 

Region”, який містить базову та контактну інформацію щодо 79 підприємств 

Полтавської області, які 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 2021 року здійснено заходи щодо сприяння розвитку експортної 

діяльності товаровиробників Полтавської області та залучення представників 

регіонального бізнесу до участі у наступних заходах: 

дистанційному тренінгу „Конвенція Пан-Євро-Мед: що потрібно знати 

експортеру/імпортеру”, який був присвячений напрацюванню практичних 

навичок щодо застосування положень Конвенції Пан-Євро-Мед; 

онлайн-заході щодо розвитку торгівлі на ринку Держави Ізраїль;  

отримання бізнес-консультацій на Платформі „OnFrontiers” – глобальному 

маркетплейсі, що надає вигідні та ефективні послуги українському бізнесу; 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності із використання можливостей, 

що надає міжнародна версії Єдиного експортного вебпорталу;  

спільній програмі бізнес-акселератора АТ „Укрпошта” та міжнародного 

маркетплейсу „eBay”, яка спрямована на допомогу представникам українського 

бізнесу вийти на нові торгові ринки країн світу; 

Export Evolution IT Program – першій освітній програмі для компаній 

ІТ-сектору України, яка дозволить покращити розвиток експорту, поліпшити 

навички міжнародних продажів тощо (до участі у програмі було відібрано     

трьох представників області); 

Service Export Ukraine – новій освітній програмі для підприємців та 

експортерів сфери послуг, які планують виходити на зовнішній ринок або 
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бажають розвинути експортну діяльність (до участі у програмі було відібрано 

трьох представників області); 

Export Academy 2022 – новій довгостроковій освітній програмі для 

експортерів.  

Обласна державна адміністрація активно співпрацює із Державною 

установою „Офіс з розвитку підприємництва та експорту” (далі – Офіс) та 

Міністерством економіки України щодо сприяння розвитку підприємницької 

діяльності та просуванню продукції на зовнішні ринки країн світу. Протягом 

2021 року проведено комунікаційні заходи з товаровиробниками Полтавщини 

щодо залучення представників регіонального бізнесу до участі у наступних 

заходах: 

ознайомленні із практичними успіхами ведення підприємницької діяльності 

від учасників інноваційної освітньої програми „Train the Trainers” на сторінках 

чергових дайджестів Офісу; 

інтенсивній навчальній програмі „Train the Trainers 2.0”, яка є першим 

кроком до створення власної консалтингової компанії/старту індивідуальної 

консалтингової діяльності у сфері експорту (до участі у навчальній програмі 

„Train the Trainers” було відібрано 7 представників області); 

навчальному проєкті „Практичні інтенсиви Grow up: Agro”; 

Ukrainian Organic Export Days – першої секторальної онлайн-програми для 

виробників та експортерів органічної продукції, яка була розроблена Офісом 

спільно з асоціацією „Ягідництво України” з метою промоції українських 

органічних товарів, у рамках якої українські аграрії аналізували пріоритетні 

ринки, вивчали мистецтво перемовин та провели ряд B2B-зустрічей з 

потенційними іноземними партнерами (участь у заході взяли наступні 

виробники області: Компанії „Арніка Органік” та „Укролія”, ТОВ „Диканські 

ягоди”, ТОВ „ Фірма Діаманд ЛТД” та ТОВ „Кварк”); 

навчальному вебінарі „Закупівлі в системі ООН”, організаторами якого 

виступили Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ 

України та Постійне представництво України при Організації Об’єднаних Націй; 

Національному каталозі українських експортерів харчової органічної 

продукції; 

опитуванні Міністерства економіки України „Інноваційна діяльність в 

Україні: чинники успіху та перешкоди”;  

зустрічі з виконавчим директором катарської компанії „Hassad Food 

Company” паном Мубараком Аль-Сухуті, організатором якої виступила Торгово-

промислова палата України спільно з катарською стороною у рамках Другого 

засідання Спільної комісії з економічного, торговельного та технічного 

співробітництва між Урядом України та Урядом Держави Катар (експорт зерна 

та кормів для тварин). 

Забезпечено систематичне розповсюдження серед бізнес-кіл області 

інформації щодо можливості участі в міжнародних виставкових та 

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

Зокрема проведено комунікаційну роботу з підприємствами Полтавщини з 

метою участі у: 
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китайському проєкті „Український національний павільйон” на території 

зони вільної торгівлі Урумчі Китайської Народної Республіки; 

відкритті Національного павільйону на одній з найбільших у світі онлайн-

платформі китайської платформи „JD”;  

Expo profi: Agrifood – навчальній програмі для експортерів щодо участі у 

міжнародних та національних виставкових заходах;  

Баварсько-Українському інформаційному онлайн-заході „Баварія – країна 

виставок”, що відбувся 24 листопада 2021 року; 

проведенні тематичного тижня „UA Healthcare: Medical Technologies” на 

павільйоні України в рамках Всесвітньої виставки “Експо-2020” (м. Дубай 

Об’єднані Арабські Емірати) з 24 по 27 січня 2022 року. 

Розповсюджуються навчальні та інформаційні матеріали для експортерів 

через мережу інтернет шляхом розміщення на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації, у соціальних мережах та безпосередньо адресної 

розсилки.  

Високі показники зовнішньоекономічної діяльності стали результатом, 

серед іншого, зустрічей та переговорів з представниками світової спільноти, 

розширення кола контактів та ділових партнерів в рамках міжнародної 

діяльності Полтавської облдержадміністрації. 

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 2021 році укладено:  

меморандум про співпрацю між Виконавчим комітетом Полтавської міської 

ради та громадською організацією „Рада азербайджанців України в Полтавській 

області” (02 грудня 2021року); 

меморандум між Полтавською облдержадміністрацією та міжнародною 

організацією „Пакт Інк.”, яка впроваджує Проєкт міжнародної технічної 

допомоги Крила” (Жінки залучені: шлях до зростання та економічної безпеки), 

який виконується за підтримки Уряду Канади (11 листопада 2021 року); 

угоди про наміри між Проєктом USAID „Підвищення ефективності роботи 

та підзвітності органів місцевого самоврядування” („ГОВЕРЛА”) та 

Полтавською облдержадміністрацією і п’ятьма громадами-партнерами Проєкту 

(Миргородською, Оржицькою, Диканською, Лубенською та Сенчанською 

громадами) (09 листопада 2021 року). 

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

масових презентаційних заходів, а також участі з метою представлення 

потенціалу Полтавської області у заходах міжнародного характеру.  

Водночас упродовж 2021 року налагоджено нові контакти з метою розвитку 

співпраці у різних сферах.  

Область відвідали 13 міжнародних делегацій низки країн, об’єднань, 

проєктів (Азербайджанська Республіка, Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії, Спеціальна Моніторингова Місія ОБСЕ в Україні, 

проєкт USAID „Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів 
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місцевого самоврядування” („Говерла”), Європейський інвестиційний банк, 

Програма розвитку ООН), у тому числі відбулися офіційні візити Послів та 

Консулів: Європейського Союзу, Республіки Туреччина, Австралії, Республіки 

Вірменія, Республіки Казахстан:  

 

Посол Європейського Союзу в Україні, Голова Представництва 

Європейського Союзу в Україні пан Матті Маасікас (співпраця 

Полтавської області з Європейським Союзом у соціально-

економічних сферах, спільні дії щодо подолання пандемії 

коронавірусу COVID-19, реалізація проєктів на території Полтавської області за 

фінансової підтримки Європейського Союзу); 

 

Почесний консул Республіки Казахстан у місті Харків, 

Президент Харківського дипломатичного клубу пан Емін 

Наджафлі (можливі напрямки розширення співробітництва 

Полтавської області з Республікою Казахстан); 
 

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Туреччина в 

Україні пан Ягмур Ахмет Гюльдере (розвиток співробітництва 

між Полтавською областю та Республікою Туреччина, зокрема 

у сфері торгівлі та залучення інвестицій); 

 

Надзвичайний і Повноважний Посол Австралії в Україні пан 

Брюс Едвардс (можливі напрямки розширення співпраці між 

Полтавщиною та Австралією); 

 

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Вірменія в 

Україні пан Володімір Карапетян (співпраця у економічній, 

інвестиційній, культурній галузях між Полтавською областю та 

Республікою Вірменії). 

 

 

6. Інвестиційна діяльність. 

7.   

Полтавщина впродовж останніх років зарекомендувала себе як один із 

найбільш інвестиційно привабливих регіонів України.  
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Область посідає 6 місце серед усіх регіонів України за напрямом: 

„Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця” у рейтингу 

соціально-економічного розвитку регіонів Міністерства розвитку громад та 

територій України. 

Незважаючи на кризу, спричинену пандемією COVID-19 та карантинними 

заходами, ситуація в регіоні в інвестиційній сфері виглядає досить позитивною.  

Станом на 31.12.2021 накопичений обсяг прямих іноземних інвестицій з 

початку інвестування (інструменти участі у капіталі) становив 

2907,3 млн дол. США (6,6% від загального обсягу в Україні – 2 місце серед 

областей України). Протягом 2021 року до статутних капіталів підприємств 

Полтавщини надійшло 1124,5 млн дол. США (в тому числі за рахунок 

реінвестування доходів – 1109,7 млн дол. США).  

Прямі іноземні інвестиції в Полтавську область надходять із 41 країни світу. 

До основних країн-інвесторів, на які припадає близько 98,2% загального обсягу 

прямих інвестицій, належать: 

Швейцарія – добувна промисловість і розроблення кар’єрів; 

Нідерланди – будівництво та промисловість; 

Кіпр – промисловість та операції з нерухомим майном; 

США – промисловість, оптова торгівля машинами й устаткованням для 

добувної промисловості. 

На території області успішно реалізують свої інвестиційні проєкти такі 

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

International, IDS Group, SigmaBleyzer, Corteva Agriscience, Danone та інші.  

В області діють понад 200 підприємств з іноземними інвестиціями.  

Протягом 2021 року підприємствами та організаціями області за рахунок 

усіх джерел фінансування було освоєно 23,8 млрд грн капітальних інвестицій 

(5 місце серед регіонів України), що на 9,2% більше ніж 2020 року. 

Темпи зростання обсягів капітальних інвестицій за підсумками 2021 року 

становили 102,3% (в Україні – 113,0%).  

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій із державного бюджету) у 

розрахунку на одну особу населення – 17360,3 грн (3 місце серед областей 

України). 
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються 

власні кошти підприємств та організацій (71,3% загального обсягу). Частка 

коштів державного бюджету в загальному обсязі капітальних інвестицій у 

2021 році становить 15,1%.  

Найбільші обсяги капітальних інвестицій освоєно підприємствами:  

промисловості – 12,5 млрд грн (52,6%); 

державного управління й оборони – 5,47 млрд грн (23,0%);  

сільського, лісового та рибного господарства – 3,18 млрд грн (13,3%); 

будівництва – 0,94 млрд грн (4,0%). 

Протягом 2021 року в Полтавській області реалізовувалося 

229 інвестиційних проєктів зі створення нових та розширення існуючих 

виробництв, із яких завершено 136 проєктів та створено 649 нових робочих 

місць. 
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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) –демонструє 

ключові переваги регіону та доносить до інвестора інвестиційні пропозиції; 

інвестиційний паспорт Полтавської області (українською та англійською 

мовами); 

„Каталог продукції експортерів Полтавщини/Products of exporters of Poltava 

Region”;  

промоційний відеоролик Полтавської області українською та англійською 

мовами; 

презентаційний стенд Полтавської області; 

електронні бази земельних ділянок (148 земельних ділянок типу 

„Greenfield” та „Brownfield”) та вільних виробничих приміщень (58 об’єктів), які 

можуть бути запропоновані потенційному інвестору для реалізації інвестиційних 

проєктів зі створення нових виробництв;  

щомісячний електронний вісник #Актуальні гранти, який акумулює 

інформацію щодо актуальних конкурсів та грантів, в тому числі для залучення 

додаткових ресурсів для розвитку громад та малого і середнього бізнесу області. 

 

7. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. 

1.    

 

Для реалізації проєктів залучаються також кошти міжнародних фінансових 

організацій. 

У 2021 році в області реалізовувалися 17 проєктів, що фінансуються 

міжнародними фінансовими організаціями. Більшість з 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 у м. Лубни на 2020-2032 роки 

КП „Лубни-водоканал” (заплановано зменшення втрат води на 140 000 м3/рік, 

зменшення використання електроенергії на 1440 МВт/год рік, скорочення 
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викидів СО2 на 1150 т/рік. Загальна вартість проєкту – 1320 тис. євро, в тому 

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

2. „Підвищення енергоефективності системи централізованого 

теплопостачання в місті Горішні Плавні” ІІ етап Лот 2 Біопаливний котел (проєкт 

розпочато у 2021 році, заплановано підвищення ефективності системи 

централізованого теплопостачання, скорочення викидів СО2 та заміщення 

природного газу. Загальна вартість проєкту – 3813,355 тис. євро, в тому числі 

кредитні кошти – 3024,453 тис. євро).  

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

Полтавської області з підвищенням енергоефективності їх роботи” (проєкт 

розпочато у 2021 році, планується скорочення енергоспоживання 

КП „Виробниче управління водопровідно каналізаційного господарстваˮ на 

638800 кВт; скорочення витрат на експлуатацію системи водопостачання; 

зменшення викидів СО2 у навколишнє природнє середовище; поліпшення 

екологічного стану регіону. Загальна вартість проєкту – 572,0 тис. євро, в тому 

числі кредитні кошти – 512 тис. євро). 

4. „Демонстраційний проєкт часткової реконструкції котельні по 

вул. Ціолковського, 36 у м. Полтава”. У рамках реалізації проєкту планується 

скорочення споживання природного газу на близько 1,5 млн м3 на рік. Загальна 

вартість проєкту – 1,58 млн євро, в тому числі кредитні кошти – 0,5 млн євро, 

грант – 0,38 млн євро).  

5. „Енергоефективна Раківка” – передбачено будівництво в мікрорайоні 

Раківка трьох сучасних котелень, одна з яких працюватиме на біопаливі. 

Котельні будуть оснащені системою автоматизації та моніторингу SCADA, які 

забезпечать високу ефективність їх роботи. Вони мають забезпечувати квартири 

гарячою водою та теплом. Завдяки проєкту правобережний район 

міста Кременчук отримає якісне теплопостачання, нижчі тарифи, а також менші 

викиди шкідливих речовин. Загальна вартість проєкту – 12704,0 тис. євро, в тому 

числі кредитні кошти − 6000,0 тис. євро, грантові кошти (DSIF) − 

4450,0 тис. євро). 

Європейський банк реконструкції та розвитку фінансує проєкти: 

1. „Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук 

(термомодернізація 66 бюджетних будівель м. Кременчук)”. У рамках проєкту 

передбачено: зменшення енергоспоживання на 50-60%; підвищення рівня 

комфорту в 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 тому числі 

кредитні кошти – 7,5 млн євро, грант – 1,5 млн євро). 

2. „Оновлення тролейбусного парку м. Полтава”. Проєктом передбачено 

провести модернізацію інфраструктури міського електротранспорту та заміни 

більшої частини його рухомого складу. Загальна вартість проєкту – 

10,5 млн євро, в т. ч. кредитні кошти – 10 млн євро.  

Також в 2021 році на території Полтавської області продовжувалась 

реалізація 9 проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми з відновлення 
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України, яка фінансується Європейським інвестиційним банком загальною 

вартістю понад 378,8 млн грн (з яких кошти ЄІБ – 277,9 млн грн):  

реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-

відновлювального комплексу „Колос” у м. Решетилівка; 

капітальний ремонт загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

І-ІІ ступенів в селі Андріївка Полтавського району; 

капітальний ремонт будівлі опорного закладу „Шишацька спеціалізована 

школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області”; 

реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 

173/2 в м. Миргород Полтавської області; 

реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в 

м. Миргород; 

реконструкція будівель стаціонару (літ. „А”) та госпблоку (літ. „Б, В”) 

„Шкіряно-венерологічного диспансеру” під Кременчуцький міський Центр 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів;  

2 проєкти у м. Кременчук з реконструкції нежитлових приміщень під 

житлові квартири для внутрішньо переміщених осіб; 

реконструкція будівлі Диканського навчально-виховного комплексу імені 

М.В. Гоголя „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” (реалізовано та офіційно відкрито у 2021 році). 

 

8. Міжнародна технічна допомога. 

2.    

 

У 2021 році завдяки налагодженню нових контактів та співпраці з 

міжнародними організаціями були підписані на обласному рівні: 

09 листопада 2021 року – Угоди про наміри між Проєктом USAID 

„Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого 

самоврядування„ („ГОВЕРЛА”) та Полтавською облдержадміністрацією і 

п’ятьма громадами-партнерами Проєкту (Миргородською, Оржицькою, 

Диканською, Лубенською та Сенчанською).         

11 листопада 2021 року – Меморандум між Полтавською 

облдержадміністрацією та Міжнародною організацією „Пакт Інк.”, яка 

впроваджує Проєкт міжнародної технічної допомоги „Крила” (Жінки залучені: 
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шлях до зростання та економічної безпеки), який виконується за підтримки 

Уряду Канади (громади-учасники: Полтавська, Козельщинська, Глобинська, 

Шишацька та Білицька).  

У 2021 році на території області діяли 78 проєктів міжнародної технічної 

допомоги (у 2020 році – 64 проєкти, 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: ЄС (29 ініціатив), Уряд Федеративної 

Республіки Німеччина (13 ініціатив), Уряд США (9 ініціатив), Уряд 

Швейцарської Конфедерації (7 ініціатив), Уряд Канади (4 проєкти), Уряд Швеції 

(3 проєкти),Уряд Японії (1 проєкт), Фонд Східна Європа (1 ініціатива), Програма 

розвитку ООН (1 ініціатива), Фонд ООН у галузі народонаселення UNFPA 

(1 ініціатива), Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та 

довкілля Е5Р (1 ініціатива),Фонд Фрідріха Науманна за Свободу (1 ініціатива), 

Британська рада (1 проєкт), Фонд ім. Гайнріха Бьолля (1 проєкт), Міжнародний 

фонд Відродження (1 проєкт) Європейський інвестиційний банк (9 проєктів), 

Північна екологічна фінансова корпорація НЕФКО (6 проєктів), Європейський 

банк реконструкції та розвитку (2 проєкти).  

Основними напрямками освоєння коштів міжнародної допомоги є: розвиток 

урядування та громадського суспільства (підтримка реформ, адміністративні та 

публічні послуги, місцевий розвиток), енергоефективність та енергозбереження, 

захист навколишнього середовища (в т.ч. протидія змінам клімату), охорона 

здоров’я, запобігання проявам насильства, гендерна рівність, безпека, підтримка 

ВПО та відновлення України, розвиток освіти і науки, розвиток культури та 

спорту, економічний розвиток та розвиток підприємництва, розвиток аграрного 

сектору, розвиток інфраструктури. 

Полтавська облдержадміністрація у 2021 році виступила: 

бенефіціаром проєкту Європейського Союзу „Модернізація виробництва, 

постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO)”, 

який створить працюючий приклад професійного підходу для комплексних 

проєктів: модернізація котельні з використанням відновлюваних джерел енергії, 

монтаж попередньо ізольованих труб мережі теплопостачання, модернізація 

будівлі ДНЗ № 10, вдосконалення системи онлайн-моніторингу споживання 

енергії у муніципальних будівлях та в цілому покращення енергоменеджменту 

м. Миргорода. Додатковим результатом проєкту стане зниження викидів 

парникових газів. Загальна вартість проєкту становить – 1019,5 тис. євро, в тому 

числі грантові кошти – 763,0 тис. євро; 

бенефіціаром проєкту „Підвищення енергоефективності громадських 

будівель у м. Кременчук”, що виконується за фінансової підтримки 

Європейського банку реконструкції та розвитку, у рамках якого проводяться 

енергоефективні заходи та термомодернізація 66 будівель об’єктів бюджетної 

сфери у м. Кременчуці (38 дитячих садків, 22 школи, 5 лікарень та Будинок 

дитячої та юнацької творчості), а саме проводиться утеплення, заміна вікон, 

покрівлі та встановлюються індивідуальні теплові пункти; 
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бенефіціаром та реципієнтом Швейцарсько-Українського проєкту     

DESIDE – „Децентралізація для розвитку демократичної освіти”, який 

спрямовано на підтримку двох ключових реформ в Україні – освіти та 

децентралізації. Результатом діяльності проєкту має стати впровадження та 

розвиток демократичного, прозорого й підзвітного управління освітою в 

громадах-партнерах, залучення громадян до прийняття рішень у територіальних 

громадах, у тому числі учнів та учениць, освітян, представників влади, батьків, 

засобів масової інформації; 

реципієнтом проєкту міжнародної технічної допомоги „Підтримка 

ініціативи з експорту технологій захисту довкілля”, що виконується Німецьким 

товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за фінансової підтримки 

Федерального міністерства довкілля, захисту природи та безпеки ядерних 

реакторів Німеччини (BMU), який здійснює заходи для: запровадження та 

довгострокового застосування інноваційних інтегрованих технологій, які 

допомагають знизити вплив на довкілля і пом’якшити зміни клімату шляхом 

здійснення підтримки розробки та впровадження планів поводження з відходами 

на засадах міжмуніципального співробітництва; поліпшення умов для надання 

комунальних послуг населенню Полтавської області; налагодження 

співробітництва територіальних громад Полтавської області задля реалізації 

спільних проєктів у сфері поводження з відходами. 

Надійними партнерами області з розвитку ефективного демократичного 

управління та місцевого економічного розвитку є Програма „U-LEAD з 

Європою”: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому 

рівні, підзвітності та розвитку, що спільно фінансується Європейським Союзом 

та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та 

Швецією, має на меті сприяти створенню багаторівневого управління, яке є 

прозорим, підзвітним та може реагувати на потреби населення.  

Оскільки покращення надання адміністративних послуг є невід’ємною 

частиною децентралізації, у рамках Фази Впровадження Програми „U-LEAD з 

Європою” Чорнухинська, Опішнянська, Михайлівська, Новосанжарська та 

Терешківська громади отримують можливість створити нові сервісні центри 

надання адміністративних послуг, модернізувати існуючі ЦНАПи, які 

забезпечать мешканців якісними послугами в комфортних умовах. Також 

Котелевська, Новосанжарська та Кам’янопотоківська громади отримають 

підтримку від U-LEAD у розробці стратегій місцевого розвитку. Крім цього 

представники громад Полтавщини мають можливість у рамках Програми пройти 

низку навчань з: управління проєктами; просторового планування та управління 

природними ресурсами; управління справами в органах місцевого 

самоврядування; управління відходами та інші. 

Проєкт ЄС/ПРООН „Об’єднання співвласників будинків для впровадження 

сталих енергоефективних рішень” (HOUSES), має на меті мобілізувати 

співвласників житла в багатоквартирних будинках та підтримати їх мотивацію 

до підвищення рівня енергоефективності власних будинків.  

Програма „EU4Skills: Кращі навички для сучасної України” (EU4Skills), яка 

фінансується Європейським Союзом та країнами-членами Європейського Союзу 
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і виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за 

сприяння Міністерства освіти i науки України та має на меті підтримку 

професійно-технічної освіти в Україні та Полтавській області зокрема. У рамках 

її реалізації суттєво покращили матеріально-технічну базу 3 заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти області. Програма EU4Skills передала 

59 ноутбуків та набори принтерів, проєкторів та серверів для 3-х пілотних 

закладів професійної технічної освіти: ПТУ № 44 (м. Миргород), 

Решетилівського професійного аграрного ліцею імені І.Г. Боровенського та 

Вищого професійного училища № 7 м. Кременчук Полтавської області. 

Програма EU4Skills спільно з Майкрософт Україна та навчально-

методичним центром у Полтавській області розгорнули Майкрософт Офіс 365 

А1 в усіх 33 закладах професійної технічної освіти області та провели навчання 

для викладачів закладів з організації онлайн навчання на платформі Microsoft 

Teams, яка входить до Майкрософт Офіс 365 А1. 

Спільно з фахівцями програми ЄС EU4Skills розроблено Стратегічний 

аналіз системи професійної освіти Полтавської області, результати якого 

використовуються під час модернізації мережі закладів професійної освіти та 

формуванні обсягів регіонального замовлення.  

Область є пілотною в апробації Методичних рекомендацій щодо оптимізації 

мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, схвалених колегією 

Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2021 року. 

За підтримки проєкту „ГОВЕРЛА”, який працює у тісній співпраці з 

Міністерством розвитку громад та територій України і Верховною Радою 

України та впроваджується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) 

і реалізується компанією DAI Global LLC (DAI), територіальні громади області 

отримують технічну допомогу, проводиться навчання для адміністраторів та 

керівників громад. Від Полтавської області громадами-партнерами Проєкту 

„ГОВЕРЛА” стали: Миргородська, Оржицька, Диканська, Лубенська, 

Сенчанська.  

У рамках проєкту „ГОВЕРЛА” здійснюється підтримка органів місцевого 

самоврядування, щоб стати більш спроможними, підзвітними перед 

громадянами та такими, які здатні ефективно надавати послуги.  

У 2021 році проєктом „ГОВЕРЛА” було проведено: стратегічну сесію для 

представників територіальних громад-партнерів проєкту „ГОВЕРЛА”, де були 

представлені, кращі практики та підходи до підготовки стратегічних документів; 

навчальний тренінг „Процедурні та методичні рішення реалізації підготовчого 

етапу розроблення комплексного плану просторового розвитку території 

територіальної громади”; засідання круглого столу „Обговорення новацій 

законодавства у сфері бюджетного забезпечення територіальних громад у 2021 

році”. 

На території Полтавської області за підтримки проєкту „Крила”, що 

фінансується Урядом Канади та впроваджується організацією Пакт у партнерстві 

з БФ „Світло Надії” та агрохолдингом „Астарта-Київ”, проводяться заходи, 

спрямовані на посилення економічної безпеки сільських жінок та найбільш 

вразливих та маргіналізованих груп, особливо тих, яких торкнувся конфлікт; 
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покращення можливостей працевлаштування та розвитку підприємництва для 

жінок найбільш вразливих та маргіналізованих груп, у тому числі проводиться 

консультаційна та навчальна робота з громадою.  

Жінки громад-учасниць (Глобинська, Козельщинська, Білицька, Шишацька 

та Полтавська громади) Проєкту мають можливість скористатися пакетом 

послуг, який включає три компоненти: Програму „Майстерня можливостей” для 

мотивації, підтримки у вирішенні особистих проблем і визначенні власних 

пріоритетів; навчання навичкам працевлаштування для тих, хто після закінчення 

Майстерні обрав шлях працевлаштування; навчання бізнес навичкам для тих 

жінок, які оберуть шлях розвитку підприємництва. 

Крім цього, жінки, які обрали шлях розвитку власної справи, мають 

можливість на конкурсній основі отримати стартовий капітал для 

започаткування бізнесу.  

„Програмою з аграрного і сільськогосподарського розвитку (АГРО)”, що 

фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та 

впроваджується компанією Кімонікс Інтернешнл, для мікро, малих і середніх 

агровиробників та сільських громад пропонується ряд інструментів для  

збільшення продуктивності та доступу до ринків, удосконалення допоміжних 

функцій у агросекторі, а також покращення нормативно-правової бази 

(насамперед, що стосується впровадження справедливого та прозорого ринку 

сільськогосподарських земель та зменшення корупції у агросекторі).  

Кожен напрямок роботи USAID АГРО містить в собі освітній компонент: 

тренінги і семінари з кращих виробничих практик, нових технологій, рецептур 

та міжнародних стандартів якості та безпечності виробництва, бізнес планування 

та демонстраційні відеоролики і кейси, чи спеціальне навчання для 

представників вразливих груп.  

Освітня програма АГРО має такі напрямки: навчання для виробників 

плодоовочевої продукції, м’ясомолочної продукції, навчальний курс із надання 

послуг з бджолозапилення, навчання для виробників солодощів і крафтових 

продуктів, інформаційно-освітня програма з метою вдосконалення технології 

виробництва аквакультури, школа сироваріння, навчання для консультантів з 

впровадження стандартів, заснованих на НАССР, навчальна програма для 

сертифікованих землевпорядників і архітекторів, тренінги для територіальних 

громад з питань земельної реформи та використання технологій GIS, агрохаби і 

агроскаутинг (практичне навчання для студентів аграрних вузів), ініціативи 

„Демо-ферма” і „Кооп-демо”. 

У рамках USAID АГРО представники мікро-, малого та середнього 

підприємництва Полтавщини взяли участь у таких заходах: „Школа птахівника”, 

„Школа бджільництва”, „Школа тваринника”, „Ягідна середа”, „Школа 

крафтових та кондитерських виробників”, Кооперативна школа „Коополія”, 

„GrowUP Fgro”, „Школа онлайн комерції агро ММСП”. 

Також виробники плодово-ягідної продукції отримують консультації, 

пов’язані з вирощуванням, збором, післяврожайною обробкою, зберіганням та 

пакуванням експорто-орієнтованої продукції, що допомагає їм виробляти 

високоякісну продукцію. 
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У рамках програми було проведено 2 онлайн-ярмарки фермерських і 

крафтових продуктів, а саме: „Export Talks: Торговельні можливості на ринках 

харчової продукції Європейського Союзу та Швейцарії” та „Кава з байєром – 

маркетплейс крафтової продукції „Це Крафт”, у рамках якої фермери і онлайн 

магазини отримали допомогу з відпрацювання механізму онлайн продажів та 

пошуку нових партнерів і покращення маркетингу.  

Окрім навчання і консультацій, Програма USAID АГРО пропонує низку 

конкурсів на отримання співфінансування як на налагодження процесів на 

агропідприємствах і сервісних організаціях, так і на закупівлю обладнання для 

розвитку виробництва, створення додаткових робочих місць у сільській 

місцевості. 

  

9. Цифровізація, розвиток мережі ЦНАП.  

   

 

В області запрацював проєкт „Інтегрована система відеоспостереження та 

відеоаналітики Полтавської області”. В рамках проєкту в Головному управлінні 

Національної поліції в Полтавській області створено моніторинговий центр         

на 5 робочих місць, також встановлено 2 відеопанелі для Полтавської 

облдержадміністрації (у складі 4-ох моніторів по 55 дюймів) та Полтавської 

обласної ради (1 монітор на 65 дюймів). 

Встановлено 42 вузли відеоспостереження, у складі: 51 камери з функцією 

розпізнавання номерних знаків, кольору і марки автомобіля; 68 оглядових 5-ти 

мегапіксельних камер. Крім цього функціонал системи дозволяє підключати 

існуючі камери інших муніципальних систем (80 камер). 

Проводиться комунікація з територіальними громадами щодо покращення 

рівня цифрової грамотності. Загалом більше 6898 медичних працівників 

пройшли цифрограм для медичних працівників, більше 9854 вчителів пройшли 

цифрограм для вчителів, більше 1622 працівників громад пройшли цифрограм 

2.0. Також освітній серіал ,,Основи кібергігієни” подивилося більше 

1332 працівників громад. 
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На території Полтавської області у всіх 60 територіальних громадах є хаби 

цифрової освіти – місця, де громадяни можуть покращити свій рівень цифрових 

навичок.  

Для забезпечення на Полтавщині дистанційного навчання в області в рамках 

проєкту ,,Ноутбук кожному вчителю” централізовано придбано 2447 ноутбуків 

на загальну суму 45,7 млн грн для 357 закладів освіти: 311 ноутбуків – для 

20 закладів обласного підпорядкування, 2136 – для 337 закладів у 47 

територіальних громадах області. 

У 2021 році для 36 громад області виділено субвенцію у розмірі                       

40,5 млн грн з державного бюджету місцевим бюджетам для підключення 

закладів соціальної інфраструктури до швидкісного інтернету. За 2021 рік 

461 заклад у 177 населених пунктах Полтавської області підключено до 

високошвидкісного волоконно-оптичного інтернету. Однією із умов надання 

даної субвенції є забезпечення цих закладів не лише інтернетом, а і якісним 

покриттям Wi-Fi. 

У Полтавській області в 47 територіальних громадах функціонують Центри 

надання адміністративних послуг (ЦНАП), в 11 громадах прийняті рішення про 

створення ЦНАП, 2 громади в процесі прийняття рішення про створення ЦНАП.  

У 29 ЦНАП батьки новонародженої дитини можуть скористатися 

комплексною послугою ,,єМалятко”.  

З метою підвищення якості надання послуг для населення, зручності оплати 

адміністративного збору в ЦНАП 23 громад вже розміщені термінали 

самообслуговування. 

Шляхом співпраці з експертами Програми ,,U-LEAD з Європою” – 

міжнародної програми, яка фінансується Європейським Союзом та його 

державами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією – у 

Новосанжарській громаді було збудовано Дія Центр ,,ЦНАП” за Шведським 

проєктом. 

З метою виконання законодавства України у Полтавській області активно 

впроваджується проєкт Дія.QR – отримання електронних копій документів. 

Станом на сьогодні, в Полтавській області вже зареєстровано 492 організації 

різних форм власності. За даними Міністерства цифрової трансформації України 

Полтавщина має один з найвищих показників серед усіх областей України. 

З метою підтримки населення в частині формування і засвідчення COVID-

сертифікатів у додатку і на порталі ,,Дія”, в Полтавській області було відкрито 

9 пунктів Команди підтримки Дія, які знаходяться поруч з пунктами масової 

вакцинації. Також в усіх ЦНАП області можна отримати консультацію стосовно 

генерації COVID-сертифікатів. 

Організовано навчання для бібліотекарів області з надання допомоги в 

генеруванні COVID-сертифікатів. У дистанційному навчанні взяли участь 

більше 100 працівників хабів цифрової освіти. 

З метою створення єдиного інформаційного простору для реєстрації, 

приймання, аналізу та зберігання організаційно-розпорядчих документів органів 

виконавчої влади в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого 

електронного підпису всі 60 територіальних громад області підключені до 



30 

 

системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). До системи 

електронного документообігу АСКОД підключені всі структурні підрозділи 

облдержадміністрації та райдержадміністрації. 

 

10.  Розвиток інфраструктури. 

 

 

З метою забезпечення розвитку пасажирського автомобільного транспорту 

області, вдосконалення чинної системи організації перевезень, покращення 

якості перевезень розроблена Концепція розвитку пасажирського 

автомобільного транспорту Полтавської області до 2027 року, яка затверджена 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.02.2021 № 100. Концепція 

є стратегічним документом, який на основі аналізу стану пасажирських 

перевезень визначає проблемні питання та шляхи їх вирішення, основні засади, 

напрями та цілі розвитку пасажирського автомобільного транспорту в 

Полтавській області.  

У зв’язку із внесеними змінами до чинного законодавства щодо організації 

пасажирських перевезень автомобільним транспортом у 2021 році проводилася 

робота щодо формування та оптимізації мережі внутрішньообласних автобусних 

маршрутів загального користування. Законом України ,,Про автомобільний 

транспорт” передбачено закріплення повноваження щодо організації 

пасажирських перевезень на міських, приміських і міжміських маршрутах, які не 

виходять за межі території однієї територіальної громади за виконавчим органом 

ради, що представляє інтереси відповідної територіальної громади. Водночас у 

результаті законодавчих змін райдержадміністрації втратили повноваження 

щодо організації пасажирських перевезень.  
У 2021 році розпочато роботу із забезпечення наявності GPS-системи в 

автобусах на внутрішньообласних маршрутах загального користування. У грудні 
2021 року підписано меморандум про співпрацю і спільні наміри між 
Управлінням інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації і 
власником Системи пошуку маршрутів громадського транспорту ,,EasyWay”  
ФОП Шерстюк І.І. Нині вже забезпечено відображення 13 приміських та 
міжміських маршрутів Полтавської області на мапі та у додатку ,,EasyWayˮ з 
відображенням поточного місцезнаходження автомобільного транспорту 
перевізника. Робота в цьому напрямку продовжується у поточному 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), робочою групою 
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протягом 2021 року проведено 150 перевірок (2020 рік – 75 перевірок), під час 
яких перевірено близько 5 тис. транспортних засобів. За фактами виявлених 
порушень складені відповідні акти.  

У 2021 році в рамках реалізації Програми розвитку та підтримки 
Полтавського обласного комунального підприємства „Аеропорт-Полтава” на 
2021-2023 роки виготовлено проєктно-кошторисну документацію 
(затверджувальна стадія ,,Проєкт”) на реконструкцію аеродромного комплексу 
та укладено договір на виготовлення проєктної документації стадії „Робоча 
документація”. Загальна кошторисна вартість реконструкції становить 
1611946,1 тис. грн. 

Водночас облдержадміністрацією надані пропозиції до Державної цільової 

програми розвитку аеропортів на період до 2023 року в частині уточнення 

обсягів фінансування з державного бюджету у 2022 році, необхідних для 

реалізації завдання 14 ,,Забезпечення розвитку аеропорту ,,Полтава”, зокрема 

заходів із реконструкції аеродромного комплексу та периметрової огорожі 

аеропорту.  

Протягом 2021 року проводилися роботи з будівництва, реконструкції, 

капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального 

користування державного значення: 

1. Будівництво і реконструкція ділянки дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – 

Кобеляки – Решетилівка протяжністю відповідно до проєктної документації 

80,6 км, профінансовано у 2021 році на загальну суму 3350,3 млн грн. 

2. Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – 

Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 197 + 000 – км 210 + 

000 протяжністю відповідно до проєктної документації 12,7 км, профінансовано 

у 2021 році на загальну суму 95,6 млн грн. 

3. Капітальний ремонт ділянок автомобільних доріг: 

✓ М-22 Полтава – Олександрія протяжністю відповідно до проєктної 

документації 17,9 км, профінансовано у 2021 році на загальну суму 67,4 млн грн; 

✓ Р-11 Полтава – Красноград протяжністю відповідно до проєктної 

документації 6,7 км, профінансовано у 2021 році на загальну суму 57,0 млн грн. 

4. Поточний середній ремонт ділянок 8 автомобільних доріг загальною 

протяжністю відповідно до проєктної документації 282,5 км, з яких у 2021 році 

введено в експлуатацію 76,6 км та профінансовано на загальну суму 

1326,9 млн грн. 

У 2021 році розпочато реалізацію інфраструктурного проєкту: ,,Будівництво 

автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 

Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь на ділянці 

обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро в м. Кременчук, 

Полтавська область”. Реалізацію проєкту забезпечує генеральна підрядна 

організація – АТ ,,Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анонім Шінкері”. Сума тендерного 

контракту становить 11,2 млрд грн. Нормативний термін будівництва 48 місяців. 

Загальна сума використаних коштів за 2021 рік становить 285 млн грн, у тому 

числі: з державного бюджету – 250,0 млн грн, кредитних коштів – 35,0 млн грн. 
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Кошти спрямовані на проєктно-вишукувальні роботи стадії ,,П”, будівельні 

роботи, витрати на землевпорядні та інші супутні роботи. 

Також на дорогах державного значення протягом 2021 року проводилися 

роботи із реконструкції 3-ох та капітального ремонту 5 мостових споруд, 

профінансовано у 2021 році на загальну суму 195,0 млн грн. 

З метою забезпечення ефективного габаритно-вагового контролю за рухом 

вантажного транспорту з 2020 року на дорогах державного значення розпочато 

впровадження системи зважування автомобілів в русі Weight-in-Motion (WiM). 

На сьогодні в області встановлено 4 системи зважування автомобілів в русі на 

автомобільних дорогах загального користування державного значення, а саме: 

дві системи WiM збудовано у 2020 році (М-22 Полтава-Олександрія км 74 + 810 

та Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка км 122 + 000) та дві WiM – у 

2021 році (М-03 Київ-Харків-Довжанський км 349+890 та Р-60 Кролевець – 

Конотоп – Ромни – Пирятин км 164+959). 

У 2021 році Державним підприємством „Агентство місцевих доріг 

Полтавської областіˮ (далі – Агентство) завершено капітальний ремонт дороги 

Чорнухи-Лубни (це близько 35 км) суцільного асфальту, завдяки отриманню 

кредитних коштів із державного банку. Полтавська область стала першою в 

Україні, хто використав такий спосіб додаткового фінансування. 

Крім того, у 2021 році отримано другий кредит на капітальний ремонт 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення /Н-12/-Мала 

Рублівка-Рунівщина-/М-03/ та Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч (в межах 

області) обсягом 270 млн грн, 128 млн грн з яких вже використано. Завдяки 

кредитам значно збільшується обсяг виконання ремонтних робіт, що дозволяє 

швидше вирішити проблеми інфраструктури області. 

Агентством налагоджено співпрацю з місцевими громадами, які виділили 

на співфінансування ремонту доріг понад 125 млн грн у 2021 році. 

Частка капітального ремонту від виконаних робіт 2021 року складає 60%. 

Ремонті роботи здійснюються за маршрутним принципом – від початку і до 

кінця, тому більшість об’єктів – це продовження ремонтів минулих років.  

З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху на місцевих дорогах 

встановлено 5 інтерактивних радарів – це інформаційне табло для вимірювання 

швидкості в населеному пункті, яке попереджає водіїв та допомагає 

контролювати швидкість транспорту. Аналіз роботи такого ж радару в селі 

Мачухи та в місті Полтава показав високу результативність пристрою, водії 

дійсно стали контролювати швидкість руху. 

Агентством розпочато впровадження пілотного проєкту зі встановлення 

полімерних дорожніх знаків. Мета проєкту – впровадження сучасних технологій 

у сфері утримання доріг для попередження крадіжок державного майна й 

вандалізму на дорогах. Конструктив нових знаків не містить металевих 

елементів, оскільки стійка знаку також виготовлена з полімерних матеріалів.  

У 2021 році впроваджено повноцінну систему GPS-моніторингу, яка 

дозволяє в режимі онлайн відстежувати (контролювати) усі маршрути 

снігоприбиральної техніки підрядників, інформаційна карта знаходиться у 

відкритому доступі на офіційному сайті Агентства. Зазначений моніторинг 
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дозволяє оперативно реагувати на ускладнення погодних умов в зимовий період 

та координувати роботу техніки. 

Проведено закупівлю 3 вагових комплексів для контролю транспорту на 

місцевих дорогах. На 5 майданчиках для вагового контролю спільно з 

підрозділами Національної поліції та Управлінням Укртрансбезпеки забезпечено 

проведення спільних рейдів для перевірки транспортних засобів, які здійснюють 

вантажні перевезення автомобільними дорогами Полтавщини. 

Будівельні роботи 2021 року: 

капітальним та поточним середнім ремонтом відремонтовано 116 км 

автомобільних доріг; 

капітально відремонтовано 1 міст; 

влаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття на 5,9 км 

автомобільної дороги Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ. 

Експлуатаційне утримання 2021 року: 

проведено ямковий ремонт на 461 447 м²; 

проведено аварійний ремонт та забезпечено підтримання транспортно-

експлуатаційного стану 22 мостів; 

встановлено та замінено 3131 дорожніх знаків; 

нанесено 211 км осьової розмітки; 

нанесено 1765 м² пішохідної розмітки;  

встановлено 4 комплекси „Безпечний перехідˮ; 

влаштовано 16 пристроїв примусового зниження швидкості; 

встановлено 5 інтерактивних радарів для вимірювання швидкості; 

внаслідок співпраці Агентства з органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та іншими, до належного експлуатаційного стану 

приведено смуги відведення автомобільних доріг на площі понад 2,0 млн м². 

Використання коштів для фінансування будівництва, ремонту та утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у 2021 році: 

державний дорожній фонд – 1 524,3 млн грн; 

кредитне фінансування – 414,3 млн грн; 

субвенції з місцевих бюджетів, кошти обласного бюджету та фонду 

розвитку територій області – 163,7 млн грн. 

Всього у 2021 році залучено на будівництво, ремонт та утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності 2,1 млрд грн, які використано у повному обсязі. 

У рамках реалізації обласної Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на 2021-2024 роки проведено соціальну рекламну кампанію 

націлену на дотримання правил дорожнього руху пішоходами, зокрема 

організовано показ соціальних відеороликів на місцевих телеканалах, 

відеоекранах для зовнішньої реклами, серед мереж автозаправних станцій. 

Також проведено ряд просвітницьких заходів серед учнівської молоді із 

поширенням світловідбивних елементів, а також тематичних інформаційних 

буклетів щодо користі від використання світловідбивачів в темну пору доби. 
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Забезпечено світловідбивачами 2400 учнів. На вищезазначені заходи спрямовано 

375 тис. грн.  

Водночас у рамках вищезазначеної Програми з метою удосконалення 

безпеки дорожнього та зниження дорожнього травматизму на ділянках доріг, 

поблизу яких функціонують об’єкти соціальної сфери встановлено засоби 

примусового зниження швидкості та освітлення на пішохідних переходах 

(реалізовано ДП ,,Агентство місцевих доріг Полтавської області” на загальну 

суму 525,0 тис. грн). 

 

11. Будівельна активність. 

 

 

У 2021 році підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел 

фінансування освоєно (використано) капітальних інвестицій у матеріальні 

активи будівельної галузі на суму 12667,8 млн грн, що становить 53,2% до 

загального обсягу та на 7,3% менше ніж у відповідному періоді 2020 року. 

Із загального обсягу освоєно інвестицій у: житлові будівлі – 665,6 млн грн 

(2,8% до загального обсягу), нежитлові будівлі – 1831,9 млн грн (7,7% до 

загального обсягу), інженерні споруди – 10170,0 млн грн (42,7% до загального 

обсягу). 

За статистичними даними у 2021 році підприємствами області вироблено 

будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 9425,4 млн грн. Індекс 

будівельної продукції у 2021 році порівняно із 2020 роком становив 96,4%. 

Полтавська область посідає 9 місце за відсотком у загальному обсязі виконаних 

робіт в Україні та 8 місце – за показником виробничої активності у розрахунку 

на 1 особу постійного населення. 

Найвагомішу частку (64,8%) будівельних робіт виконано підприємствами, 

які займалися будівництвом інженерних споруд, решта – підприємствами, які 

займалися будівництвом будівель: 28,5% – нежитлових, 6,7% – житлових. 

Нове будівництво становило 38,4% від загального обсягу виробленої 

будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 36,0%, реконструкція та 

технічне переоснащення – 25,6%. 

У минулому році в області прийнято в експлуатацію 159,5 тис. м2 житла.. 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2021 році порівняно з 

2020 роком становить 80,9%.  
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Обсяг прийнятого в експлуатацію житла на 10000 постійного населення 

становив 1163,3 м2 загальної площі. 

Переважно будівництво багатоквартирних житлових будинків у 2021 році 

здійснювалося у містах Полтаві, Кременчуці, Горішні Плавні та Полтавському 

районі.  

В області продовжується реалізація окремих житлових програм, що 

сприяють забезпеченню житлом громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов. 

У 2021 році цільова регіональна програма „Власний дім” профінансована в 

сумі 8396,3 тис. грн, у тому числі: з державного бюджету – 1900,0 тис. грн, з 

обласного бюджету – 5150,0 тис. грн з районних, сільських, селищних бюджетів 

– 1364,3 тис. грн. За рахунок зазначених коштів надано 35 кредитів сільським 

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

введено в експлуатацію 10 індивідуальних житлових будинків загальною 

площею 0,65 тис. м2, придбано 1,38 тис. м2 житла, газифіковано 1 оселю. 

Для отримання пільгових кредитів в Обласному фонді підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі зареєстровано 168 чоловік на 

загальну суму 36390,0 тис. грн, у тому числі 7 учасників АТО на загальну суму 

1900,0 тис. грн. 

У 2021 році Обласна програма забезпечення молоді житлом профінансована 

в сумі 8535,9 тис. грн, у тому числі: з обласного бюджету – 4263,4 тис. грн, з 

міських бюджетів м. Кременчук – 3766,1 тис. грн, м. Горішні Плавні – 

506,4 тис. грн, крім того кошти громадян – 2092,0 тис. грн. За рахунок цих коштів 

надано 11 кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, в тому 

числі 4 кредити учасникам бойових дій. 

На цей час для отримання пільгових кредитів в Полтавському 

регіональному управлінні ДСФУ „Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву” зареєстровано 147 молодих сімей та одиноких молодих 

громадян. 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2021 році за кошти 

населення на будівництво житла склали 584,9 млн. грн, що становить 2,4% до 

загального обсягу та на 9,8% більше ніж у відповідному періоді 2020 року. 

За видами економічної діяльності у 2021 році освоєно (використано) 

капітальних інвестицій у будівництві на суму 943,7 тис. грн, що становить 4,0% 

до загального обсягу та на 26,1% більше ніж у відповідному періоді 2020 року.  
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В 2021 році в області продовжено ефективну реалізацію національної 

програми „Велике будівництво”. 

В рамках даної Програми реалізовувалось 27 проєктів, 22 з яких завершено. 

Крім того в області збудовано 105 спортивних майданчиків. 

 

Охорона здоров’я 

Протягом 2021 року реалізовувалося 8 проєктів, 7 з яких завершено: 

✓ реконструкцію існуючого 

гаража під підземний паркінг на 

50 автомобілів КП „Полтавський 

обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф” (в 

2021 році спрямовано 6,9 млн грн 

коштів обласного бюджету), що 

сприяло покращенню роботи ЕМД 

області, скороченню часу прибуття 

фахівців до місця виклику та збільшенню можливостей вчасної допомоги 

пацієнтам;  

✓ реконструкцію 6 приймальних відділень опорних закладів вторинного 

рівня надання медичної допомоги: 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. Гадяч (Комунальне некомерційне 

підприємство „Гадяцька центральна 

районна лікарняˮ). В 2021 році на 

реконструкцію освоєно 53,2 млн грн 

коштів місцевих бюджетів та 7,0 млн 

грн коштів обласного бюджету. 

Розпочато реконструкцію з 

добудовою будівлі рентгено-

діагностичного кабінету 
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Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру по вул. Лікаря 

Богаєвського, 60-Б в м. Кременчуці, в 2021 році освоєно 34,8 млн грн коштів 

Державний фонд регіонального розвитку (далі – ДФРР) та 6,4 млн грн коштів 

обласного бюджету, будівельна готовність об’єкту на кінець 2021 року – 55%.  

 

Освіта  

Протягом 2021 року реалізовувалося 9 проєктів, 8 з яких завершено: 

✓ реконструкцію (термомодернізацію) будівлі Глобинського закладу 

дошкільної освіти №1 „Дзвіночокˮ 

Глобинської міської ради (у 2021 

році освоєно коштів обласного 

бюджету 3,3 млн грн та місцевого 

бюджету 1,1 млн грн);  

✓ реконструкцію будівлі 

дошкільного навчального закладу № 

10 „Веселкаˮ комбінованого типу м. 

Миргород (у 2021 році освоєно коштів Європейського Союзу 5,8 млн грн та 

місцевого бюджету 1,2 млн грн);  

✓ реконструкцію Лубенського 

дошкільного навчального закладу № 

9 „Берізкаˮ з термомодернізацією 

будівель (у 2021 році освоєно коштів 

місцевого бюджету 0,1 млн грн);  

✓ капітальний ремонт будівлі 

опорного закладу „Шишацька 

спеціалізована школа ім. В.І. 

Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської областіˮ (у 2021 році 

освоєно коштів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі 

– НКПВУ) 23,5 млн грн, місцевого бюджету 4,4 млн грн, обласного бюджету 1,0 

млн грн); 

✓ реконструкцію будівлі 

опорного закладу Диканського 

навчально–виховного комплексу 

імені М.В. Гоголя „Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний закладˮ Диканської 

селищної ради Полтавського району 

(у 2021 році освоєно коштів НКПВУ 

19,5 млн грн,  місцевого бюджету 4,4 

млн грн, обласного бюджету 

2,3 млн грн); 

✓ реконструкцію опорного 

закладу „Миргородський ліцей ім. 

І.А. Зубковського Миргородської 
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міської радиˮ (у 2021 році освоєно коштів місцевого бюджету 2,2 млн грн);  

✓ реконструкцію Лубенської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів № 3 Лубенської міської 

ради з термомодернізацією будівлі (у 

2021 році освоєно коштів обласного 

бюджету 2,2 млн грн та місцевого 

бюджету 0,1 млн грн);  

✓ реконструкцію старої 

будівлі школи № 1 під школу 

мистецтв в м. Миргород Полтавської 

області (у 2021 році освоєно коштів НКПВУ 10,5 млн грн, обласного бюджету 

8,0 млн грн, місцевого бюджету 3,1 млн грн). 

На стадії реалізації знаходиться проєкт з капітального ремонту комплексу 

будівель Андріївської загальноосвітньої санаторної школи–інтернату 

І-ІІ ступенів Новосанжарського району (у 2021 році освоєно коштів НКПВУ 

28,5 млн грн, обласного бюджету 7,1 млн грн), будівельна готовність – 74%. 

 

Спорт 

Протягом 2021 року реалізовувалося 5 проєктів, 4 з яких завершено: 

✓ будівництво спортивно–видовищного комплексу з приміщеннями 

громадського обслуговування в м. 

Полтава по вул. Петра Юрченка, 1а (у 

2021 році освоєно коштів субвенції на 

розвиток спортивної інфраструктури 

105,4 млн грн, обласного бюджету 

41,3 млн грн);  

✓ реконструкція спортивного 

залу з добудовою побутових 

приміщень Демидівського закладу 

загальної середньої освіти I–III 

ступенів Решетилівської міської ради 

(у 2021 році освоєно коштів ДФРР 4,8 млн грн, обласного бюджету 0,8 млн грн 

та місцевого бюджету 0,5 млн грн);  

✓ реконструкція фізкультурно–

спортивного, реабілітаційно–

відновлювального комплексу „Колосˮ 

Полтавської обласної ради з 

благоустроєм прилеглої території в 

м. Решетилівка (у 2021 році освоєно 

коштів НКПВУ 29,4 млн грн, 

обласного бюджету 23,2 млн грн);  

✓ реконструкція майстерні 

комунального закладу „Коломацька 

загальноосвітня школа I–III ступенів 
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Коломацької сільської радиˮ шляхом 

добудови з улаштуванням критого 

фізкультурно–спортивного 

майданчику із допоміжними та 

підсобними приміщеннями та із 

благоустроєм прилеглої території (у 

2021 році освоєно коштів субвенції на 

соцеконом розвиток окремих територій 

10,0 млн грн, місцевого бюджету 

3,4 млн грн).  

На стадії реалізації знаходиться 

проєкт з будівництва басейну 

розташованого за адресою вул. Гоголя, 

175 в м. Миргород (у 2021 році освоєно 

коштів субвенції на реалізацію 

інфраструктурних проєктів 18,2 млн 

грн, ДФРР 7,2 млн грн та місцевого 

бюджету 0,7 млн грн), будівельна 

готовність – 36%.  

Також збудовано 105 спортивних 

майданчиків області за програмою 

„Здорова країнаˮ (у 2021 році освоєно 

коштів субвенції на реалізацію 

інфраструктурних проєктів та розвиток 

соціально-культурної сфери 40,1 млн 

грн, обласного бюджету 5,0 млн грн, 

місцевих бюджетів 5,0 млн грн).  

 

Культура  

Протягом 2021 року 

реалізовувалося 5 проєктів, 3 з яких 

завершено: 

 

✓ повністю відреставровано 

приміщення Полтавської обласної 

філармонії (у 2021 році освоєно коштів 

ДФРР 45,0 млн грн, обласного бюджету 

12,6 млн грн);  

 

✓ збудовано споруду флагштоку 

Державного прапору України у місті 

Полтава (у 2021 році освоєно коштів 

обласного бюджету 10,7 млн грн та 

субвенції на соцеконом розвиток 

окремих територій 1,0 млн грн); 
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✓ реконструйовано центр естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 

5 в м. Миргород (у 2021 році освоєно 

коштів НКПВУ 10,9 млн грн, місцевого 

бюджету 1,8 млн грн, обласного бюджету 

0,4 млн грн).  

Розпочато проєкт зі створення музею 

комунальної установи „Історико–

культурний заповідник „Більськ” 

Полтавської обласної ради (у 2021 році 

освоєно коштів ДФРР 18,0 млн грн, обласного бюджету 2,5 млн грн), будівельна 

готовність об’єкту на кінець 2021 року склала 60%.  

За програмою „Велика реставраціяˮ розпочато реставрацію Полтавського 

краєзнавчого музею імені В. Кричевського – пам’ятки архітектури 

національного значення (у 2021 році освоєно коштів субвенції на реалізацію 

інфраструктурних проєктів та розвиток соціально-культурної сфери 

16,0 млн грн, субвенції на реалізацію проєктів ремонтно-реставраційних та 

консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини 20,0 млн грн, обласного 

бюджету 0,7 млн грн).  

 

Містобудівна діяльність 

З початку 2021 року в області затверджено 454 генеральні плани населених 

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

У 2021 році проведено 20 засідань архітектурно-містобудівної ради при 

Департаменті будівництва, містобудування і архітектури облдержадміністрації, 

на яких розглянуто 120 проєктів містобудівної документації, з них: 72 генеральні 

плани із зонінгами, 3 зонінги, 1 проєкт червоних ліній, 42 детальні плани 

територій, 2 проєкти історико-архітектурних опорних планів.  

Законом України від 17 червня 2020 року № 711-ІХ „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель” (зі 

змінами), внесено ряд змін до містобудівного й земельного законодавства, і вже 

з 24.07.2021 вводиться новий тип містобудівної документації – комплексний 

план просторового розвитку території територіальної громади. Постійно 

проводиться інформаційна робота із замовниками і розробниками проєктів 

комплексних планів просторового розвитку територій з питань порядку 

формування завдань, вихідних даних, розроблення, наповнення та затвердження 

проєктів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. 

№ 853 „Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій 

територіальних громад” у 2021 році подано до облдержадміністрації і розглянуто 

2 пакети документів. За результатами розгляду Лохвицька міська територіальна 

громада отримала субвенцію на розроблення комплексного плану просторового 

розвитку територій Лохвицької територіальної громади у сумі 2611,944 тис. грн. 
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Продовжується наповнення баз даних геоінформаційної системи 

містобудівного кадастру Полтавської області. Відскановано 735 генеральних 

планів архіву управління містобудування і архітектури, та зібрано 124 нових 

генеральних плани для наповнення бази ГІС містобудівного кадастру 

Полтавської області. Містобудівний кадастр функціонує у містах Полтаві, 

Лубнах та Миргороді. 

Процедуру моніторингу, збору аналітичних даних та оцінки безбар’єрності 

об’єктів і середовища на місцевому рівні, прийняття інклюзивних рішень та 

усунення бар’єрів для інтеграції осіб з інвалідністю в соціум, оновлення, 

удосконалення та налаштування освітнього простору, спрощення перепон у 

сфері зайнятості й суспільних відносин без дискримінації за ознакою 

інвалідності нині активує План дій, затверджений розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 28.10.2021 № 720 „Про реалізацію „Національної 

стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 рокуˮ 

в Полтавській областіˮ. На виконання Плану дій продовжується моніторинг 

доступності закладів соціальної сфери, аудит проєктної документації, адаптація 

до потреб осіб із нозологіями завершених будівництвом об’єктів. За даними 

моніторингу в 2021 році на заходи у сфері безбар’єрності фактично спрямовано 

15311,3 тис. грн, на доступність закладів освіти витрати склали 9758,6 тис. грн; 

на доступність закладів охорони здоров’я – 5081,0 тис. грн; на заклади культури 

– 12,4 тис. грн; на інші – 459,3 тис. грн. 

Особлива увага відводилася стану доступності об’єктів, споруджуваних за 

програмою Президента України „Велике будівництвоˮ: відбулося 25 аудитів з 

виїздом на місце, 3 цільових семінари для практикуючих архітекторів; 7 робочих 

нарад для посадовців та проєктантів, учасників проєкту Президента України 

„Велике будівництвоˮ; 7 онлайн-вебінарів для посадовців органів місцевого 

самоврядування. Питання безбар’єрності обговорювалося в порядку денному 

щотижневих робочих нарад головного архітектора області, директора 

Департаменту будівництва, містобудування і архітектури облдержадміністрації, 

а також 13.12.2021 – на щотижневій нараді в голови облдержадміністрації; 

12.12.2021 та 21.12.2021 на розпорядчих нарадах в першого заступника голови 

облдержадміністрації. 

З урахуванням висновків Комітету з питань забезпечення безбар’єрного 

середовища для життєдіяльності осіб з інвалідністю та маломобільних груп 

населення та Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації 

розроблено Проєкт обласної цільової Комплексної програми „Шлях до рівних 

можливостейˮ на 2022-2025 роки. 
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12.  Охорона здоров’я. 

 

 

У 2021 році в області продовжувалося реформування медичної галузі 

відповідно до Концепції побудови нової національної системи охорони здоров’я 

України, яка передбачає забезпечення доступності й належного рівня надання 

медичних послуг, зміну фінансування галузі, розбудови системи громадського 

здоров’я, впровадження електронного документообігу в медичних закладах. 

Пріоритетом реформи був і залишається подальший розвиток та 

формування спроможної мережі закладів, покращення доступності медичної 

допомоги, зокрема сільському населенню. 

На 31.12.2021 в області функціонують 39 Центрів первинної медико-

санітарної допомоги, з них 30 – у сільській місцевості. До складу Центрів 

входять, як структурні підрозділи 315 амбулаторій загальної практики – сімейної 

медицини (105 міських та 210 сільських) та 327 ФАПів. У 2021 році введено в 

експлуатацію 21 амбулаторію загальної практики сімейної медицини, які 

збудовані за кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості. 

Розпочато впровадження програми телемедичних технологій на основі 

розвитку сучасних інформаційних технологій у сфері охорони здоров’я. 

Обладнано 339 робочих місць в амбулаторіях сільської місцевості сучасними 

телемедичними комплектами, які дають змогу дистанційно отримувати 

висококваліфіковану медичну допомогу населенню віддалених районів області. 

Наступним кроком буде створення єдиної платформи телемедицини – 

організація роботи обласного центру, що координуватиме роботу всієї 

телемедичної мережі області. 

Вперше на Полтавщині на базі КП „Полтавський обласний клінічний 

кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради” з червня до груденя 

2021 року виконано 11 кардіохірургічних втручань на відкритому серці: 

протезування та пластика клапанів, аортокоронарні шунтування. Операції 

успішно виконані фахівцями кардіоцентру спільно зі спеціалістами 

ДУ „Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН 
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України”. Також обговорені питання проведення на базі закладу операцій із 

трансплантації серця. 

З метою впровадження високотехнологічної променевої терапії сучасного 

рівня в лікування онкохворих області, забезпечення доступності та підвищення 

якості спеціалізованої радіотерапевтичної допомоги у відповідності до рівня 

міжнародних стандартів, у 2021 році за кошти субвенції на реалізацію 

інфраструктурних проєктів та розвиток соціально-культурної сфери у сумі 

20,0 млн грн закуплено новий лінійний прискорювач Halcyon, який планується 

встановити в КП „Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер 

Полтавської обласної ради”. Закуплений рідинний цитологічний аналізатор для 

проведення цитологічного скринінгу ранніх форм раку шийки матки у жіночого 

населення області, що визнаний у більшості країн світу як „золотий стандарт” 

профілактики раку шийки матки. Збільшився відсоток онкологічних хворих, які 

отримали спеціальне лікування протягом року із числа вперше взятих на облік із 

64,8% за 2020 рік до 67,3% за 2021 рік. 

Найбільш поширеним показником оцінки ефективності медичної допомоги 

онкологічним хворим у розвинутих країнах вважається показник 5 річного 

виживання. У Полтавській області цей показник становив у 2021році – 67,1%, у 

2020 році – 66,0%, тобто більше половини контингенту онкологічних хворих (усі 

локалізації) перебували на обліку на кінець року 5 років і більше з моменту 

встановлення діагнозу (Україна за 2020 рік – 64,3%). 

У звітний період продовжувалася структурна реорганізація акушерсько-

гінекологічної й неонатологічної служби та розвиток перинатальної допомоги, 

що сприяло суттєвому зниженню показника смертності дітей 1 року життя (4,6 

на 1 тис. народжених живими порівняно з 6,4 у 2020 році або зниження на 28%). 

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. Захворюваність на всі форми туберкульозу 

порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 4,4% і 

становить 34,9 на 100 тис. населення порівняно з 36,5 у 2020 році. Область займає 

7-ме місце серед найкращих показників по Україні. На 9,3% зменшилася 

захворюваність серед дітей віком від 0 до 17 років – з 4,3 на 100 тис. дитячого 

населення до 3,9 (Україна, 2021 рік – 8,2). Смертність від усіх форм туберкульозу 

зменшилась з 6,5 до 4,3 на 100 тис. населення. 

Проводилася робота з профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом за 

основними напрямками, визначеними загальнодержавною програмою. 

Упродовж 2021 року продовжується безкоштовне забезпечення закладів охорони 

здоров’я області швидкими тестами для діагностики ВІЛ, що здійснюється за 

рахунок впровадження проєктів AHF (Фундація АНТИСНІД), HL Network, HL 

Alliance, PEPFAR. З ініціативи Центру громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України, за підтримки І-ТЕСН в області впроваджене індексне 

тестування на ВІЛ-інфекцію. Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію має 

тенденцію до зниження: 2020 рік – 20,5 на 100 тис. населення, 2021 рік – 20,4 на 

100 тис. населення. 
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Розроблено концепцію розвитку обласних багатопрофільних лікарень 

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

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

на проєктування з урахуванням посилення їх спроможності та модернізації з 

першочерговим вирішенням питань забезпечення безбар’єрності, 

енергоощадності, інфекційного контролю та впровадження високотехнологічних 

методів лікування дітей і дорослих. 

Завдяки своєчасній, злагодженій роботі оперативного штабу щодо 

недопущення занесення і поширення на території України випадків COVID-19, 

проведення комплексу невідкладних заходів щодо ефективної протидії системи 

охорони здоров’я спалаху даної інфекції та постійному контролі за матеріально-

технічним забезпеченням закладів охорони здоров’я області всіх рівнів надання 

медичної допомоги ситуація в області є стабільною та контрольованою. 

В області й у подальшому будуть продовжені реформи медичної галузі з 

метою наближення доступності та покращення якості обслуговування пацієнтів, 

розширення спектру надання медичних послуг населенню, створення ефективної 

системи фінансування галузі. 

 

13.  Освіта. 

 

 

В області забезпечено стабільне функціонування освітньої галузі. 

Функціонують 620 закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО), ( у 2020 – 637). У них 

здобувають дошкільну освіту близько 39 тис. вихованців, працюють 

4884 педпрацівників. Показник охоплення дітей закладами освіти, що 

забезпечують здобуття дошкільної освіти, в області становить: дітей 

дошкільного віку від 3 до 6 (7) років − 91,1% по області, зокрема 83,7% − у 

сільській, 98,5% − у міській місцевості.   

Діють 534 ( у 2020-2021 навчальному році – 584) денні заклади загальної 

середньої освіти (далі – ЗЗСО) усіх типів та форм власності (у сільській 

місцевості − 360, у міській − 174), зокрема: 503 – комунальні ЗЗСО; 22 – ЗЗСО 

обласного підпорядкування; 7 – приватні; 2 – інших міністерств. У них 

здобувають освіту 138593 учні (у 2020 році − 2021 навчальному році – 138465), 
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освітній процес забезпечують 15198 педпрацівників. Розвивається інклюзивне 

середовище для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми 

потребами (далі – ООП). Функціонують 29 інклюзивно-ресурсних центрів. За 

оперативними даними органів управління освітою у 308 (у 2020 році – 276) ЗЗСО 

з інклюзивними класами здобувають освіту 1410 (у 2020 – 1095) дітей з ООП. У 

123 (у 2020 – 110) ЗДО в інклюзивних групах виховуються 334 (у 2020 році – 

266) дитини з ООП. Надання позашкільної освіти забезпечують 57 (у 2020 році – 

64) закладів позашкільної освіти, у т.ч. 3 – приватні, в них 31412 вихованців та 

1010 педпрацівників. Крім того, у 17 (у 2020 році – 19) дитячо-юнацьких 

спортивних школах системи освіти навчаються 4787 дітей.  

Професійна (професійно-технічна) освіта області налічує 34                                     

(у 2020-2021 навчальному році – 37) заклади професійної (професійно-технічної) 

освіти державної форми власності (далі – ЗП(ПТ)О), з яких 33 – підпорядковані 

Міністерству освіти і науки України, 1 – Міністерству аграрної політики та 

продовольства України. З них: 5 – вищі професійні училища, 4 – центри 

професійно-технічної освіти, 10 – професійні ліцеї, 11 професійно-технічні 

училища, 4 – навчальні центри при установах виконання покарань. Загальний 

контингент здобувачів професійної освіти становить 9027 осіб, які отримують 

робітничу кваліфікацію зі 108 робітничих професії та 7 спеціальностей за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем ,,фаховий молодший бакалавр”. Освітній 

процес забезпечує 1394 педагогічних працівники. Мережа закладів передвищої 

та вищої освіти становить відповідно 30 та 6 закладів. Окрім цього, на території 

області функціонують 4 інститути закладів вищої освіти різної форми власності, 

що є структурними підрозділами вишів інших міст України. Здобувають освіту 

43,6 тис. студентів. Освітній процес забезпечують 3147 викладачів. 

Покращується показник кількості дітей на 100 місцях у ЗДО: 104 особи – у 

2020 році, 93 особи – у 2021 році. В області створено 91 опорну школу (у 

2020 році – 74) із 72 філіями, в яких навчаються 37395 учні, у тому числі 3597 – 

у  філіях. У 2021-2022 навчальному році зменшилася кількість малокомплектних 

шкіл порівняно з минулим навчальним роком на 61 заклад і становить – 118. 

Трансформується мережа закладів загальної середньої освіти обласного 

підпорядкування, яка налічує 5 спеціалізованих закладів освіти (1 – мистецький 

ліцей, 2 – спортивних; 1 – науковий, 1 – військовий), 6 профільних ліцеїв; 

3 навчально-реабілітаційні центри; 7 спеціальних шкіл. 

В умовах пандемії вжито заходів щодо організації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання. Для забезпечення 

організаційно-методичної підтримки закладів загальної середньої освіти області 

у Полтавській академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського функціонує 

Центр підтримки дистанційної освіти і цифрової грамотності. 

Полтавське територіальне відділення Малої Академії наук України у 

2021 році за кількістю одержаних перемог посіло 5 місце в Україні, за рейтингом 

команд – 7 місце, загальна кількість призових місць у ІІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу у 2021 році – 35 (у 2020 році – 32). 

З метою оновлення освітнього середовища закладів ЗП(ПТ)О ведеться 

системна робота щодо відкриття в області інноваційних навчально-практичних 
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центрів, яких наразі 10 (у 2020 році – 8). Запроваджуються нові форми здобуття 

освіти, зокрема дуальною освітою у 5 ЗП(ПТ)О охоплено 108 учнів за 

6 професіями. Успішно реалізовується Програма EU4SKILLS: Кращі навички 

для сучасної України, яка впроваджується для підтримки Європейського Союзу. 

У рамках її реалізації суттєво покращили матеріально-технічну базу 3 заклади 

професійної (професійно-технічної) освіти.  

В області діють: програма ,,Розвиток освітнього простору Полтавщини” на 

2021–2025 роки, регіональна програма ,,Дітям Полтавщини – якісне харчування” 

на 2021–2024 роки, обласна програма національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2021–2025 роки, регіональна Програма підтримки наукової та 

інноваційної діяльності у Полтавській області на 2021–2024 роки, обласна 

програма розвитку закладів позашкільної освіти спортивного та фізкультурно-

оздоровчого спрямування на 2022-2026 роки. 

Проводиться організаційна робота щодо придбання шкільних автобусів для 

забезпечення підвезення до місця навчання учнів та педпрацівників. У 2021 році 

придбано 31 шкільний автобус (у 2020 році – 21): завдяки державній субвенції 

на умовах співфінансування придбано 18 шкільних автобусів (17 шкільних 

автобусів та 1 обладнаний місцями для дітей з особливими освітніми потребами); 

за кошти субвенції на розвиток окремих територій на умовах співфінансування з 

місцевим бюджетом – 1; за залишки освітньої субвенції минулих років – 5; за 

кошти місцевого бюджету – 3; за кошти інвестиційних проєктів соціально-

економічного розвитку окремих територій – 4.  

Впроваджуючи підвищення якості шкільної природничо-математичної 

освіти у 2021 році за кошти державної субвенції придбано 50 комплектів 

навчального обладнання для природничо-математичних дисциплін (у тому числі 

5 комплектів STEM-лабораторій) для 43 закладів. Для 7 закладів, що 

фінансуються з обласного бюджету, придбано приладдя в 7 кабінетів 

математики, 1 кабінет інформатики та 2 кабінети Захисту Вітчизни. З метою 

створення умов для організації дистанційної освіти за кошти державної субвенції 

на засадах співфінансування придбано 2447 ноутбуків для 355 ЗЗСО. 

У рамках урядової програми „Спроможна школа для кращих результатів”, 

що здійснюється на засадах співфінансування за рахунок місцевого бюджету, в 

2021 році були проведені ремонтно-будівельні роботи в 4 ЗЗСО: 

Щербанівському ліцеї Щербанівської сільської ради – ремонт коридорів, 

Котелевській гімназії № 1 Котелевської селещної ради – реконструкція будівлі з 

добудовою спортивної зали (1 черга), Оржицькій загальноосвітній школі 

І-ІІІ ступенів Оржицької селищної ради та Козельщинському ліцеї 

Козельщинської селищної ради – ремонти покрівель. 

Впроваджується нова системи харчування в закладах освіти області. 

Основні напрями та заходи Регіональної програми ,,Дітям Полтавщини – якісне 

харчування” на 2021-2024 роки передбачають покращення роботи мережі 

їдалень шляхом безумовного виконання нормативних вимог з їх облаштування 

та утримання, модернізації матеріально-технічної бази, організації та здійснення 

лабораторного контролю (вибіркових досліджень) сировини та продуктів 

харчування в закладах освіти, створення умов для забезпечення повноцінного, 
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якісного та калорійного харчування дітей у закладах освіти. На реалізацію 

вищевказаних заходів передбачено 55,9 млн грн, у тому числі 41,0 млн грн з 

обласного бюджету. Вже у 2021 році на модернізацію матеріально-технічної бази 

окремих закладів освіти та установ області (закупівля обладнання для 

харчоблоків) на умовах співфінансування 70% з обласного бюджету, 30% з 

місцевого бюджету проведені централізовані закупівлі та придбано сучасне 

обладнання для 71 закладу освіти 31 територіальної громади на загальну суму 

понад 13,4 млн грн. 

 

14. Фізична культура і спорт.  

 

 

У 2021 році Управління молоді та спорту Полтавської обласної державної 

адміністрації співпрацювало з обласними організаціями фізкультурно-

спортивних товариств, Полтавським обласним відділенням Національного 

олімпійського комітету України, федераціями з видів спорту. Робота була 

спрямована на створення належних  умов для занять фізичною культурою та 

спортом, підготовку спортсменів Полтавщини до всеукраїнських та 

міжнародних змагань. 

В області створено штатну спортивну команду резервного спорту, до її складу 

входять 25 спортсменів з олімпійських видів спорту віком до 23 років. У 2021 році 

здійснено фінансування на суму 2211,3 тис. грн. 

У 2021 року забезпечено виплати стипендій голови обласної державної 

адміністрації для підтримки 36 перспективних спортсменів області на суму 

5220,0 тис. грн. 

Забезпечено виплату винагород спортсменам області – учасникам, 

переможцям та призерам ХХХІІ Літніх Олімпійських ігор 2020 та ХVІ Літніх 

Паралімпійських ігор 2020 у м. Токіо (Японія). 9 спортсменів олімпійців (3 призери 

та 6 учасників) та їх тренери отримали грошові винагороди у сумі 6050,0 тис. грн. 

14 спортсменів паралімпійців (6 переможців та призерів і 8 учасників) та їх тренери 

отримали грошові винагороди у сумі 5250,0 тис. грн. Всього на грошові винагороди 

олімпійцям і паралімпійцям витрачено коштів у сумі 11300,0 тис. грн. 
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У 2021 році 52 спортсмени області – переможці всеукраїнських змагань з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту та їх тренери отримали винагороди у 

сумі 395,980 тис. грн (олімпійські – 371,9 тис. грн, неолімпійські – 24,1 тис. грн). 

9 спортсменів – переможці та призери міжнародних змагань з олімпійських 

видів спорту отримали грошову винагороду у сумі 155,7 тис. грн. 

6 спортсменів з неолімпійських видів спорту та їх тренери отримали 

винагороду у сумі 46,9 тис. грн.  

5 спортсменам з інвалідністю та їх тренерам виплачено грошові винагороди, 

за успішні виступи на міжнародних змаганнях, у сумі 893,6 тис. грн. 

З олімпійських видів спорту в області проведено 70 змагань обласного рівня, 

56 навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань. Збірні 

команди області взяли участь у 270 заходах всеукраїнського рівня. З обласного 

бюджету використано коштів у сумі 11017,9 тис. грн (заплановано 

11070,0 тис. грн). 

З неолімпійських видів спорту в області проведено 25 змагань обласного 

рівня, 23 навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань. 

Збірні команди області взяли участь у 105 заходах всеукраїнського рівня. З 

обласного бюджету використано коштів у сумі 3228,7 тис. грн (заплановано 

3300,0 тис. грн). 

У 2021 році в області свою діяльність здійснювали 42 дитячо-юнацькі 

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

вищої спортивної майстерності з відділеннями боксу, дзюдо, веслування на 

байдарках і каное, велосипедного спорту маунтенбайку, легкої атлетики, 

плавання, вільної боротьби, греко-римської боротьби. 

З метою реалізації державної політики щодо створення належних умов для 

будівництва сучасних спортивних споруд, їх обладнання та використання, за 

підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державного 

бюджету проведена робота з будівництва нових об’єктів, капітальному ремонту 

та реконструкції існуючої матеріально-технічної бази, оновлення та 

облаштування застарілої спортивної бази міських, сільських, селищних громад. 

Встановлено 9 сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям 

розміром 22×42 м та 4 мультифункціональних спортивних майданчиків з 

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

обласного бюджету). 

Також за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів, коштів 

приватних партнерів реалізовувалися проєкти територіальних громад з 

облаштування спортивної інфраструктури: реконструкція/капітальний 

ремонт/облаштування спортивних майданчиків (Великобагачанська, 

Новогалещинська, Скороходівська, Хорольська, Щербанівська територіальні 

громади), придбання спортивних комплексів – тренажерів, турників, 

гімнастичних комплексів (Хорольська, Щербанівська територіальні громади), 

встановлення скейт–парку в місті Хорол тощо. 
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15. Культура та туризм. 

 

 

Забезпечено реалізацію 4 вузькогалузевих регіональних програм, а саме: 

Комплексна програма розвитку культури і мистецтва Полтавської області на 

2021-2025 роки, Програма розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 

2021-2025 роки, Програма збереження культурної спадщини Полтавської області 

на 2021-2023 роки, Програма збереження, вивчення та популяризації Більського 

городища на період 2018-2022 років. 

Здійснено зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури: 

вперше розпочато реекспозицію Полтавського краєзнавчого музею імені 

В. Кричевського, яка не проводилася понад 60 років. Процесом передбачено 

оновлення всіх 3-х поверхів музею. У 2021 році було виділено 11200,0 тис. грн з 

обласного бюджету на поточний ремонт та реекспозицію залів І поверху; 

вперше розпочато капітальний ремонт будівлі – батьківського будинку 

музею-заповідника М.В. Гоголя. У 2021 році виділено кошти з обласного 

бюджету в сумі – 1490,0 тис. грн. 

Забезпечено організацію та проведення культурно-масових заходів, свят, 

фестивалів, зокрема: 

на території області проведено 123 культурно-мистецькі заходи (у 2020 році 

– 104), що мали підтримку з обласного бюджету, на загальну суму – 

6008,5 тис. грн, включаючи відзначення державних свят, вручення 5-ти обласних 

премій тощо; 

присвоєно 31 почесне звання та підтверджено почесні звання                             

354 аматорським колективам Полтавської області на звання „зразковий” та 

„народний” (у 2020 році відповідно 26 і 171); 

проведено 12 оглядів-конкурсів колективів народної творчості області 

(925 колективів, 7612 учасників), 17 виставок робіт майстрів народного 

мистецтва та 11 майстер-класів з різних видів народного мистецтва (у 2020 році 

12 оглядів-конкурсів, 5321 учасник). 

Реалізовано відповідні заходи щодо охорони культурної спадщини, а саме: 

вперше розпочато реалізацію Програми збереження культурної спадщини 

Полтавської області на 2021-2023 роки, якою передбачається фінансування з 

обласного бюджету паспортизації пам’яток, виготовлення науково-проєктної 
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документації та проведення робіт з реставрації задля збереження нерухомої 

культурної спадщини області; 

Полтавська область увійшла до пілотного проєкту Міністерства культури та 

інформаційної політики України зі створення електронного Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України. Станом на листопад 2021 року до Реєстру 

включено 2692 пам’ятки; 

розпорядженням голови облдержадміністрації у 2021 році до Переліку 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Полтавської області 

було внесено 689 об’єктів (за 2020 рік – внесено 501); 

виготовлено облікову документацію на 14 об’єктів культурної спадщини, 

які першочергово потребують збереження чи проведення ремонтно-

реставраційних робіт (у 2020 році – не виготовлялася). 

З метою розвитку нематеріальної культурної спадщини, бібліотечної 

галузі, міжконфесійних та міжнаціональних відносин: 

розроблено та подано до Міністерства культури та інформаційної політики 

України номінаційне досьє на елемент нематеріальної культурної спадщини – 

технологію вишивки „білим по білому” м. Решетилівка для включення до 

Репрезентативного списку ЮНЕСКО; 

розпочато участь Полтавської обласної наукової універсальної бібліотеки 

імені І.П. Котляревського у проєкті Міністерства цифрової трансформації „Дія. 

Цифрова освіта”. У рамках проєкту відбулася офіційна передача 150 одиниць 

комп’ютерної техніки сільським бібліотекам територіальних громад регіону. 

Відтепер 61 бібліотека в 8 громадах зможе запроваджувати надання активних 

послуг, пов’язаних із підвищенням цифрової грамотності громадян. 

вперше було реалізовано пілотний проєкт в Україні „Релігійний атлас 

Полтавщини”, як створення ілюстрованого довідника-путівника релігійної 

палітри області із описом створення та функціонування усіх релігійних конфесій 

області, а також описом паломницьких туристичних турів визначними 

пам’ятками області; 

У сфері туризму здійснено низку заходів, зокрема: 

Департаментом культури і туризму Полтавської облдержадміністрації 

спільно з громадською ініціативою Грінвейс презентовано туристичний 

маршрут з активним способом пересування за напрямом м. Полтава – 

смт Опішне;  

створення нових туристичних маршрутів: у напрямку м. Полтава – 

м. Кременчук „Місто великих планів та звершень, місто великої води і міцної 

землі” з нагоди Всесвітнього дня екскурсовода та спільно з Полтавським 

гірничо-збагачувальним комбінатом та у напрямку м. Полтава – м. Горішні 

Плавні з нагоди Всесвітнього дня туризму; смт Диканька – с. Гоголеве – 

смт Опішне, у якому взяли участь 38 дітей єврейської громади Полтавської 

області, що досягли успіхів у навчанні; м. Полтава – с. Шарівка (Харківська 

область) для 18 учасників АТО та родин загиблих учасників АТО (у 2020 році – 

3 нові маршрути);  

реалізація грантових програм під патронатом Департаменту культури і 

туризму Полтавської облдержадміністрації впроваджена шляхом проведення 
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пілотного проєкту підтримки садиб сільського „зеленого” туризму Полтавщини. 

Брали участь 8 садиб (у 2020 році – не проводився).  

проведення щорічно рекламних заходів ТОП-5 турмагнітів Полтавської 

області. Створено 5 нових рекламних відео, виготовлено 7 різновидів 

роздаткової поліграфічної продукції, оновлено 4 рази по 5 білбордів на трасі 

Київ-Харків, оприлюднено 2 публікації про туризм на Полтавщині у виданні 

„Міжнародний туризм”.  

налагодження міжнародних туристичних потоків з Полтавщиною 

реалізовувалося за рахунок участі у 8 міжнародних профільних заходах 

(виставка UITT, форуми „України 30”, „Мандруй Україною” та „ЕТНІКА” у 

м. Києві, виставки в містах Ужгороді, Львові та Кропивницькому). 

у 2021 році було переформатовано виставку-турсалон на міжрегіональний 

форум „Відпочивайте на Полтавщині” за участю 42 представників галузі з 

територіальних громад області та колег із Сумської облдержадміністрації (у 2020 

році не проводилася). 

Крім того, у Котелевській територіальній громаді відновлено елементи 

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

 

16.  Соціальний захист населення. 

 

 

В області забезпечено своєчасну реалізацію 43 державних соціальних 

програм, спрямованих на підтримку 600 тис. осіб (45% жителів області). з них: 

100 тис. сімей одержують щомісячні державні соціальні допомоги, 176 тис. 

одержувачів житлових субсидій, 63 тис. одержувачів пільг на оплату житлово-

комунальних послуг та 261 тис. одержувачів інших соціальних гарантій. 

Загальний обсяг фінансування державних соціальних програм у 2021 році 

становив 5 млрд грн. 

Проведено своєчасну виплату щомісячних та одноразових державних 

соціальних допомог 200 тис. одержувачів. 

Уперше у 2021 році реалізовано нову державну програму підтримки 

2128 багатодітних малозабезпечених сімей області для підготовки дітей до 

школи. 
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З 01 січня, 01 липня та 01 грудня 2021 року своєчасно проведено 

перерахунки 13 видів державних допомог (35 тис. одержувачів), які 

розраховуються з урахуванням встановленого розміру прожиткового мінімуму. 

Продовжено реалізацію пілотного проєкту з надання одноразової 

натуральної допомоги „пакунок малюка”. У 2021 році запроваджено два 

механізми забезпечення одноразовою допомогою „пакунок малюка” (за 

бажанням одержувача), зокрема призначення грошової компенсації його 

вартості або видача в натуральному вигляді. У 2021 році в області видано          

1933 пакунки малюка, призначено та виплачено грошову компенсацію замість 

натуральної допомоги „пакунок малюка” для придбання дитячих товарів у 

мережі закладів торгівлі, що приєдналися до публічного договору з 

Міністерством соціальної політики України, 7298 отримувачам на суму              

41,5 млн грн. 

Станом на 01.01.2022 у Полтавській області в Єдиній інформаційній базі 

даних про внутрішньо переміщених осіб перебувають на обліку 22,6 тис. осіб 

(16,6 тис. сімей), у тому числі 7,9 тис. – працездатних осіб, 3,4 тис. – дітей, 

1,3 тис. – осіб з інвалідністю, 8,9 тис. – пенсіонерів. 

У 2021 році на виплату щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг, спрямовано 82,7 млн грн. У грудні 2021 року 

допомогу отримали 4,4 тис. сімей (8,1 тис. осіб) на загальну суму 6,8 млн грн.  

У рамках бюджетних програм органами соціального захисту населення 

забезпечено: 

послугами санаторно-курортного лікування охоплено 4208 осіб пільгових 

категорій на загальну суму 18,8 млн грн, у тому числі забезпечено санаторними 

путівками 2812 осіб на суму 18,0 млн грн, виплачено компенсацію замість 

путівки 1396 особам на суму 0,8 млн грн; 

реабілітаційними послугами в реабілітаційних установах – 291 дитина з 

інвалідністю (на загальну суму 5,6 млн грн);  

послугами професійної адаптації – 131 учасник АТО/ООС (на суму 

0,9 млн грн); 

послугами з психологічної реабілітації – 220 учасників АТО/ООС (на суму 

2,8 млн грн); 

виплату 13,9 млн грн грошової компенсації на придбання житла 13 сім’ям 

ветеранів війни: 8 сім’ям учасників АТО/ООС з числа осіб з інвалідністю 

внаслідок війни ІІ групи, 4 сім’ям учасників АТО/ООС з числа внутрішньо 

переміщених осіб, 1 сім’ї учасника бойових дій на території інших держав з 

числа осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи.  

У повному обсязі забезпечено виплату державних соціальних гарантій 

громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, на надання 

яких із державного бюджету виділено 54,3 млн грн.  

Станом на 01.01.2022 на Єдиному обліку багатодітних сімей Полтавської 

області перебувають 8,8 тис. багатодітних сімей, в яких виховується 29,7 тис. 

дітей. З них, 77% сімей, у яких виховується 3 дітей, 23% сім’ї – від чотирьох і 

більше дітей. 
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У 2021 році спеціалістами центрів соціальних служб та фахівцями із 

соціальної роботи соціальні послуги надані 9,4 тис. сім’ям/особам, в яких 

виховується 12775 дітей, з них – 3286 сімей (4466 дітей), які опинилися в 

складних життєвих обставинах. Послуги соціального супроводу надані 

804 сім’ям. 

Забезпечено проведення інформаційної кампанії серед населення з 

пропаганди сімейних форм виховання та навчання 124 кандидатів в 

опікуни/піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки вихователі, а 

також для 5 кандидатів в патронатні вихователі.  

За рахунок субвенції 2021 року з державного бюджету місцевим бюджетам 

69 дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх 

числа розподілено кошти грошової компенсації на загальну суму 

24911,0 тис. грн. 

Здійснено надання соціальних послуг особам/сім’ям, що перебувають у 

складних життєвих обставинах. Соціальні та реабілітаційні послуги в 

60 територіальних громадах надавали 20 територіальних центрів соціального 

обслуговування, 29 центрів надання соціальних послуг, 12 центрів соціальних 

служб, 5 центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. 

Соціальними послугами охоплено 82,2 тис. громадян похилого віку та осіб 

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

За рахунок державної субвенції в обсязі 8233,1 тис. грн на рівні 

територіальних громад створено 7 спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства. 

Полтавським обласним соціальним центром матері та дитини надається 

послуга з тимчасового проживання для жінок, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов’язку, 

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

Протягом року в центрі перебували 12 жінок та 14 дітей. 

Забезпечено стабільну роботу 14 будинків-інтернатів системи соціального 

захисту населення в умовах запровадження карантинних заходів у зв’язку з 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, на повному державному 

утриманні перебували 1,9 тис. підопічних/вихованців. Видатки на утримання 

інтернатних закладів становили 358,1 млн грн.  

З метою запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції серед 

підопічних забезпечено виконання карантинних заходів. Протягом 2021 року 

провакциновано від COVID-19 1487 працівників та 1830 підопічних будинків-

інтернатів. 90% підопічних інтернатних установ охоплено протигрипозною 

імунопрофілактикою. 

Для дотримання безпечних умов проживання підопічних та вихованців 

проведено ряд заходів, зокрема, вогнезахисний обробіток дерев’яних 

стропильних конструкцій, ремонт та облаштування автоматичної пожежної 

сигналізації, облаштування системою оповіщення про пожежу. 

За рахунок коштів обласного бюджету в окремих інтернатних закладах 

придбано пральне, кухонне та реабілітаційне обладнання, 6 автономних 

електрогенераторних. 
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Здійснено реалізацію обласної Комплексної програми соціального захисту 

та соціального забезпечення населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки 

(далі – Комплексна програма). На фінансування напрямків Комплексної 

програми у 2021 році з обласного бюджету спрямовано 48,7 млн грн. Програмою 

охоплено 33 напрямки додаткової соціальної підтримки більше 

36 тис. мешканців області. 

Комплексною програмою збережено усі обласні соціальні гарантії, що діяли 

в попередніх роках: 

адресна підтримка сімей учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил (АТО/ООС) та членів сімей загиблих, зокрема шляхом: 

• виплати 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 (у 2021 році – 2189 грн.); 

• виплати разових адресних та щорічних допомог членам сімей 

загиблих (померлих) учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС; 

• комплексного підходу до вирішення питання санаторно-курортного 

лікування в рамках державної та обласної програм. Виплата додаткової 

матеріальної допомоги на оздоровлення; 

• виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових 

категорій громадян на міжміських та міжобласних маршрутах загального 

користування; 

забезпечення додатковими соціальними гарантіями громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом санаторно-

курортного оздоровлення та виплати додаткових матеріальних допомог на 

оздоровлення; виплати щорічної разової допомоги дружинам померлих 

громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та допомоги 

дітям з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою; забезпечення 

безкоштовними медикаментами за рецептами лікарів та безплатним 

зубопротезуванням. 

З 2021 року Програму розширено наступними напрямками: 

виплата членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни компенсації за 

проїзд на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах загального 

користування; 

санаторно-курортне оздоровлення та виплату компенсації за проїзд на 

міжміських і міжобласних автобусних маршрутах членам сімей осіб, які 

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

виплату додаткової матеріальної допомоги на оздоровлення членам сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС у розмірі до 4 тис. грн; 

збільшено розміри: 

• разових грошових допомог з 2,5 тис. грн до 3 тис. грн; 

• матеріальної допомоги дітям, які мають онкологічні захворювання (з 

40 тис. грн до 50 тис. грн) та громадянам, які мають онкологічні захворювання (з 

7 тис. грн до 10 тис. грн); 
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• матеріальної допомоги особі, яка супроводжує на санаторно-

курортне оздоровлення особу з інвалідністю 1 групи з числа ЧАЕС, з 6 тис. грн 

до 7 тис. грн; 

• грошової допомоги сім’ям у разі загибелі учасника АТО/ООС з 

25 тис. грн до 40 тис. грн; 

• на упорядкування території поховання учасника АТО/ООС з 10 тис. 

грн до 15 тис. грн. 

• на лікування учасникам бойових дій з числа  учасників АТО/ООС з 

15 тис. грн до 30 тис. грн. 

 

17.  Екологічна безпека та раціональне природокористування. 

 

 

Підгрунтям досягнення збалансованого розвитку є забезпечення 

раціонального використання природних ресурсів. За останніми уточненими 

даними природно-заповідний фонд Полтавщини налічує 393 території та об’єкти 

загальною площею 142486,5562 га, що становить 4,955% від загальної площі 

області, з них 30 об’єктів загальнодержавного значення (станом на 01.01.2021 – 

393 об’єкти загальною площею 142486,5562 га). У 2021 році розроблено 7 

проєктів створення територій природно-заповідного фонду (нові території) та 16 

проєктів розширення вже існуючих територій відповідно до виконання вимог 

ст. 51 – 54 Закону України „Про природно-заповідний фонд України”. 

Крім цього, розроблено 14 проєктів землеустрою щодо організації й 

встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, які затверджені наказом Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації від 24.12.2021 

№ 76 „Про надання ТОВ „АВТОДІМ ПОЛТАВАˮ згоди на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, 

на яку поширюється право сервітутуˮ. 

Проведено фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області (далі – Фонд). За 

звітний період опрацьовано 210 запитів на суму 353,2 млн грн. Розмір Фонду 

становив 103,8 млн грн. Затверджено Перелік природоохоронних заходів для 

фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища 
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Полтавської області в 2021 році на загальну суму 102,7 млн грн. Загалом, у 

2021 році профінансовано 63 природоохоронні заходи, використання коштів 

Фонду становило 90% (у 2020 році розмір Фонду становив 91,2 млн грн, 

використання коштів склало 56,7%). 

За рахунок коштів Фонду розроблено 14 проєктів землеустрою щодо 

організації й встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення; розроблено 7 проєктів створення нових 

територій природно-заповідного фонду та розширено межі 16 вже існуючих 

територій. Також розроблена регіональна схема формування екологічної мережі 

Полтавської області.  

Здійснено повноваження у сфері видачі документів дозвільного характеру, 

зокрема за звітний період: 

✓ видано 628 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами (у 2020 році видано 417 дозволів); 

✓ розглянуто та затверджено 73 реєстрові карти об’єктів утворення 

відходів, внесено 147 змін до реєстрових карт та реєстру об’єктів утворення 

відходів (у 2020 році зареєстровано 240 реєстрових карт об’єктів утворення 

відходів); 

✓ зареєстровано 253 декларації про відходи (у 2020 році – 291) та 

затверджено паспортів на 132 місця видалення відходів; 

✓ видано 41 висновок з оцінки впливу на довкілля, проведено 

48 громадських обговорень (у 2020 році видано 81 висновок з оцінки впливу на 

довкілля та проведено 25 громадських слухань);  

✓ дано 127 зауважень та пропозицій щодо визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки, 128 зауважень та пропозицій до проєктів документів 

державного планування (у 2020 році відповідно 182 та 210). 

Серед головних досягнень у 2021 році можна виокремити проведену роботу 

із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або 

заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у Полтавській 

області. У жовтні 2021 року проведено тендер щодо заходу „Забезпечення 

екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 

видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до 

використання хімічних засобів захисту рослин у Полтавській областіˮ, 

переможцем та виконавцем робіт визначено ТОВ ,,ЕКО НОВАˮ. Станом на 

сьогодні з Полтавської області вивезено 61,83 т непридатних хімічних засобів 

захисту рослин. Залишилося близько 64 т в Лубенському та Миргородському 

районах. 

З метою подальшої реалізації природоохоронних заходів, які фінансуються 

з Фонду, для покращення стану навколишнього середовища Полтавської області 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 06.12.2021 № 835 

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації визначено 

головним розробником регіональної програми охорони довкілля, раціонального 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з 
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урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 − 2027 роки 

(„Довкілля-2027ˮ) з подальшим затвердженням.  

У 2021 році розпочата робота з оновлення Порядку планування та 

фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області й Положення про Фонд. 

У 2021 році розпорядженням голови облдержадміністрації „Про підвищення 

ефективності управління майном спільної власності територіальних громад 

областіˮ від 09.12.2021 № 857 в підпорядкування Департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації передано Комунальну установу 

„Рекреаційний центр „Криворудськийˮ Полтавської обласної ради.  

 

18.  Житлово-комунальне господарство та енергоефективність. 

 

 

У 2021 році, в тому числі, в рамках підготовки до опалювального сезону 

2021/22 року, підприємствами комунальної теплоенергетики виконано: 

ремонт 27 одиниць котлів та модулів різних марок; 

заміну 18 одиниць насосів та ремонт 31 одиниць насосів різних типів; 

ремонт 16 комплектів автоматики безпеки на котельнях; 

монтаж 21 вузла обліку теплової енергії та 152 вузлів обліку гарячого 

водопостачання у житлових будинках; 

заміну 35-ти модемів для передачі даних вузлів обліку теплової енергії у 

житлових будинках;  

заміну запірної арматури на котельнях, центральних теплових пунктах та 

теплових мережах 49 шт. 

Порівняно з 2020 роком вдалося досягти збільшення зазначених показників 

на 11%. 

Враховуючи низький рівень надійності теплових мереж, які вичерпали свій 

встановлений ресурс, та незадовільну теплоізоляцію, що обумовлює великі 

втрати тепла, також проводилися роботи з реконструкції та заміни зношених і 

аварійних ділянок мереж теплопостачання в містах: Полтаві, Кременчуці, 

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

попередньо ізольованих і полімерних труб – 1 км, що на 5,5% більше ніж у 

2020 році. 

Водночас провідним підприємством Полтавське обласне комунальне 

виробниче підприємство теплового господарства ,,Полтаватеплоенерго”, в 
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2021 році, виконано реконструкцію котельні по вул. Шведська Могила, 24 в 

м. Полтава з переведенням її в автоматизований режим роботи. Вартість 

реалізації заходу становила 3062,96 тис. грн. Очікуваний ефект від впровадження 

– економія природного газу від 12,07 тис. м3 на рік. 

Централізоване водопостачання споживачів здійснюється переважно з 

водоносних горизонтів підземних джерел. В області налічується 67 водозаборів 

та 937 артезіанських свердловин, що на 7 більше, ніж у минулому році. Міста 

Кременчук і Горішні Плавні забезпечуються питною водою з поверхневих 

джерел водопостачання водосховищ р. Дніпро. 

Полтавська область має розвинуту водопровідну мережу 4723,93 км, з них 

аварійні – 29,0%. Втрати води за рахунок зношеності мереж – 28%, що на 2% 

більше ніж у минулому році через недостатнє фінансування ремонту та 

реконструкції водопроводів. 

У цілому питна вода в області відповідає вимогам чинного стандарту. Але в 

ряді районів, водопостачання яких здійснюється з Бучацького водоносного 

горизонту, існує проблема щодо відхилень від вимог Державних санітарних 

норм та правил за вмістом фтору та іншими фізико-хімічними показниками. За 

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

підвищенням вмісту заліза за рахунок незадовільного технічного стану 

водогінної мережі.  

Забезпечення населення питною водою є для багатьох регіонів області 

однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження 

здоров’я, поліпшення умов діяльності й підвищення рівня життя населення. 

У рамках виконання Обласної програми „Питна вода Полтавщини” на 

2011-2020 роки, термін дії якої продовжено до 2021 року включно, реалізовано 

8 проєктів з будівництва та реконструкції артезіанських свердловин та 

підготовлено Звіт про стан водоспоживання в територіальних громадах області. 

У 2021 році на реалізацію заходів з поліпшення якості питної води фактично 

профінансовано 19193,4 тис. грн, в тому числі 10365,8 тис. грн – з обласного 

бюджету, 6619,4 тис. грн – з місцевих бюджетів та 2208,2 тис. грн з інших джерел 

фінансування не заборонених законодавством. 

Зазначені кошти використані на будівництво і часткову реконструкцію 

8 артезіанських свердловин на території Полтавської області. Будівництво 

артезіанських свердловин забезпечило якісною питною водою населення 

с. Сергіївка Сергіївської територіальної громади, с. Криниця і с. Безсали 

Лохвицької територіальної громади, с. Гасенки Комишнянської територіальної 

громади, с. Мачухи і с. Калашники Мачухівської територіальної громади. 

Водночас, у м. Полтава Комунальним підприємством Полтавської обласної ради 

„Полтававодоканал” виконано 40% робіт з реконструкції свердловини № 2 

водозабору № 3 і освоєно кошти обласного бюджету та частково підприємства. 

Завершити реконструкцію свердловини заплановано у 2022 році за власні кошти 

підприємства. 

Станом на 01.01.2022 в області наявні 9 полігонів твердих побутових 

відходів у містах Кременчук, Горішні Плавні, Гребінка, Решетилівка, Заводське, 
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смт Котельва, Шишаки, В.Багачка та в с. Зачепилівка Полтавського району. Усі 

полігони мають санітарно-технічні паспорти. 

Під час проведення на території Полтавської області щорічної 

всеукраїнської акції „За чисте довкілля” в 2021 році було ліквідовано 

338 стихійних сміттєзвалищ. 

Роздільний збір твердих побутових відходів шляхом встановлення 

контейнерів для збору ресурсоцінних компонентів запроваджений у 

м. Кременчук з 2009 року, в м. Миргород з 2006 року, в м. Карлівка з 2009 року, 

в м. Хорол з 2014 року, в м. Гадяч з 2017 року. Здійснюється поступове 

встановлення контейнерів для роздільного збору ресурсоцінних компонентів 

твердих побутових відходів у населених пунктах Кременчуцького, Лубенського, 

Полтавського, Миргородського районів. 

Дуже важливою для Полтавської області є українсько-фінська співпраця з 

реалізації проєкту „Полтавський проєкт перетворення відходів в енергію”, який 

здійснюється під керівництвом Північної екологічної фінансової корпорації 

(NEFCO). Реалізація проєкту дасть можливість вирішити такі критичні питання 

як утилізація сміття та зупинення зростання тарифів на теплову енергію.  

Наприкінці травня 2021 року Полтавське обласне комунальне виробниче 

підприємство теплового господарства „Полтаватеплоенерго” подало заявку до 

Фінсько-Українського Трастового Фонду на фінансування за рахунок грантових 

коштів робіт з розробки техніко-економічного обґрунтування проєкту 

„Полтавський проєкт перетворення відходів в енергію”, яка була схвалена. За 

результатами проведення NEFCO тендерної закупівлі консультаційних послуг з 

розробки техніко-економічного обґрунтування, консультантом-виконавцем 

проєкту стали AFRY (Фінляндія).  

Також в області розроблений проєкт Регіонального плану управління 

відходами для Полтавської області до 2030 року, який є важливим для області 

документом стратегічного планування. На сьогодні проєкт зазначеного 

документу пройшов процедуру стратегічної екологічної оцінки (СЕО), 

планується його затвердження. 

Крім того, розроблений та проходить процедуру СЕО проєкт „Комплексної 

програми поводження із твердими побутовими відходами у Полтавській області 

на 2022-2030 роки”. 

Основною проблемою є недостатнє фінансування бюджетів місцевого 

рівня, що призводить до гальмування процесу вдосконалення існуючої схеми 

управління твердими побутовими відходами на території Полтавської області. 

Станом на 01.01.2022 в області функціонують 887 ОСББ, що обслуговують 

991 будинок загальною площею 2459,1 тис. м2 (14,5% від загальної кількості 

багатоквартирних будинків), кількість багатоквартирних будинків, управління 

якими здійснюється управителем, обраним співвласниками самостійно –         

1300 од. (19% від загальної кількості багатоквартирних будинків). 

У 2021 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

15 грудня 2021 р. № 1340 „Деякі питання здійснення заходів, передбачених 

пунктом 27 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 

2021 рік” виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
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Полтавської області погашення заборгованості з різниці в тарифах на загальну 

суму 942704,6 тис. грн. Станом на 31.12.2021 відповідно до пункту 13 статті 11 

Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рікˮ отримано 

фінансування на суму 713648,8 тис. грн, у тому числі для погашення 

заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики з різниці в тарифах – 

484197,4 тис. грн, відповідно до договорів про відступлення права вимоги 

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства на користь 

підприємств теплокомуненерго – 229451,4 тис. грн. Через відсутність схеми 

проведення взаємозаліку підприємствами водопровідно-каналізаційного 

господарства були підписані договори про відступлення права вимоги на користь 

теплопостачальних підприємств.  

Отримане фінансування дозволило підприємствам комунальної 

теплоенергетики, зокрема Полтавському обласному комунальному виробничому 

підприємству теплового господарства „Полтаватеплоенерго”, Обласному 

комунальному виробничому підприємству теплового господарства 

„Лубнитеплоенерго”, Комунальному підприємствому „Миргородтеплоенерго”, 

Комунальному виробничому підприємству „Теплоенерго” (м. Горішні Плавні), 

Комунальному підприємству теплового господарства „Гадячтеплоенерго”, 

Дочірньому підприємство „Пирятинтеплопостачання”, приватному 

підприємству „Хазар-2007” (с. Велика Круча), Акціонерному 

товариству „Полтаваобленерго”, Комунальному підприємству „Теплоенерго” 

(м. Кременчук), Публічному акціонерному товариству „Крюківський 

вагонобудівний завод”, Публічному акціонерному товариству „Кременчуцька 

ТЕЦ” та Комунальному підприємству „ОК ЖКК Щербанівської сільської ради”, 

зменшити обсяг заборгованості за природний газ, спожитий у минулі роки. 

Питання ефективного використання енергетичних ресурсів є одним з 

пріоритетних напрямків розвитку регіону, якому приділяється постійна увага. 

Динаміка розвитку сонячної електроенергетики у приватних господарствах 

населення є найбільшою серед відновлювальних джерел енергії в області, що 

обумовлено відносною простотою реалізації проєктів (порівняно з іншими 

технологіями відновлювальних джерел енергії) та короткими строками реалізації 

проєкту (6 місяців разом з проєктуванням). Встановлюючи сонячні 

електростанції у своїх домогосподарствах, мешканці вкладають кошти у власну 

енергонезалежність. Так, за підсумками 2021 року в домогосподарствах області 

налічується 821 приватна сонячна установка (2020 рік – 606 установок), 

загальною потужністю 20 МВт Вт/год (2020 – 14,1 МВт), сумарний обсяг 

виробленої ними електричної енергії становить 18545,5 тис. кВт /год (2020 – 

13501,7 тис. кВт /год). 

Також на території області здійснюється виробництво теплової енергії з 

біопалива суб’єктами господарювання, які отримали ліцензії на право 

провадження відповідної господарської діяльності, що виробляють її для 

власних потреб та відпускають споживачам. Так, за підсумками 2021 року обсяг 

виробленої ними теплової енергії відпущеної споживачам становить – 

42,332 тис. Гкал. Основними видами біопалива, з якого вироблено енергію, є 

гранули паливні з деревини, тріска, пелети, дрова, щепа, торф, відходи 
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сільськогосподарського виробництва, лушпиння соняшника, брикет деревний та 

інше. 

У 2021 році в області видано 4 ліцензії суб’єктам господарювання, які 

здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії, 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергії з використанням 

альтернативних видів палива (2020 рік – видано 1 ліцензію).  

З метою зменшення споживання природного газу бюджетними закладами 

області проводиться переведення котелень з природного газу на використання 

альтернативних видів палива, станом на 31.12.2021 в області переведено на 

альтернативні види палива 307 котелень бюджетної сфери (+5 котелень 

порівняно з минулим роком), загальною потужністю 209,81 Гкал/год, що 

становить 16,1% від загальної кількості потужності котелень. 

Протягом 2021 року в області діяла „Програма підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів 

Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015-

2021 роки” (далі – Програма), що затверджена рішенням тридцять першої сесії 

Полтавської обласної ради шостого скликання від 02 жовтня 2015 року, у якій 

передбачено залучення коштів обласного бюджету на відшкодування частини 

відсоткової ставки за кредитами, залученими ОСББ та ЖБК на впровадження 

енергозберігаючих заходів. Програмою у 2021 році передбачалося фінансування 

енергозберігаючих заходів за кредитами, оформленими ОСББ чи ЖБК до 

31.12.2020. Протягом 2021 року поточні заходи Програми профінансовано в сумі 

1892,8 тис. грн, а кількість кредитних договорів, за якими об’єднаннями 

співвласників багатоквартирних будинків було отримано компенсації частини 

банківських відсотків, становить 117. У 2020 році заходи Програми було 

профінансовано на 1988,8 тис. грн за 276 кредитними договорами, що відповідно 

на 96,0 тис. грн (на 4,8%) та на 159 договорів більше від аналогічних значень 

2021 року. Закінчення строку дії кредитних договорів, укладених у рамках дії 

Програми, фактичне припинення дії для ОСББ та ЖБК у 2020 році Державної 

цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива на 2010-2021 роки, нестабільне фінансування заходів Програми з 

обласного бюджету в 2019 році, кризові явища, пов’язані з пандемією          

COVID-19, спричинили дострокове погашення кредитних зобов’язань багатьма 

співвласниками будинків, у яких впроваджено заходи з енергоефективності. 

Саме ці фактори вплинули на зменшення кількості кредитних договорів, за 

якими було отримано компенсації на енергоефективні заходи з обласного 

бюджету. 

За рахунок популяризації та проведеної інформаційно-роз’яснювальної 

роботи спільно з ДУ „Фонд енергоефективності” в державній програмі 

енергомодернізації багатоповерхових будинків „ЕНЕРГОДІМ”, станом на 

31.12.2021 у Полтавській області беруть участь 13 проєктів ОСББ. 

Станом на 31.12.2021 оснащеність багатоквартирних житлових будинків 

будинковими приладами обліку теплової енергії становить 84,4% від загальної 
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кількості багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню, порівняно з 

82,8% на 31.12.2020. Отже, спостерігається динаміка покращення показника 

звітного періоду порівняно з відповідним періодом попереднього року. 

 

19.  Безпека та цивільний захист. 

 

 

З метою захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності й 

правопорядку в області розроблена та затверджена рішенням першого 

пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого 

скликання від 23 лютого 2021 № 131 „Комплексна програма щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

та оборонної роботи на 2021-2027 рокиˮ, на реалізацію якої з обласного бюджету 

було профінансовано заходи на суму 17533,0 тис. грн, що становить 93% від 

запланованого. 

Протягом 2021 року до Єдиного обліку зареєстровано 189790 заяв та 

повідомлень про правопорушення та інші події (на 1,7% більше, ніж за 

аналогічний період 2020 року – 186489), із них до ЄРДР зареєстровано             

10442 кримінальних правопорушення (без знятих та минулих років) (на 19,5% 

менше ніж у 2020 – 12979), у тому числі 3383 тяжких та особливо тяжких (на 

17,4% менше, ніж у 2020 році – 4096). 

Із числа зареєстрованих кримінальних правопорушень у 5848 кримінальних 

провадженнях особам повідомлено про підозру (на 6,6% менше, ніж                             

у 2020 році – 6262), із яких 1833 – щодо тяжких та особливо тяжких 

кримінальних правопорушень (на 0,2% менше, ніж у 2020 році – 1836). 

Питома вага кримінальних правопорушень, зареєстрованих у 2021 році, за 

якими особи встановлені, становить 56% (у 2020 році – 48,2%), з яких щодо 

тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень – 54,2% (у 2020 році – 

44,8%). 

Протягом 2021 року забезпечувалися заходи щодо планування та організації 

територіальної оборони в межах Полтавської області.  

Для військових частин було виділено фінансування на суму 2300,0 тис. грн, 

яке було використане на облаштування огородження територій та завершення 

ремонтних робіт, на придбання комп’ютерної техніки, спецзасобів та технічних 

приладів тощо.  



63 

 

У 2021 році на території області сталося 5 надзвичайних ситуацій, внаслідок 

яких загинули 6 людей та постраждали 16 людей (у 2020 році загинули 3 людей та 

постраждали 6 людей). 

Також виникли 4393 небезпечні події, у 2020 році – 5215 подій. 

Внаслідок небезпечних подій: 

загинули 297 людей, з них 9 дітей (2020 рік – 301 людина, з них 12 дітей); 

постраждали 1516 людей, з них 253 дітей (2020 рік – 1609 людей, з них 

251 дитина); 

врятовано 159 людей (2020 рік – 179 людей). 

Основними чинниками, які спричинили загибель людей є: 

дорожньо-транспортні пригоди – загинуло 128 людей (42% від загальної 

кількості загиблих); 

пожежі – загинули 73 людини (25% від загальної кількості загиблих); 

нещасні випадки з людьми на воді – загинула 51 людина (17% від загальної 

кількості загиблих); 

нещасні випадки, інші (у т.ч. на виробництві) – загинули 34 людини (11% від 

загальної кількості загиблих). 

Протягом звітного року виявлено та знищено 2353 вибухонебезпечних 

предметів (2020 рік – 844). Профінансовані заходи з очищення авіаційного 

полігону „Яреськи” від вибухонебезпечних предметів. Протягом звітного 

періоду було обстежено 168 га, знешкоджено 8 вибухонебезпечних предметів.  

У липні 2021 року в області відбулося командно-штабне навчання, яке 

проводилося Державною службою України з надзвичайних ситуацій, за 

підсумками якого загальний рівень підготовки органів управління та сил 

цивільного захисту Полтавської області до дій за призначенням в умовах загрози 

і виникнення надзвичайних ситуацій та особливого періоду оцінено як 

„достатній”, а ступінь готовності територіальної підсистеми та її ланок 

визначено як „в основному готова до виконання завдань за призначенням”. 

Координацію діяльності територіальної підсистеми та її ланок у сфері 

цивільного захисту забезпечували регіональна та місцеві комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

Силами цивільного захисту області забезпечувалось оперативне реагування 

на надзвичайні ситуації та небезпечні події.  

З метою забезпечення виконання заходів цивільного захисту, запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій на території області, розроблено План 

основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної держаної 

системи цивільного захисту Полтавської області на 2021 рік та регіональну 

Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникненню на 2021-2027 роки.  

Відповідно до Плану у звітному році проведено: 

10 штабних тренувань; 

11 комплексних перевірок ланок територіальної підсистеми; 

198 комплексних (спеціальних) об’єктових навчань і тренувань суб’єктами 

господарювання. 
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Комунальною установою „Рятувально-водолазна служба” Полтавської 

обласної ради було проведено обстеження та очищення підводної частини 

акваторії 106 пляжів, підготовлено 129 плавців-рятувальників для забезпечення 

безпеки на воді в дитячих закладах оздоровлення і відпочинку та місцях масового 

відпочинку населення.  

Проведено функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового 

призначення) 1872 осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту.  

У 2021 році регіональний матеріальний резерв поповнено на 1,0 млн грн. 

Станом на 01.01.2022 наповнення регіонального матеріального резерву 

становить 98,4%. 

В області проінвентаризовано 882 захисні споруди, 767 захисних споруд 

готові (обмежено готові) до використання за призначенням. 

На експлуатаційно-технічне обслуговування існуючої апаратури 

оповіщення спрямовано коштів у сумі 1946,0 тис. грн. 

Побудовано сучасну територіальну автоматизовану систему 

централізованого оповіщення. 

Розроблені положення про місцеві автоматизовані системи 

централізованого оповіщення в 41 територіальній громаді та 1 районі області. 

Створено сучасну місцеву систему оповіщення в м. Горішні Плавні. 

 

 

20.  Розбудова інформаційного суспільства. 

  

 

 

У 2021 році успішно реалізовано Комплексну програму комунікацій влади 

з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2021-

2023 роки.  

У питанні забезпечення інформування громадськості з пріоритетів 

інформаційної та внутрішньої політики 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. 

Забезпечено новиннєве та анонсове наповнення офіційного вебпорталу 

облдержадміністрації, зокрема оприлюднюються інформаційні матеріали, 
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підготовлені структурними підрозділами облдержадміністрації та 

територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, 

інформація за матеріалами Урядових ресурсів. 

Створено та підтримуються сторінки облдержадміністрації в соціальних 

мережах „Фейсбук”, „Інстаграм”. У середньому нараховується 85 тис. читачів 

вебпорталу на місяць і понад 16 тис. підписників фейсбук-сторінки 

облдержадміністрації.  

Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування відбувається через регіональні телеканали та друковані засоби 

масової інформації через укладені договори. Зокрема забезпечується: 

створення спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що 

відбуваються в області; 

проведення прямих телетрансляцій; 

організація систематичних (проблемних, тематичних) теле- і радіопередач 

та сторінок (рубрик) у друкованих засобах масової інформації; 

створення та поширення інформації, авторських матеріалів про діяльність 

органів державної влади роз’яснювального характеру; 

запис відеоматеріалів про висвітлення діяльності органів державної влади. 

Відповідно на регіональних телеканалах щороку здійснюється зйомка та 

трансляція понад 150 відеоінформаційних матеріалів.  

З метою поширення соціальної відеореклами разом із телеканалами 

використовуються можливості вуличного телеекрану. Щодня транслюються 

10-15 відеороликів різної тематики. Щороку поширюється понад 

100 відеоматеріалів. 

Виготовлення інформаційних матеріалів соціальної спрямованості дають 

змогу реалізувати щороку понад 60 інформаційних кампаній як 

загальнодержавного значення, так і за ініціативи всіх структурних підрозділів 

облдержадміністрації. З цією метою виготовляються відповідні друковані 

інформаційні матеріалі, білборди зовнішньої соціальної реклами, плакати та 

листівки, інформаційні пам’ятки. 

У друкованих засобах масової інформації забезпечується оприлюднення 

нормативно-правових та регуляторних актів органів публічної влади та 

тематичних публікацій. Водночас регіональні друковані засоби масової 

інформації на своїх сторінках активно використовують офіційну інформацію від 

облдержадміністрації, в середньому 25-30 публікацій на місяць. 

З метою забезпечення населення області різноплановою інформаційною 

продукцією створено умови для підтримки засобів масової інформації для дітей 

та юнацтва, наукових видань, засобів 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 ВО СОІУ ,,Сила духу”), розвиток дитячої творчості (журнал 

,,Діє-Слово” Полтавська літературна криничка для дітей і юнацтва”), підтримка 

творчості місцевих авторів (літературно-мистецьке видання Полтавської 

обласної організації Національної спілки письменників України ,,Полтавська 

криниця”).  
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Потужну підтримку надано творчості місцевих авторів та видавництвам 

області. За окремими щорічними планами забезпечується випуск соціально 

значущих видань, спрямованих на популяризацію та вивчення історії краю, 

виховання патріотизму та утвердження української ідентичності.  

У 2021 році за кошти обласного бюджету реалізовано 9 українськомовних 

видавничих проєктів на суму майже 900,0 тис. грн, у тому числі присвячених 

ювілейним датам – 100-річчю від дня народження відомого українського 

письменника, талановитого майстра історичного роману Володимира Малика та 

150-річчю від дня народження Лесі Українки. Всього бібліотечним установам 

області передано 3780 примірників соціально значущих видань. 

Підтримка місцевих авторів здійснюється також через Комунальну 

установу – ,,Науково-редакційний підрозділ – центр по дослідженню історії 

Полтавщини” Полтавської обласної ради (далі НРП-центр). Зазначений науково-

дослідний заклад разом з науково-пошуковими роботами з реалізації проєкту 

,,Реабілітовані історією” у співпраці з Державним архівом Полтавської області 

реалізовує низку краєзнавчих видавничих проєктів та наукових досліджень з 

історії краю. Продовжується реалізація розпочатого у 2020 році 

монументального видавничого проєкту ,,Друга світова війна. 1939–1945. 

Полтавський вимір. Події. Постаті. Документи: У 3 кн.” / Автори-упорядники: 

Олександр Білоусько, Тарас Пустовіт. У 2021 році вийшов другий том видання 

та завершена робота над третім томом.  

За участю громадських об’єднань, представників засобів масової інформації 

проводяться урочисті заходи до державних свят і пам’ятних дат, забезпечуються 

прес-тури журналістів.  

Північно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції 

(м. Суми) станом на грудень 2021 року зареєстровано 503 друкованих 

періодичних видання (з них регулярно виходять у світ близько 200), три видання 

із яких – загальнодержавні. Усі видання друкуються українською мовою, крім 

кількох двомовних та російськомовних заводських багатотиражок м. Кременчук. 

Полтавська область залишається серед лідерів процесу реформування (понад 

90% реформованих засобів масової інформації).  

Загальна кількість компаній, які формують телерадіопростір області: 7 

редакцій проводового радіомовлення, 12 організацій ефірного мовлення, 8 

місцевих телеканалів у кабельних мережах, 5 місцевих організацій цифрового 

мовлення та 20 провайдерів програмних послуг, які працюють згідно з 

ліцензіями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 

Радіомовлення на території Полтавської області реалізується в діапазонах 

ультракоротких хвиль нижнього та верхнього піддіапазонів (66-77 мГц та 88-108 

мГц) та представлено 23 суб’єктами інформаційної діяльності, які 

використовують 33 частоти та ведуть трансляцію у м. Полтава, м. Красногорівка, 

м. Гадяч, Гребінка, м. Кременчук, м. Лохвиця, с. Лелюхівка, с. Іскрівка, 

м. Миргород,  м. Карлівка,  м. Лубни  та  м. Зіньків. У тому числі 12 організацій 
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ефірного та 7 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. Серед яких: ОКІА „Новини 

Полтавщини”, ІВ „Полтавщина”, ІВ „Трибуна”, ІВ „Коло”, ІВ „ЗМІСТ”, 

ІВ „0532.ua - Сайт міста Полтави”, ІВ „Полтава 365” та інші. Діяльність 

переважної більшості сайтів є прозорою та відкритою: зазначається контактна 

інформація, дані про власників та головного редактора. 

В умовах глобалізації та зі зростанням кількості соціальних мереж та їх 

додатків, відкривається можливість оперативної та своєчасної комунікації влади 

з громадськістю. Обласною адміністрацією та її структурними підрозділами 

були розроблені та постійно використовуються офіційні сторінки в соціальних 

мережах „Фейсбук”, „Телеграм” та відеохостингу „Ютуб”, на яких публікуються 

інформаційні повідомлення та відеоматеріали щодо діяльності органів обласної 

влади, висвітлюються основні події в області.  

Майже всі керівники структурних підрозділів створили особисті офіційні 

сторінки у мережі „Фейсбук”.  

У звітному періоді функціонували також сторінки у мережі і „Фейсбук” 

районних державних адміністрацій. 

Виконавчі комітети міст Полтавської області також мають власні сторінки 

у соцмережі „Фейсбук”, де розміщуються матеріали стосовно роботи обласної 

влади та її структурних підрозділів, а також матеріали інформаційних кампаній, 

зокрема боротьби з коронавірусною інфекцією, медичної реформи, реформи 

державного управління, тарифів на житлово-комунальні послуги, підтримки 

підприємців під час карантину, виплати житлових субсидій та компенсацій, 

соціальних гарантій, земельної реформи тощо. 

 

 

 

Начальник обласної  

військової адміністрації, 

тимчасово виконувач  

обов’язків голови  

обласної державної адміністрації     Дмитро ЛУНІН 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

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

Полтавської обласної державної адміністрації про виконання Програми 

економічного та соціального розвитку Полтавської області на 2021 рік,  

а також делегованих обласною радою повноважень» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації. 

Проєкт рішення не є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: контроль за реалізацією державної регіональної політики, збалансованим 

економічним і соціальним розвитком області, а також ефективним 

використанням природних, трудових і фінансових ресурсів.  

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення  

 

Підставою для розроблення проєкту рішення обласної ради «Про звіт 

тимчасово виконувача обов’язків голови Полтавської обласної державної 

адміністрації про виконання Програми економічного та соціального розвитку 

Полтавської області на 2021 рік, а також делегованих обласною радою 

повноважень» є пункт 28 частини 1 статті 43 та стаття 44 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні».  

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення обумовлено необхідністю заслуховування звітів голів 

місцевих державних адміністрацій про виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених 

питань, а також про здійснення місцевими державними адміністраціями 

делегованих їм радою повноважень, виконання Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Взяття до відома звіту тимчасово виконувача обов’язків голови 

Полтавської обласної військової адміністрації Луніна Д.С. про виконання 

Програми економічного та соціального розвитку Полтавської області на 

2021 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 врахована звітна інформація структурних 

підрозділів Полтавської обласної військової адміністрації (обласної державної 

адміністрації) та територіальних підрозділів органів виконавчої влади. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Не потребує громадського обговорення.  

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття даного рішення забезпечить виконання вимог Законів України 

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

а також створить умови для схвалення ефективних рішень щодо успішної 

реалізації ключових заходів та показників соціально-економічного розвитку.  

 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків 

директора Департаменту економічного  

розвитку, торгівлі та залучення  

інвестицій Полтавської обласної  

військової адміністрації              О. ОНУПКО 


