
Про затвердження звітів про результати проведення моніторингу та  
з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської області за 2020 
рік і в цілому за весь період дії та Плану заходів з її реалізації на період 2018 – 2020 років 

 

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

самоврядування в Україні», пунктом 5 статті 2 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», пунктом 3 частини 1 статті 14 та пунктом 5 частини 1 статті 15 Закону 
України «Про засади державної регіональної політики», Порядком розроблення 
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і 
планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  
від 11 листопада 2015 року № 932, з метою контролю за виконанням Плану заходів з 
реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на період 2018 – 2020 років шляхом 
реалізації включених проєктних ідей та оцінки результативності реалізації Стратегії 
розвитку Полтавської області на період до 2020 року,  

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити звіт про результати проведення моніторингу виконання плану 

заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області, затвердженого рішенням 
другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 
від 22 грудня 2017 року № 575 «Про План заходів з реалізації Стратегії розвитку 
Полтавської області на період 2018 – 2020 років» (зі змінами), за 2020 рік, що 
додається на 25 аркушах. 

 
2. Затвердити звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку 

Полтавської області, затвердженої рішенням пленарного засідання двадцять шостої 
позачергової сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 
16 січня 2015 року (зі змінами), за 2020 рік і в цілому за весь період дії та Плану 
заходів з її реалізації на період 2018 – 2020 років, затвердженого рішенням другого 
пленарного засідання вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 
22 грудня 2017 року № 575 «Про План заходів з реалізації Стратегії розвитку 
Полтавської області на період 2018 – 2020 років» (зі змінами), що додається            
на 19 аркушах. 

 
3. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської обласної державної адміністрації оприлюднити затверджені звіти, 
зазначені у пунктах 1 та 2 цього рішення, на вебпорталі Полтавської обласної 
державної адміністрації. 
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4. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент 
економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної 
державної адміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної 
ради з питань бюджету та управління майном. 
 

 

 

        ГОЛОВА                                                 

ОБЛАСНОЇ РАДИ                                                                О. БІЛЕНЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання 

п’ятої сесії обласної ради 

восьмого скликання 

06.07.2021 № 187  

 

Звіт 

з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської 

області за 2020 рік і в цілому за весь період дії та Плану заходів  

з її реалізації на період 2018-2020 років   

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” від 

06.08.2014 № 385 та Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і 

плану заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних 

стратегій і планів заходів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.11.2018 № 932, в області 

розроблена та діяла Стратегія розвитку Полтавської області 

на період до 2020 року (затверджена рішенням пленарного 

засідання двадцять шостої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради шостого скликання від 16.01.2015, зі змінами, затвердженими 

рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської 

обласної ради сьомого скликання від 22.12.2017 № 574, далі – Стратегія). 

Реалізація Стратегії впроваджувалася в рамках двох послідовних та 

взаємопов’язаних програмних етапів: 

− перший – 2015-2017 роки; 

− другий – 2018-2020 роки. 

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на період 

2018-2020 років (далі - План заходів) включає три цілі регіонального розвитку: 

- „Розвиток людських ресурсів та забезпечення 

високої якості життя”, основною метою якої є 

покращення медичного обслуговування, зміцнення 

здоров’я та збільшення тривалості життя людей, 

поліпшення умов життя населення, підвищення якості 

надання освітніх послуг; 

- „Високий рівень конкурентоспроможності 

економіки регіону”, яка спрямована на розвиток малого 

та середнього бізнесу, високотехнологічного аграрного 

сектору, транспортної інфраструктури, формування 

конкурентного середовища, підвищення 

енергоефективності, а також розвиток туристичної 

сфери; 

- „Збалансований розвиток територій”, реалізація 

якої забезпечує підтримку територіальних громад та їх 

інституційної спроможності, сприяє ефективному 

ЦІЛЬ 1 

ЦІЛЬ 2 

ЦІЛЬ 3 
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просторовому плануванню територій, а також проведення секторальних 

реформ. 

Упродовж шести років реалізації Стратегії діяльність обласної влади, 

місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування спрямована на 

виконання пріоритетних стратегічних та операційних цілей довгострокової 

регіональної Стратегії в усіх сферах діяльності.  

Для реалізації ключових завдань та пріоритетних проєктів місцевого та 

регіонального розвитку акумульовано всі можливі джерела фінансування: 

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

організацій, міжнародна технічна допомога тощо. 

У цілому за трьома пріоритетами визначеними Планом заходів, 

передбачено 45 уніфікованих напрямів, які об’єднують 123 інвестиційні 

проєкти, на загальну суму 5871,4 млн грн, у тому числі за пріоритетом 

„розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя” – 22 

напрями, за пріоритетом „високий рівень конкурентоспроможності економіки 

регіону” – 19, за пріоритетом „збалансований розвиток територій” – 4.  

Протягом 2020 року за уніфікованими напрямами реалізовувалося 78 

проєктів та програм регіонального розвитку на загальну суму 796,5 млн грн. 

Зокрема:  

− за ціллю „Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої 

якості життя” реалізовувалося 59 інвестиційних проєктів місцевого розвитку 

на загальну суму 435,6 млн грн; 

− за ціллю „Високий рівень конкурентоспроможності економіки 

регіону” реалізовувалося 19 проєктів на загальну суму 360,9 млн грн. 

За результатами моніторингу виконання та досягнення пріоритетних цілей 

Стратегії регіонального розвитку та Плану заходів з її реалізації, протягом 

2018-2020 років реалізовано 118 проєктів, що складає 95,9%, у тому числі у 

2020 році завершено 73 проєкти з обсягом фінансування - 729,4 млн грн, 

зокрема: 

− за ціллю „Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої 

якості життя” - 55 проєктів на загальну суму 368,9 млн грн, які спрямовані на  

створення умов для покращення здоров’я населення, в тому числі у сільській 

місцевості, якісної системи надання освітніх послуг населення, забезпечення 

відомчим житлом кваліфікованих працівників, ефективної системи надання 

адміністративних послуг, розвиток спортивної інфраструктури та сфери 

культури і мистецтв, збереження об’єктів історико-культурної спадщини, 

створення забезпечення комфортних та безпечних умов проживання, а також 

для вирішення нагальних проблем соціально незахищених верств населення; 

− за ціллю „Високий рівень конкурентоспроможності економіки 

регіону” - 18 проєктів на загальну суму 360,5 млн грн, які забезпечили 

розвиток підприємницького середовища, високотехнологічного аграрного 

сектору, транспортної інфраструктури, енергонезалежності та формування 

енергоефективного середовища регіону, реалізацію туристичного потенціалу 

регіону. 



3 
 

Чотири проєкти з реконструкції навчальних та медичного закладу 

(спортивного залу з добудовою побутових приміщень Демидівської ЗОШ І-ІІІ 

ступеня Решетилiвської районної ради, Лубенської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 3 з термомодернізацією будівлі, Миргородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 ім. І. А. Зубковського та існуючого 

гаража під підземний паркінг КУ „Полтавського обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф”) мають готовність об’єктів від 56% 

до 94% та заплановано завершити у 2021 році. Проєкт „Сприяння розвитку 

садівництва та ягідництва” виконано частково у зв’язку з непередбачуваним за 

погодними умовами роком.  

У рамках досягнення стратегічної цілі „Розвиток людських ресурсів та 

забезпечення високої якості життя” в освітній сфері розширено мережу 

дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів, додатково 

відкрито 4 нові заклади дошкільної освіти (створено 217 додаткових місць). 

Загальна кількість дошкільних загальноосвітніх навчальних закладів станом на 

01.01.2021 становить 640 одиниць, у 2019 році – 636. Зменшився показник 

кількості дітей з розрахунку на 100 місць і становить – 107 осіб (у 2019 − 115), 

скоротилася черга на влаштування дітей у 2020 році − 159 осіб (у 2019 – 474). 

У 2020/2021 навчальному році діють 584 денних закладів загальної 

середньої освіти усіх типів і форм власності, в яких здобувають загальну 

середню освіту понад 138,5 тис. учнів.  

В умовах завершення процесу децентралізації станом на 01.01.2021 в 

області створено 74 опорні школи та 60 філій, у яких навчаються 30057 учнів 

(станом на 01.01.2020 – 62 і 57 заклади відповідно).  

Протягом звітного періоду оновлено матеріально-технічне оснащення 

загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі для створення умов 

запровадження дистанційної освіти: на 1234 одиниць (6,6%) збільшено 

кількість сучасних персональних та портативних (ноутбуків, нетбуків) 

комп’ютерів, у 1,2 рази – інтерактивних та мультимедійних комплексів (1388 у 

2019 році, 1674 у 2020 році). Сучасними засобами навчання у 2020 році 

укомплектовано 16 кабінетів природно-математичного циклу (378 у 2019 році, 

394 у 2020 році). 

Розвиток інклюзивного освітнього середовища залишався важливим 

напрямом надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. 

Збільшилася кількість шкіл з інклюзивним навчанням до 276 та зросла кількість 

учнів в інклюзивних класах − 1095 (у 2019/2020 навчальному році – 220 та 758 

відповідно), працюють 723 асистента вчителя (у 2019/2020 навчальному році − 

534).  

Для створення умов забезпечення підвезення всіх учасників навчального 

процесу до місць навчання парк шкільних автобусів поповнено у 2020 році 21 

транспортною одиницею, у тому числі 2 обладнаних місцями для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Протягом 2020 року з державного фонду регіонального розвитку виділено 

та фінансувалося 14 інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку 

на загальну суму 128,3 млн грн. По 10 об’єктах будівельні роботи завершені на 
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100%. Відсоток використання коштів державного фонду регіонального 

розвитку за минулий рік – 98,9%.  

 

Із них на забезпечення належних умов надання освітніх послуг 

спрямовано 9 проєктів та реалізовано 6 проєктів, зокрема: 

будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів у смт Ромодан Миргородського району (обсяг 

фінансування - 7,47 млн грн); 

будівництво школи (блок А) у м. Заводське Лохвицького району (обсяг 

фінансування - 10,99 млн грн); 

реконструкція будівлі з проведенням 

комплексної термомодернізації та 

створенням нового освітнього простору 

Опорного закладу „Мартинівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Карлівської районної радиˮ (обсяг 

фінансування - 10,79 млн грн); 

реконструкція будівлі школи під 

дошкільно-навчальний заклад у с. Піщане Кременчуцького району (обсяг 

фінансування - 3,86 млн грн); 

реконструкція Лубенського дошкільного навчального закладу № 9 

„Берізкаˮ у м. Лубни з термомодернізацією будівель (обсяг фінансування - 

6,39 млн грн); 

реконструкція основної будівлі ДНЗ № 1 „Теремокˮ (впровадження 

енергозберігаючих технологій з утеплення фасаду, реконструкція даху та 

влаштування автономного опалення) у м. Лохвиця (обсяг фінансування - 8,5 

млн грн). 

На стадії реалізації знаходяться 3 проєкти з реконструкції спортивного 

залу з добудовою побутових приміщень Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступеня 

Решетилiвської районної ради (обсяг фінансування - 9,76 млн грн, будівельна 

готовність - 55%), реконструкція Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 з термомодернізацією будівлі (обсяг фінансування - 3,91 млн грн, 

будівельна готовність - 70%), реконструкція Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 

ім. І. А. Зубковського (обсяг фінансування - 5,26 млн грн, будівельна готовність 

- 90%). Планові строки завершення об’єктів – 2021 рік.  

Надзвичайна ситуація, пов’язана з пандемією, зумовила посилення вжиття 

заходів у сфері охорони здоров’я у рамках стратегічної цілі „Розвиток 

людських ресурсів та забезпечення 

високої якості життя”. 

У медичній сфері відбулося 

збільшення мережі амбулаторій сімейної 

медицини, зокрема в 2019 році в області 

функціонувало 338 амбулаторій, на даний 

час – 343. Загалом в області 

забезпеченість амбулаторіями на 10 тис. 
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населення знаходиться на рівні встановлених норм: у сільській місцевості – 3,3, 

в містах – 1,0. В області працюють 600 лікарів загальної практики – сімейної 

медицини. Станом на 01.01.2021 показник охоплення населення наданням 

медичної допомоги за принципом сімейного лікаря становить 98,7% в 

порівнянні із 87,2% станом на 01.01.2020. Показник укомплектованості 

лікарями загальної практики становить 80,8%.  

На виконання Національної програми „Велике будівництво” у сільській 

місцевості області з метою покращення надання медичної допомоги населенню 

протягом 2020 року збудовано та введено в експлуатацію 29 амбулаторій 

(загальна сума освоєних коштів 64,9 млн грн).  

У рамках співпраці з проєктом Світового банку „Запровадження 

інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у 

Полтавській області” центри ПМСД, ЛПЗ вторинного та третинного рівнів 

оснащуються сучасним обладнанням. Це дало можливість значно покращити 

раннє виявлення, діагностику та профілактику одних із найпоширеніших 

хвороб у населення – захворювань серця. 

У вересні 2020 року введено в 

експлуатацію актуальний проєкт з 

реконструкції та будівництва 

кардіологічного диспансеру, а саме 

корпусу інтервенційної кардіології та 

реабілітації на 136 місць, що дозволяє 

діагностувати кардіологічні захворювання 

на ранній стадії й зменшить рівень 

смертності та інвалідності від серцево-судинних хвороб. Крім того, завершено 

роботи з термомодернізації Полтавського обласного клінічного онкологічного 

диспансеру Полтавської обласної ради (місткістю 14 пацієнтів на годину з 

майбутньою економією бюджетних коштів на оплату енергоносіїв), а також 

капітальний ремонт приміщень приймально-діагностичного та 

рентгенологічного відділень 1-го поверху хірургічного корпусу КП „ПОКЛ 

ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради” (з пропускною 

спроможністю госпіталізації пацієнтів до стаціонарних відділень – 100-200 

осіб, надання амбулаторної допомоги – 700 пацієнтів у рік).  

Завдяки виділеним коштам з державного фонду регіонального розвитку 

продовжується реконструкція існуючого гаража під підземний паркінг КУ 

„Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастрофˮ, який передбачає збільшення площі та покращення умов для 

зберігання й підготовки автомобілів екстреної медичної допомоги кількістю 50 

місць для паркування (обсяг фінансування – 22,54 млн грн, будівельна 

готовність – 94%). Планові строки завершення об’єкту виконання робіт з 

благоустрою території – 2021 рік.  

Важливим напрямом реалізації Стратегії є забезпечення умов для 

здорового способу життя мешканців з метою збільшення тривалості його 

активного періоду.  
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У 2020 році продовжувалась робота щодо облаштування спортивних 

майданчиків зі штучним покриттям в сільських та міських населених пунктах, 

що є одним з оптимальних умов для занять спортом за діючих карантинних 

обмежень (загальна сума 15,9 млн грн). Зокрема встановлено 9 сучасних 

ігрових майданчиків зі штучним покриттям розміром 22х42 м, 1 футбольне 

поле зі штучним покриттям розміром 105х60 м у м. Миргороді, 7 комплектів 

поліуретанового покриття та спеціального обладнання для облаштування 

мультифункціональних спортивних ігрових майданчиків зі штучним 

покриттям розміром 18х32 м для ігрових видів спорту, 1 сучасний ігровий 

спортивний майданчик зі штучним покриттям розміром 44х64 м. 

Реалізовано 5 проєктів спортивної 

інфраструктури, включених до 

Національної програми „Велике 

будівництво” – будівництво 

фізкультурно-оздоровчого басейну в 

с. Розсошенці Полтавського району (10,2 

млн грн), реконструкція трибун для 

глядачів на ділянці комунальної 

спортивної споруди „Зіньківський районний стадіон „Старт” Зіньківської 

районної ради (7,47 млн грн), реконструкція футбольного поля з 

влаштуванням штучного покриття на стадіоні „Старт” у м. Миргород (4,17 

млн грн), реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу в м. Горішні 

Плавні (7,63 млн грн), а також реконструкція стадіону в с. Бутенки 

Кобеляцького району (10,23 млн грн, у тому числі залучено 9,21 млн грн з 

державного фонду регіонального розвитку).   

Створення та вдосконалення спортивних просторів забезпечить 

залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації 

здорового способу життя, фізичної реабілітації, всебічного розвитку та 

максимальної реалізації спортивних здібностей молоді. 

У рамках реалізації Стратегії особливої уваги приділено створенню 

комфортних та безпечних умов проживання населення. Зокрема, завершено 

будівництво артезіанської свердловини для забезпечення населення якісною 

питною водою села Ісківці Лохвицького району (1,7 млн грн) та впроваджено 

сучасні інформаційні технології для створення безпечного середовища 

громади міста Кременчука. Зазначений проєкт реалізовано завдяки залученню 

коштів державного фонду регіонального розвитку як проєкту - переможця 

„Всеукраїнського громадського бюджету” у сумі 12,73 млн грн. 

З метою надання якісних соціальних послуг уразливим категоріям 

населення завершено реалізацію проєкту будівництва житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних у 

с. Чутівка Оржицького району, який розрахований на 12 осіб (259,6 тис. грн). 

На виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273, для 

підготовки та оприлюднення Гендерного профілю Полтавської області 
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здійснено збір та узагальнення даних для профілю. Зібрано інформацію за 2017, 

2018, 2019 роки профільних Департаментів та управлінь облдержадміністрації у 

розрізі кількості та питомої ваги окремих вікових груп населення, статево-

вікової структури, кількості зареєстрованих шлюбів у розрізі вікових груп, 

середньої тривалості життя, тенденцій народжуваності та смертності, 

чисельності хворих в розрізі найпоширеніших захворювань, відвідуваність 

шкільних та дошкільних закладів, кількості студентів у вищих навчальних 

закладах різних рівнів акредитації, кількості наукових співробітників та 

дослідників, кількості спортсменів за видами спорту тощо. 

Завершено реалізацію проєкту з 

будівництва сучасного та 

багатофункціонального закладу – центру 

надання послуг у м. Полтаві, 

розміщеного поряд з будівлею 

облдержадміністрації. У 2020 році 

освоєно 11,9 млн грн з державного фонду 

регіонального розвитку. Головною метою 

діяльності сучасного Центру є 

покращення доступності та зручності отримання різних видів послуг.   

У рамках проведення реформи децентралізації та системи надання 

адміністративних послуг – трансформації центрів надання адміністративних 

послуг райдержадміністрацій у центри надання адміністративних послуг 

органів місцевого самоврядування – у 2020 році проводилась організаційно-

методична робота щодо створення у громадах власних ЦНАП та збереження 

доступності послуг у перехідний період.  

Загалом оптимізовано загальну штатну чисельність адміністраторів 

ЦНАПів із 207 осіб у 2019 році до 204 осіб у 2020 році. Кількість наданих 

адміністративних послуг у 2020 році становила 487,1 тис. послуг, тоді як у 

2019 році – 849,0 тис. послуг. 

Одним із пріоритетів реалізації стратегічної цілі „Високий рівень 

конкурентоспроможності економіки регіонуˮ є сприяння розвитку аграрного 

середовища, покращення логістично-транспортного та туристичного 

потенціалу області. 

Протягом звітного періоду залучено інвестицій у модернізацію 

агропромислового комплексу області шляхом часткової компенсації вартості 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва в 

рамках Державної програми часткової компенсації вартості машин та 

механізмів, а саме частково компенсовано вартість 1120 машин та механізмів (у 

4,5 разів більше запланованої за даним проєктом кількості) на загальну суму 

74,5 млн грн. 

З метою розвитку виробничої інфраструктури сільських територій 

(шляхом реалізації інвестиційних проєктів з будівництва елеваторів) в області 

продовжувалося будівництво 15 елеваторів загальною сумою понад 207,9 млн 

грн, що у 3,8 разів перевищує заплановану кількість.  
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Підтримка розвитку різноспеціалізованих сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів здійснювалась шляхом реалізації проєкту із 

залучення фермерських господарств до розвитку галузі тваринництва, 

кооперативних формувань, міні-заводів (цехів) із переробки молочної 

сировини, нішевих зернових, зернобобових і олійних культур, плодоовочевої 

продукції. Протягом 2020 року залучено 437 фермерських господарств з 

обсягом фінансування 10,4 млн грн (перевищення запланованої кількості у 48,6 

разів).  

Крім того, з метою розвитку підприємницького середовища у м. Миргороді 

реалізовано проєкт „Програма посилення конкурентоспроможності малого та 

середнього бізнесу. Створення Академії бізнесу” завдяки фінансовій підтримці 

проєкту міжнародної технічної допомоги „Партнерство для розвитку міст” та 

місцевого бюджету в загальній сумі 636,07 тис. грн.  

Розвиток інфраструктури, зокрема будівництво та реконструкція 

автомобільних доріг загального користування місцевого та державного 

значення є пріоритетом та частиною Національної програми „Велике 

будівництво”. 

У 2020 році проведено виконання робіт з будівництва та реконструкції 

автомобільних доріг загального користування державного значення на 

дорогах  протяжністю 280,3 км: 

- Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка (відкрито рух на 

обході м. Кобеляки та с. Красне); 

- М-03 Київ - Харків - Довжанський (в межах м.Полтава та відкрито обхід 

м. Лубни). 

Реалізовано пілотний проєкт із 

впровадження системи зважування 

автомобілів в русі Weight-in-Motion (WiM) 

на дорогах загального користування, 

встановлено та запущено 2 такі системи у 

тестовому режимі на автомобільних 

дорогах державного значення, завершено 

реконструкцію мосту біля м. Гадяч через 

р. Псел, а також збудовано 3 майданчики для пересувного пункту габаритно-

вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування 

місцевого значення.  

У 2020 році забезпечено завершення робіт на всіх об’єктах ремонту 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 

використано фінансування з Державного Дорожнього фонду України в повному 

обсязі, зокрема, відремонтовано капітальним та поточним середнім ремонтом 

127 км автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, капітально відремонтовано 3 мости, а також вперше в Україні 

залучено кредитне фінансування на капітальний ремонт місцевої дороги 

Чорнухи - Лубни (ремонтні роботи тривають). У рамках заходів з безпеки та 

організації дорожнього руху на місцевих дорогах: встановлено та 

замінено 1855 дорожніх знаків, 26 напрямних стовпчиків, облаштовано 104 
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пішохідні переходи з вставками розмічальними дорожніми, встановлено 10 

комплексів примусового зниження швидкості та 698 пог.м бар’єрного 

огородження тощо. 

Питання енергозбереження та ефективного використання енергетичних 

ресурсів є одним з пріоритетних напрямків розвитку регіону. Зниження 

енергоємності економіки, диверсифікація джерел і шляхів постачання 

енергоресурсів сприяє підвищенню економічної, енергетичної, екологічної 

безпеки, а раціональне використання обмежених енергетичних ресурсів надає 

можливість скоротити витрати на оплату енергоносіїв та знизити собівартість їх 

виробництва.  

Відповідно в області діяли Програма енергоефективності Полтавської 

області на 2018-2020 роки, затверджена рішенням пленарного засідання 

двадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 12.07.2018 

№ 753, та Програма підтримки населення, об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської 

області для виконання заходів з енергозбереження на 2015-2020 роки, 

затверджена рішенням тридцять першої сесії обласної ради шостого скликання 

від 02.10.2015.  

У 2020 році відшкодовано майже 2,0 млн грн за 276 кредитними 

договорами для ОСББ та ЖБК (за 2019 рік – 125). За весь період дії програми 

було компенсовано з обласного бюджету населенню, об’єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 

кооперативам 7,8 млн грн, що становить 66,5% від планових обсягів 

фінансування.  

Особливу увагу приділено освоєнню нетрадиційних і відновлюваних 

джерел енергії, як важливого фактору підвищення рівня енергетичної безпеки 

та зниження шкідливого впливу енергетики на довкілля: 

переведено на альтернативні види палива 302 котельні бюджетної сфери, 

загальною потужністю 209,51 Гкал/год, що становить 16,1% від загальної 

кількості котелень, обсяг виробленої теплової енергії становить 40143,5 Гкал; 

в області налічується 522 установок сонячного випромінювання, сумарний 

обсяг виробленої електричної енергії становить 6575,613 тис. кВт /год; 

34 підприємства області здійснюють господарську діяльність з 

виготовлення альтернативних видів палива (виробляють паливні гранули – 

пелети та брикети з тирси, макухи, відходів сільськогосподарського 

виробництва тощо). 

За напрямом забезпечення 

енергонезалежності та формування 

енергоефективного середовища регіону 

завершено роботи з впровадження 

енергозберігаючих та енергоефективних 

технологій опорного закладу 

Мартинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Карлівської районної ради, 

Лубенського дошкільного навчального закладу № 9 „Берізкаˮ, дошкільного 
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навчального закладу № 1 „Теремокˮ м. Лохвиці, Балясненської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Диканської районної ради, другого поверху головного корпусу 

Шишацької центральної районної лікарні.  

Крім того, реалізовано проєкт з реконструкції котельної в м. Горішні 

Плавні обсягом фінансування з місцевого бюджету та коштів Північної 

екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 45,6 млн грн. 

Галузь туризму є складовою актуального на сьогодні напряму креативних 

індустрій, що передбачають створення додаткової вартості для культурно-

мистецьких продуктів та об’єктів інтелектуальної власності. Протягом 

2020 року, у рамках реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів у 

Полтавській області на 2019-2029 роки, затвердженої рішенням двадцять 

третьої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 21.12.2018 

№ 972 та Обласної програми розвитку туризму і курортів на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням третьої сесії Полтавської обласної ради сьомого 

скликання від 29.01.2016 № 32, в області реалізовано проєкти Віртуальний 

туристично-інформаційний центр у Полтавській області, а також маркування 

маршруту з активним способом пересування Полтава-Опішня (спільний проєкт 

облдержадміністрації з громадською ініціативою Greenways). Разом з тим 

визначено ТОП-5 туристичних магнітів Полтавської області, що наразі є 

пріоритетними для регіонального та всеукраїнського рівнів.  

Крім того, реалізовувалися проєкти 

спрямовані на популяризацію активного та 

екологічного відпочинку серед населення 

та реалізацію туристичного потенціалу 

регіону з будівництва велосипедних 

доріжок у м. Миргород Полтавської 

області (обсяг фінансування з державного 

фонду регіонального розвитку становив 

5,0 млн грн) та встановлення велопарковок, створення вело-СТО у м. Полтаві, 

закупівлі службових велосипедів (обсяг фінансування з місцевого бюджету – 

204,1 тис. грн).  

У межах стратегічної цілі „Збалансований розвиток територій” 

протягом 2020 року задля задоволення інформаційних потреб у плануванні й 

забудові територій та формування галузевої складової державних 

геоінформаційних ресурсів продовжувалася робота щодо забезпечення 

територій області містобудівною документацією. 

Для можливості затвердження 

містобудівної документації, з введенням 

карантинних обмежень, переформатовано 

роботу дорадчого органу – архітектурно-

містобудівної ради при Департаменті 

будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації з 

переведенням засідань Ради з режиму 
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оффлайн у режим онлайн (першими в Україні розроблено алгоритм проведення 

засідань ради з використанням сервісів Google та налагоджено безперебійний 

розгляд проєктів містобудівної документації на віртуальній платформі).  

Загальна кількість затверджених генеральних планів населених пунктів, 

розроблених згідно з вимогами чинного законодавства на кінець 2020 року – 

403, що складає – 22% від усіх населених пунктів області (станом на 31.12.2019 

– 315 та 17% відповідно).  

Упродовж 2020 року архітектурно-містобудівною радою при Департаменті 

будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального 

господарства Полтавської облдержадміністрації розглянуто 123 генеральні 

плани на 129 населених пунктів, 59 детальних планів територій, 1 план 

зонування територій, а також 2 історико-архітектурні опорні плани: селища 

Велика Багачка та міста Зіньків.  

У рамках ІІ етапу „Комплексної програми поводження з твердими 

побутовими відходами в Полтавській області на 2017-2021 роки” у 2020 році 

ліквідовано 19 несанкціонованих сміттєзвалищ, паспортизоване місце 

видалення відходів Мартинівської сільської ради Гадяцького району. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів протягом 2020 року закуплено 

1356 контейнерів для твердих побутових відходів загальною вартістю 

4,11 млн грн, у тому числі 123 – для роздільного збору ресурсоцінних 

компонентів, а також 2 сміттєвози загальною вартістю 11,0 млн грн для 

Кременчуцького КАТП 1628. 

Робота з пошуку ділянки під будівництво сучасного сміттєпереробного 

комплексу для Полтавського субрегіону продовжується на виконання 

розпорядження голови облдержадміністрації від 08.10.2020 № 576 „Про 

утворення робочої групи із розгляду та вирішення питань щодо розташування 

на території Полтавської області підприємства переробної промисловості із 

утилізації та рециклювання органічних, твердих побутових та промислових 

відходів”.  

За результатами аналізу наявних обмежень щодо місць розташування 

ділянок, прийнято попереднє рішення щодо зосередження на ділянці, 

розташованій неподалік від Макухівського сміттєзвалища, яка найбільше 

відповідає необхідним вимогам. Ведеться робота з пошуку потенційних 

інвесторів. 

 

Загалом протягом дії Стратегії розвитку Полтавської області на період до 

2020 року за визначеними стратегічними цілями регіонального розвитку 

заплановано до реалізації 235 інвестиційних проєктів, на загальну суму 

6676,4 млн грн, у тому числі за пріоритетними напрямами: 

- розвитку людських ресурсів та забезпечення високої якості життя – 139 

проєктів,  

- високого рівня конкурентоспроможності економіки регіону – 70,  

- збалансованого розвитку територій – 26.  
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За результатами моніторингу виконання та досягнення пріоритетних цілей 

Стратегії регіонального розвитку та Планів заходів з її реалізації, протягом 

2015-2020 років реалізовано 197 проєктів, що складає 83,8% від запланованих. 

За ціллю „Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості 

життя” реалізовано 121 проєкт, найважливіші з них: 

➢ за напрямом створення умов для покращення здоров’я населення  

реконструкція будівель медичних закладів: 

Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру (корпус 

інтервенційної кардіології та реабілітації); 

Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру 

Полтавської обласної ради; 

Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру 

(лабораторно-діагностичного корпусу); 

КП „ПОКЛ ім. М. В. 

Скліфосовського Полтавської 

обласної ради” (приймально-

діагностичного та 

рентгенологічного відділень 1-го 

поверху хірургічного корпусу та 

відділення нейрохірургії); 

Полтавського обласного центру 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; 

поліклінічного відділення Карлівської ЦРЛ; 

будівництво у сільській місцевості області 29 амбулаторій – підрозділів 

лікувально-профілактичних служб центрів первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги; 

оновлення автопарку та обладнання для закладів охорони здоров’я; 

забезпечення медичних працівників житлом (гуртожиток сімейного типу у 

м. Полтава для майже 100 медпрацівників, у м. Кременчук – 5 медпрацівників). 

створення спортивного простору та модернізація закладів для відпочинку 

та оздоровлення дітей:  

будівництво фізкультурно-

оздоровчого басейну у с. Розсошенці 

Полтавського району; 

реконструкція стадіону в с. Бутенки 

Кобеляцького району; 

будівництво спортивного комплексу 

на базі Решетилівського професійного 

аграрного ліцею ім. І. Г. Боровенського;  

будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітної 

школи І-ІІІ ступенів у смт Ромодан Миргородського району; 

реконструкція трибун для глядачів на ділянці комунальної спортивної 

споруди „Зіньківський районний стадіон „Старт”; 

реконструкція футбольного поля з влаштуванням штучного покриття на 

стадіоні „Старт” у м. Миргород; 
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реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу в м. Горішні Плавні; 

 

➢ за напрямом якісної системи надання освітніх послуг населенню  

реконструкція будівлі з проведенням комплексної термомодернізації та 

створенням нового освітнього простору Опорного закладу „Мартинівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Карлівської районної ради”; 

будівництво школи в м. Заводське 

Лохвицького району;  

термомодернізація загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ім. Ф. П. Борідька в 

с. Яреськи Шишацького району; 

реконструкція будівлі школи під 

дошкільно-навчальний заклад у с. Піщане 

Кременчуцького району; 

капітальний ремонт – термомодернізація будівлі „Ліцей майбутнього” в 

Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині; 

 реконструкція Лубенського дошкільного навчального закладу № 9 

„Берізкаˮ в м. Лубни з термомодернізацією будівель; 

реконструкція основної будівлі ДНЗ № 1 „Теремокˮ у м. Лохвиця з 

впровадженням енергозберігаючих технологій; 

 

➢ за напрямом створення умов для вирішення нагальних проблем соціально 

незахищених верств населення 

термомодернізація комунального 

закладу „Полтавський обласний клінічний 

госпіталь для ветеранів війни”;  

термомодернізація будівель, 

реконструкція системи теплопостачання та 

господарського блоку Горбанівського 

геріатричного пансіонату ветеранів війни 

та праці; 

енергозберігаючі заходи у Високотополянському (Лубенський район) та 

Грабарівському (Пирятинський район) психоневрологічних будинках-

інтернатах; 

реконструкція нежитлової будівлі під будинок для одиноких людей 

похилого віку „Будинок захищеної старості” у Семенівській територіальній 

громаді; 

реконструкція системи теплопостачання та термомодернізація будівлі 

Зіньківського дитячого будинку-інтернату ім. О. В. Синяговського; 

будівництво житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання наближених до сімейних у с. Чутівка Оржицького району;  

термомодернізація будівлі та збільшення площі приміщення трудового 

архіву для прийняття документів та надання соціальних послуг населенню 

Малобакайської, Жовтневої та Плосківської сільських рад Решетилівського 

району; 
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➢ за напрямом розбудови закладів культури та мистецтва 

комплекс енергозберігаючих заходів будинку культури с. Ждани 

Лубенського району; 

 

➢ за напрямом створення ефективної системи надання адміністративних 

послуг 

будівництво центру надання послуг в м. Полтаві;  

реконструкція нежитлової будівлі під 

Центр муніципальних послуг у 

м. Кременчуці; 

реконструкція будівлі центру надання 

адміністративних послуг у м. Миргороді; 

реконструкція будівлі „Аптека № 

195” під ЦНАП у с. Піщане 

Кременчуцького району; 

 

➢ за напрямом забезпечення комфортних та безпечних умов проживання 

населення 

будівництво водогону та реновація мереж водопостачання та 

водовідведення села Базилівщина Машівського району; 

будівництво водопостачання населених пунктів Пришибської сільської 

ради Кременчуцького району; 

будівництво артезіанської свердловини для забезпечення населення 

якісною питною водою села Ісківці 

Лохвицького району; 

реконструкція системи 

водопостачання мікрорайону 

Золотнишине в м. Горішні Плавні; 

впровадження сучасних 

інформаційних технологій для створення 

безпечного середовища громади міста 

Кременчука;  

 

➢ за напрямом забезпечення енергонезалежності та формування 

енергоефективного середовища регіону 

реконструкція котельні у м. Горішні Плавні Кременчуцького району; 

впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими 

відходами на території Гадяцького району; 

реконструкція системи опалення з встановленням модульної 

твердопаливної теплогенераторної Балясненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Диканської районної ради; 

впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій в 

закладах системи охорони здоров’я, освіти, культури та надання соціальних 

послуг;  
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➢ за напрямом розвитку транспортної інфраструктури 

виконання робіт з будівництва та 

реконструкції стратегічно важливих 

ділянок доріг:  

М-03 Київ-Харків-Довжанський, в 

тому числі в межах м. Полтава та відкрито 

обхід м. Лубни;  

М-22 Полтава–Олександрія на ділянці 

Полтава–Кременчук; 

Р-60 Кролевець–Конотоп–Ромни–Пирятин;  

Т-17-16 Хорол–Семенівка–Кременчук; 

Р-42 Лубни – Миргород – Опішня; 

Н-31 Дніпро – Царичанка – 

Кобеляки – Решетилівка (відкрито рух 

на обході м. Кобеляки та с. Красне); 

М-03 Київ – Харків – Довжанський.  

Реалізовано проєкт „Відкриття 

міжнародного пункту пропуску в 

аеропорту „Полтава” з наданням статусу 

міжнародного. 

 

За ціллю „Високий рівень конкурентоспроможності економіки 

регіону” реалізовано 59 проєктів, найважливіші з них: 

➢ за напрямами розвитку підприємницького середовища та 

високотехнологічного аграрного сектору 

сприяння залучення інвестицій у модернізацію агропромислового 

комплексу області шляхом часткової компенсації вартості 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва в 

рамках державної програми часткової компенсації вартості машин та 

механізмів; 

розвиток виробничої інфраструктури сільських територій (шляхом 

реалізації інвестиційних проєктів з будівництва елеваторів); 

створення та підтримка розвитку різноспеціалізованих (молочарських, з 

обробітку ґрунту, заготівельних, м’ясних, багатофункціональних) 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;  

підтримка розвитку різноспеціалізованих сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів здійснювалась шляхом реалізації проєкту із 

залучення фермерських господарств до розвитку галузі тваринництва, 

кооперативних формувань, міні-заводів (цехів) із переробки молочної 

сировини, нішевих зернових, зернобобових і олійних культур, плодоовочевої 

продукції; 

відкриття міні-заводу з переробки молока ТОВ НВП „Інтерагросервіс” у 

с. Стасі Диканського району; 
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у рамках Проєкту USAID/Партнерство заради інновацій: „Розвиток 

сімейних ферм, об’єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи” 

в с. Денисівка Оржицького району та с. Сухорабівка Решетилівського району 

відкрито сімейні ферми європейського зразка; 

у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги „Партнерство для 

розвитку міст” з метою розвитку підприємницького середовища, посилення 

конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу створено Академію 

бізнесу в м. Миргород. 

 

➢ за напрямом реалізації туристичного потенціалу регіону 

реконструкція фонтану в парку на майдані Незалежності у м. Полтаві; 

створено нову інформаційну платформу для промоції туристичного 

продукту; 

будівництво велосипедних доріжок у м. Миргород; 

будівництво велосипедних доріжок, встановлення велопарковок, створення 

вело-СТО в м. Полтаві, закупівля службових велосипедів. 

 

За ціллю „Збалансований розвиток територій” реалізовано 17 

проєктів, найважливіші з них: 

 

➢ за напрямом підтримки територіальних громад та їх інституційного 

забезпечення 

реалізовано проєкт співробітництва „Роздільний збір твердих побутових 

відходів – шлях до безпечного довкілля” між Потічанською, Жовтневою, 

Демидівською, М’якеньківською та Решетилівською радами; 

придбано автомобіль для перевезення людей з особливими потребами для 

Пришибської територіальної громади, а також автомобіль – соціальне таксі для 

Чутівського району; 

 

➢ за напрямом ефективного просторового планування територій 

затверджено 403 генеральних плани 

населених пунктів області,  

архітектурно-містобудівною радою 

при Департаменті будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства Полтавської 

облдержадміністрації розглянуто: 

387 генеральних планів на 440 

населених пунктів; 

331 детальний план територій,  

2 схеми планування території районів, 

7 історико-архітектурних опорних планів;  

 

в частині організації роздільного способу збирання твердих побутових 

відходів як дієвого механізму співробітництва територіальних громад 
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придбано 55 одиниць спеціалізованої 

комунальної техніки для потреб 

комунальних підприємств області та 1356 

контейнерів для твердих побутових 

відходів різної конфігурації; 

реалізовано проєкт формування 

ефективної системи поводження з 

відходами, в тому числі за рахунок 

роздільного способу збирання сміття та будівництва полігону у м. Гадячі 

(придбання сміттєвоза з боковим завантаженням). 

 

Звіти про виконання Стратегії та Планів заходів з її реалізації за 

відповідний період, оприлюднені на офіційному вебпорталі 

облдержадміністрації. 

У найбільш пріоритетних сферах соціально-

економічного розвитку за період дії Стратегії, в 

тому числі за результатами другого етапу її 

реалізації досягнуто виконання запланованих 

показників (дані відображені у таблиці Перелік 

індикаторів, на досягнення прогнозованих значень 

яких спрямована Стратегія розвитку Полтавської 

області до 2020 року та План заходів з її 

реалізації). Протягом строку дії Стратегії розвитку 

обласною владою, місцевими органами виконавчої 

влади, територіальними підрозділами центральних 

органів виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування проводилася цілеспрямована 

робота для забезпечення сталого розвитку 

економіки області та вирішення нагальних питань 

у всіх сферах діяльності. 

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

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

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

регіонів країни, становить 134,4 тис. грн (по Україні – 94,7 тис. грн).  

Перевиконано запланований показник наявного доходу на 1 особу у 2,2 

рази, який складає 72,8 тис. грн рік проти 33,8 тис. грн запланованого на 2020 

рік. 

Полтавська область належить до провідних регіонів країни, які 

демонструють прогресивні показники соціально-економічного розвитку. 

Відповідно до рейтингу Міністерства розвитку громад та територій України 

Полтавська область утримує лідируючі позиції серед регіонів за напрямками 

„Економічна ефективність” – 1 місце (за рахунок високих показників обсягів 

реалізованої промислової продукції, виконаних будівельних робіт у розрахунку 

на 1 особу населення та виробництва продукції сільського господарства у 

розрахунку на 1 особу сільського населення у постійних цінах), „Інвестиційний 
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розвиток та зовнішньоекономічна співпраця” – 3 місце (за рахунок високих 

показників обсягів капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного 

бюджету) та прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку 

на 1 особу населення відповідно наростаючим підсумком з початку року та 

наростаючим підсумком з початку інвестування, а також обсягів експорту 

товарів у розрахунку на 1 особу населення). 

Так, позитивними чинниками збалансованого розвитку економіки області 

було успішне впровадження реформи децентралізації, наповнення місцевих 

бюджетів, розширення присутності на ринках ЄС, інтеграція підприємств до 

міжнародного економічного простору, реалізація Національної програми 

Президента „Велике Будівництво”, зростання будівельної активності, в тому 

числі доріг. 

Завершення проєктів минулих періодів у рамках Національної програми 

„Велике будівництво” сприяло покращенню показників в освітній сфері, які 

стосувалися як кількості дошкільних загальноосвітніх навчальних закладів та 

оновлення матеріально-технічної бази, так і охоплення дітей дошкільними 

навчальними закладами. У міській місцевості даний показник складає 94% 

(перевищено запланований на 7%), у сільській місцевості – 45,5% (ріст 

порівняно з вихідними даними на 5,5%).  

Водночас, досягнення окремих запланованих показників ускладнено 

надзвичайною ситуацією, пов’язаною з пандемією. Не досягнуто запланованого 

показника рівня смертності на 1 тис. населення – 14,5 проміле, хоча в 

порівнянні з вихідним показником 2013 року (16,7 проміле) показник знизився 

до рівня 16,4 проміле (за даними 2019 року). Показник середньої очікуваної 

тривалості життя при народженні збільшився на 0,9 – до 71,9 років (за даними 

2019 року) у порівнянні з 2013 роком (71), проте не вдалося досягти 

запланованого рівня (74 роки). Збільшився рівень безробіття до 12,0% за 

методологією Міжнародної організації праці у порівнянні з вихідними даними. 

Причинами невиконання прогнозного значення показника кількості малих 

підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення – 84 од. є зниження 

рівня рентабельності малих та середніх підприємств, досить незначна 

ефективність та результативність ведення їхньої діяльності, невисокий ступінь 

та якість менеджменту. Порівняно з 2013 роком (62 од.) показник зріс до 77 

одиниць. Обсяг реалізованої інноваційної продукції за даними 2019 року 

становив лише 0,2% загального обсягу реалізованої промислової продукції, що 

на 25,4% менше запланованого та на 14,2% – показника 2013 року. Зниження 

показника зумовлене нестачею власних коштів на впровадження інновацій та 

низькою інвестиційно-інноваційною активністю, високим економічним 

ризиком, тривалим терміном окупності нововведень, відсутністю системного 

підходу та єдиної науково-технічної та інноваційної політики з боку держави. 

Запланований показник щільності автомобільних доріг загального 

користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої 

категорії на 1 тис. км² збільшився до 17,4 км, показник 2013 року становив – 

16,6. 
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Загалом протягом строку дії Стратегії розвитку майже за всіма 

показниками спостерігалася позитивна динаміка, яка потребуватиме 

закріплення наявних тенденцій у наступних програмних етапах дії Стратегії 

регіонального розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки, затвердженої 

рішенням пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії Полтавської обласної 

ради сьомого скликання від 20.12.2019 № 1242 (зі змінами). 
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Перелік індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких 

спрямована Стратегія розвитку Полтавської області до 2020 року та  

План заходів з її реалізації  
 

Назва показника 

Фактичний 

2013 рік 

 (вихідні 

дані) 

Плановий 

2020 рік 

Фактичний 

2020 рік 

Фактичний 

порівняно з 

плановим, 

% 
Валовий регіональний 

продукт (у фактичних цінах) 

у розрахунку на одну особу, 

грн 

38424 68399 1344491 196,6 

Наявний дохід у розрахунку 

на одну особу, грн 
24027 33831 728432 215,3 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій у розрахунку на 

одну особу, дол. США  
732 1085 -3 - 

Експорт товарів у 

розрахунку на одну особу, 

дол. США 
1814 2471 1679,1 68,0 

Кількість малих4 

підприємств у розрахунку на 

10 тис. наявного населення, 

од. 

62 84 775 91,7 

Кількість середніх 

підприємств у розрахунку на 

10 тис. наявного населення, 

од. 

4 7 56 71,4 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції, % 

загального обсягу 

реалізованої промислової 

продукції  

14,4 25,6 0,26 -25,4 в.п. 

Щільність автомобільних 

доріг загального 

користування з твердим 

покриттям державного та 

місцевого значення вищої 

категорії  

16,6 18,4 17,47 94,6 

Середньомісячна заробітна 

плата (номінальна), грн. 
2988 5530 108198 195,6 

Загальний коефіцієнт 

вибуття сільського населення 

(на 1 тис. наявного 

сільського населення), 

проміле 

16,8 13,7 19,99 145,3 

Забезпеченість населення 

лікарями всіх 

спеціальностей10 (на 10 тис. 

наявного населення на кінець 

року), лікарів  

47,2 50,6 49 96,8 
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Рівень обладнання загальної 

площі житлового фонду 

водопроводом у міській 

місцевості, %  

70,1 72,3 72,311 - 

Рівень обладнання загальної 

площі житлового фонду 

водопроводом у сільській 

місцевості, % 

28,0 29,4 30,312 +0,9 в.п. 

Рівень смертності на 1 тис. 

населення, проміле  
16,7 14,5 16,410 113,1 

Демографічне навантаження 

на 1 тис. осіб постійного 

населення віком 16-59 років 

(міська місцевість), 

Проміле 

551,0 504,4 63112 125,1 

Демографічне навантаження 

на 1 тис. осіб постійного 

населення віком 16-59 років 

(сільська місцевість), 

проміле  

687,0 577,8 71513 123,7 

Охоплення дітей 

дошкільними навчальними 

закладами13 (міська 

місцевість), % 

80 87 94,014 +7,0 в.п. 

Охоплення дітей 

дошкільними навчальними 

закладами (сільська 

місцевість), % 

40 51 45,515 -5,5 в.п. 

Питома вага утилізованих 

відходів, % загальної 

кількості утворених відходів 
71,1 70,1 3,115  -67,0 в.п. 

Рівень безробіття за 

методологією Міжнародної 

організації праці, % 
8,2 7,7 12,0 +4,3 в.п. 

Площа земель природно-

заповідного фонду, тис. га 
142,4 388,1 142,8 36,7 

Питома вага площі 

природно-заповідного фонду 

до площі адміністративно-

територіальної одиниці, % 

4,9 13,5 4,96 -8,54 в.п. 

Середня очікувана 

тривалість життя при 

народженні, років  
71 74 71,916 97,3 

 

 
1 дані за 2019 рік, показник за 2020 рік буде у 2022 році 
2 термін оприлюднення попередніх даних за 2020 рік – після 28 квітня 2021 року, остаточних 

– у 2022 році 
3 інформація з І кварталу 2020 року обраховується та поширюється Національним банком 

України 



25 
 

 
4 за даними державного статистичного спостереження, інформація без банків та банківських 

установ 
5 термін оприлюднення даних за 2020 рік після 22.06.2021 
6 дані за 2020 рік відсутні, оскільки спостереження проводиться один раз на два роки 
7 попередні розрахункові  дані за 2020 рік 
8 дані по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 

найманих 10 працівників і більше 
9 термін оприлюднення даних за 2020 рік – після 14.06.2021 
10 інформація без зубних лікарів (за даними МОЗ) 
11 термін оприлюднення даних за 2020 рік – після 13.07.2021 
12 дані на 01.01.2020, термін оприлюднення даних на 01.01.2021 – після 28.06.2021 
13 інформація надана з урахуванням дітей, охоплених соціально-педагогічним патронатом 
14 термін оприлюднення даних за 2020 рік – після 29.06.2021 
15 термін оприлюднення попередніх даних за 2020 рік – після 24.05.2021, остаточних – після 

11.08.2021 
16 дані за 2019 рік 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення пленарного засідання
 п'ятої сесії обласної ради восьмого скликання
06.07.2021 № 187  

 тис.грн

плановий фактичний

з початку 

реалізації 

проєкту

за звітний 

період
планова фактична планова фактична

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

прогнозова

не 

значення

фактичне 

значення
відхилення (+/-)

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

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.1. Реконструкція 

Полтавського обласного 

клінічного 

кардіологічного 

диспансеру по вул. 

Макаренка, 1А, 1Б в м. 

Полтаві (корпус 

інтервенційної 

кардіології та 

реабілітації)

Полтавська область 2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

403661,562 86044,989 86044,989 86044,989 403661,562 403661,562 Місткість ліжок 136 136 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.2. 

Протитуберкульозний 

диспансер на 350 ліжок 

по вул.Київське Шосе, 1-

в с. Супрунівка 

Полтавського району 

Полтавської області (ІІІ 

черга будівництва). І 

пусковий комплекс

Полтавська область 2020 2020
Місцевий 

бюджет
133428,006 500,000 500,000 500,000 133428,006 133428,006

Введення в 

експлуатацію 

діагностичного 

блоку

Загальна 

площа, м2
8431,01 8431,01 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.3. Термомодернізація 

Полтавського обласного 

клінічного 

онкологічного 

диспансеру, Полтавської 

обласної ради по вул. 

Миколи Дмітрієва, 7 А, 

м. Полтава  Капітальний 

ремонт

Полтавська область 2020 2020
Місцевий 

бюджет
15584,849 2352,776 2352,776 2352,776 15584,849 15584,849

Загальна площа 

фасадів, що 

утеплюються

м2 6200,000 6200,000 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.4. Будівництво 

амбулаторії по вул. 

Центральній в с. 

Березова Рудка 

Пирятинського району 

Полтавської області

Березова Рудка 2020 2020

Місцевий 

бюджет 

(кошти 

сільського 

бюджету),  

державний 

бюджет

7473,700 1812,390 1812,390 1812,390 7473,700 7473,700

Будівництво 

амбулаторії 

загальної 

практики 

сімейної 

медицини

шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.5. Капітальний  ремонт 

приміщень корпусу № 2 

Полтавської ЦРКЛ по 

вул. Стрітенській, 58а в 

м. Полтаві

Полтавський район 2020 2020

Державний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет 

5274,500 4918,900 6145,200 4918,900 5274,500 4918,900
Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.6. Капітальний ремонт 

першого поверху 

поліклінічного корпусу 

та приймального 

відділення Машівської 

центральної районної 

лікарні

Машівський район, 

Полтавська область
  2018 2018

Місцевий 

бюджет
535,000 0,000 0,000 0,000 535,000 535,000

Проведення 

капітального 

ремонту 

приміщення

площа, м
2 585,6 585,6 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Стан виконання 

плану заходів 

(з порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого)

Строк реалізації проєкту Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

Номер та 

найменування 

цілі регіональної 

стратегії

Назва 

програми 

регіонально

го розвитку, 

що 

реалізується 

в рамках 

плану 

заходів

Назва Проєктів 

регіонального 

розвитку, що включені 

до програми 

регіонального 

розвитку

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання 

плану заходів 

(з поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Будівництво та реконструкція лікувальних закладів 

Напрям 1.1. Створення умов для покращення здоров’я населення

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періодіТериторіальна 

спрямованість 

проєктів (назва 

регіону, декількох 

регіонів, частини 

регіону)

Джерела 

фінансуван

ня у 

звітному 

періоді

Сума вибраних коштів у звітному 

періоді

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року                                                                            

за 2020 рік



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

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.7.  Реконструкція 

приміщення пологового 

відділення Хорольської 

центральної районної 

лікарні з прибудовою 

окремої вхідної групи по 

вул. Комсомольська, 

№11/1 

Хорольський та 

Семенівський райони
2020 2020

Державний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет

6932,600 0,000 0,000 0,000 6932,600 5643,500
Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.8. Реконструкція 

гінекологічного 

відділення під 

відділення паліативної 

допомоги „Хоспіс” 

Горішньоплавнівської 

міської лікарні м. 

Горішні Плавні 

Полтавської області

м. Горішні Плавні 

Полтавської області
2018 2018

Місцевий 

бюджет
1197,236 0,000 0,000 0,000 1197,236 1197,236

Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.9. Капітальний ремонт 

приміщення 

Сахнівщинської 

амбулаторії загальної 

практики сімейної 

медицини Машівського 

району Полтавської 

області

Машівський район 

Полтавська область
2017 2018

Місцевий 

бюджет
712,200 0,000 0,000 0,000 712,200 712,200

Проведення 

капітального 

ремонту 

приміщення

штук 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.10. Капітальний 

ремонт Андріївської 

амбулаторії загальної 

практики сімейної  

медицини с.Андріївка 

Хорольського району 

Полтавської області

с .Андріївка 

Хорольського району
2019 2019

Державний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет

1103,100 0,000 0,000 0,000 1103,100 1103,100
Жителі 

с.Андріївка
особи 1468 1468 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.11. Будівництво 

амбулаторії первинної 

медичної допомоги по 

вул.Гагаріна в 

с.Селещина 

Машівського району

с.Селещина 

Машівського району
2019 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

8472,740 6042,478 6042,478 6042,478 8472,740 8472,740
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.12. Будівництво 

амбулаторії по вул. 

Перспективній в с. 

Розсошенці 

Полтавського району

с. Розсошенці 

Полтавського району
2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

13566,590 2565,802 2565,802 2565,802 13566,590 13566,590
Відвідувачів за 

зміну
людей 21 21 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.13. Будівництво 

амбулаторії по вул. 

Молодіжній в с. Засулля 

Лубенського району

 с. Засулля 

Лубенського району
2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

13555,762 4589,487 4589,487 4589,487 13555,762 13555,762
Відвідувачів за 

зміну
людей 20 20 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.14. Будівництво 

амбулаторії на площі 

Миру в с. Галущина 

Гребля 

Новосанжарського 

району 

с. Галущина Гребля 

Новосанжарського 

району 

2019 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

8921,390 2689,233 2689,233 2689,233 8921,390 8921,390
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.15. Будівництво 

амбулаторї  по вул. 

Миргородській в с. 

Вирішальне 

Лохвицького району

с. Вирішальне 

Лохвицького району
2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

8816,995 391,208 391,208 391,208 8816,995 8816,995
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.16. Будівництво 

амбулаторї по вул. 

Першотравневій в с. 

Великі Будища 

Гадяцького району

 с. Великі Будища 

Гадяцького району
2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

6041,482 423,958 423,958 423,958 6041,482 6041,482
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Покращення якості надання медичних послуг шляхом ремонту (реконструкція, будівництва) сільських амбулаторій 



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

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.17. Будівництво 

амбулаторії первинної 

медичної допомоги по 

вул. Центральній в 

с.Петрівці 

Миргородського району 

с.Петрівці 

Миргородського 

району

2019 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

8486,957 5215,252 5215,252 5215,252 8486,957 8486,957
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.18. Будівництво 

амбулаторії по 

проспекту Миру в смт 

Новооржицьке 

Оржицького району 

Полтавської області

смт Новооржицьке 

Оржицького району 
2019 2020

Державний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет

6038,909 677,431 677,431 677,431 6038,909 6038,909
Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.19. Нове будівництво 

амбулаторії первинної 

медико-санітарної 

допомоги в мікрорайоні 

„Почапці” в м.Миргород 

Полтавської області

 м.Миргород 

Полтавської області
2019 2019

Місцевий 

бюджет
1445,621 0,000 0,000 0,000 1445,621 1445,621

Нове будівництво 

амбулаторії
шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.20. Будівництво 

амбулаторії по вул. 

Шевченка, 12 в с. 

Світлогірське 

Кобеляцького району

с. Світлогірське 

Кобеляцького району
2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

6058,688 3009,847 3009,847 3009,847 6058,688 6058,688
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.21. Будівництво 

амбулаторії по вул. 

Дружби в с. Лютенька 

Гадяцького району

с. Лютенька 

Гадяцького району
2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

8835,833 1020,599 1020,599 1020,599 8835,833 8835,833
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.22. Будівництво 

амбулаторії  первинної 

медичної допомоги по 

вул. Станіслава Горєва в 

смт Гоголеве 

Великобагачанського 

району

смт Гоголеве 

Великобагачанського 

району

2019 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

8105,029 7246,243 7246,243 7246,243 8105,029 8105,029
Відвідувачів за 

зміну
людей 60 60 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.23. Будівництво 

амбулаторії по вул. 

Софіївській в смт 

Скороходово 

Чутівського району

смт Скороходово 

Чутівського району
2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

9421,515 1099,591 1099,591 1099,591 9421,515 9421,515
Відвідувачів за 

зміну
людей 60 60 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.24. Амбулаторія по 

вул. Освітянській, 6г в 

селищі Покровське 

Решетилівського району - 

будівництво

селище Покровське 

Решетилівського 

району 

2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

8807,716 5533,714 5533,714 5533,714 8807,716 8807,716
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.25. Амбулаторія по 

вул. 40-річчя Перемоги, 

11 в с. Шевченкове 

Решетилівського  району 

- будівництво

с. Шевченкове 

Решетилівського  

району

2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

8456,210 3873,077 3873,077 3873,077 8456,210 8456,210
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні



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

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.26. Амбулаторія по 

провулку Аптечний, 16 в 

с. Петрівка Чутівського  

району - будівництво

с. Петрівка 

Чутівського  району
2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

6061,211 3944,212 3944,212 3944,212 6061,211 6061,211
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.27. Амбулаторія по 

вул. Клименка в с. Мала 

Перещепина 

Новосанжарського 

району - будівництво

с. Мала Перещепина 

Новосанжарського 

району

2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

5985,043 1583,721 1583,721 1583,721 5985,043 5985,043
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.28. Амбулаторія по 

вул. Соборній, 20 в с. 

Петрівка Роменська 

Гадяцького району - 

будівництво

с. Петрівка 

Роменська 

Гадяцького району 

2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

6044,777 148,573 148,573 148,573 6044,777 6044,777
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.29. Амбулаторія по 

вул. Б. Хмельницького в 

с. Кривуші 

Кременчуцького району - 

будівництво

с. Кривуші 

Кременчуцького 

району

2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

6064,128 334,034 334,034 334,034 6064,128 6064,128
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.30. Амбулаторія по 

вул. Євгена Коновальця 

в с. Михайлики 

Шишацького району - 

будівництво

 с. Михайлики 

Шишацького району
2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

6074,495 158,733 158,733 158,733 6074,495 6074,495
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.31. Амбулаторія по 

вул. Чумацький шлях в 

с. Пироги Глобинського 

району - будівництво

с. Пироги 

Глобинського району
2018 2020

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

6051,277 3521,069 3521,069 3521,069 6051,277 6051,277
Відвідувачів за 

зміну
людей 30 30 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.32. Придбання 

цифрового 

рентгенапарату  на три 

робочих місця та 

цифрового флюорографа 

для Шишацької  

центральної районної 

лікарні по вул. Легейди 

50, смт Шишаки  

Полтавської області

Шишацький район 2018 2018

Місцевий 

бюджет, 

державна 

субвенція

7194,000 0,000 0,000 0,000 7194,000 7194,000

Придбання 

цифрового 

рентгенапарату  

на три робочих 

місця та 

цифрового 

флюорографа

 % 100% 100% 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.33. Придбання 

флюорографу цифрового 

для Машівської 

центральної районної 

лікарні Полтавської 

області

Машівський район 2018 2018
Місцевий 

бюджет
1013,000 0,000 0,000 0,000 1013,000 1013,000

Придбання 

флюорографу/                     

зменшення 

променевого 

навантаження

 штук, % 1/80 1/80 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Придбання медичного обладнання для закладів охорони здоровя (ЦРЛ)



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

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.34. Придбання  

рентгенівського 

діагностичного 

комплексу з цифровою 

обробкою зображення 

на 2 робочих місця (з 

томографією) для  

громад 

Новосанжарського 

району

Новосанжарський 

район
2018 2018

Місцевий 

бюджет
2589,400 0,000 0,000 0,000 2589,400 2589,400

Придбання 

діагностичного 

комплексу

% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.35. Організація роботи 

перинатального центру 

II рівня на базі міського 

пологового будинку

м. Кременчук 2020 2020

Медична 

субвенція, 

місцевий 

бюджет

13875,5 355,6 355,6 355,6 12513,9 12513,9

Покращення 

матеріально-

технічної бази, 

укомплектованіст

ь медичним 

обладнанням

% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.36. Реконструкція 

існуючого гаража під 

підземний паркінг КУ 

„Полтавського 

обласного центру 

екстренної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф” по вул 

Миколи Дмітрієва, 6, м. 

Полтава 

Полтавська область 2020 -
Місцевий 

бюджет
82039,600 45208,066 45208,066 45208,066 82039,600 82039,600

Загальна площа 

реконструкції
м² 770 770 0

Будівельна 

готовність 94%
Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.37. Капітальний 

ремонт будівлі дитячо-

юнацької спортивної 

школи  по вул.Миру, 11 

в с-щі Семенівка 

Семенівського району 

Полтавської області

Семенівська селищна 

рада (ОТГ)
2018 2018

Місцевий 

бюджет
1060,520 0,000 0,000 0,000 1060,520 1060,52

Покращення 

соціально-

побутових умов 

для зайняття 

спортом 

(підведення 

водопостачання 

та 

водовідведення, 

встановлення 

душових кабінок, 

індивідуальних 

роздягалень)

об'єкт 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.38. Капітальний 

ремонт спортивного 

майданчика по 

вул.Героїв України, 30а 

в м. Лохвиця 

Полтавської області

м.Лохвиця 2018 2019
Місцевий 

бюджет
768,189 0,000 0,000 0,000 768,189 768,189

Спортивний 

майданчик
м² 576 576 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.39. Будівництво 

шкільного спортивного 

залу Ромоданівської 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступеня по вул. 

Шевченка, 5 в смт 

Ромодан 

Миргородського району 

Полтавської області

Полтавська область 2020 2020

Місцевий 

бюджет,     

ДФРР

14392,593 8665,268 8665,268 8665,268 14392,593 14392,593
Загальна площа 

будівлі
м² 878 878 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Розвиток пологових будинків та організація роботи перинатальних центрів

Створення нової сучасної моделі функціонування системи екстренної допомоги та медицини

Створення, реконструкція та покращення матеріально-технічної бази спортивно-оздоровчих майданчиків



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

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.40. Реконструкція 

спортивного залу з 

добудовою побутових 

приміщень Демидівської 

ЗОШ І-ІІІ ступеня 

Решетилівської районної 

ради село Демидівка, 

вулиця  Перемоги, 118  

Решетилівського району 

Полтавської області

Демидівська сільська 

рада 

Решетилівського 

району Полтавської 

області

2020 -

Місцевий 

бюджет,     

ДФРР

13803,672 10829,695 10829,695 10829,695 13803,672 13803,672
Загальна площа 

будівлі
м² 718 718 0

Будівельна 

готовність 56%
Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.41. Будівництво 

спортивного дитячого 

майданчика в селі 

Базилівщина 

Машівського району 

Полтавської області

Машівський район 

Полтавська область
2018 2018

Місцевий 

бюджет
659,700 0,000 0,000 0,000 659,700 659,700

Будівництво 

спортивного 

майданчика  

Встановлення 

вуличних 

тренажерів

штук

штук

1

8

1

8

- Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.42. Реконструкція 

спортивного майданчику 

для міні-футболу 

розміром 42 на 22 м зі 

штучним покриттям по 

вул. Центральна 15, в с. 

Вікторія Пирятинського 

району Полтавської 

області

Вікторійська 

сільська рада, 

Пирятинського 

району, Полтавської 

області

2018 2019

Місцевий 

бюджет 

(кошти 

сільського та 

обласного 

бюджету)

1564,000 0,000 0,000 0,000 1564,000 1564,000

Облаштування 

майданчика зі 

штучним 

покриттям

шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.43. Будівництво 

фізкультурно-

оздоровчого басейну по 

вул. Шкільна, 18 в с. 

Розсошенці 

Полтавського району 

Полтавської області

Полтавська область 2017-2020 2020

Місцевий 

бюджет       

(у т.ч. 

обласний), 

ДФРР

54 006, 497 10435,030 10435,030 10435,030 56274,361 54 006, 497

Кількість 

побудованих, 

реконструйованих 

об’єктів 

інфраструктури 

для формування 

здорового 

способу життя 

(спортивних 

майданчиків, 

стадіонів, гуртків 

тощо)

Одиниць 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.44. Реконструкція 

спортивного майданчику 

СЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 

ім. Л.І. Бугаєвської м. 

Горішні Плавні  

Полтавської області

Полтавська область 2017 2018

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

11124,881 0,000 0,000 0,000 11499,000 11124,881
Реконструйовани

й майданчик

Кількість 

осіб
1160 1160 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.45. Реконструкція 

спортивно-оздоровчого 

комплексу по вул. 

Добровольського, 30, м. 

Горішні Плавні 

Полтавської області. 

Коригування

м. Горішні Плавні 

Полтавської області
2020 2020

Місцевий 

бюджет
9239,693 7630,250 9239,693 7630,250 9239,693 7630,250

Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.46. Реконструкція 

футбольного поля з 

влаштуванням штучного 

покриття на стадіоні 

„Старт” по вул.Гоголя, 

175 в м. Миргород 

Полтавської області

м. Миргород 

Полтавської області 
2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

субвенція 

державного 

бюджету

4169,583 4169,583 4238,220 4169,583 4238,220 4169,583
реконструкція 

футбольного поля
шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні



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

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.47. Реконструкція 

південної трибуни 

стадіону „Старт” по 

вул.Гоголя, 175 в м. 

Миргород Полтавської 

області

м. Миргород 

Полтавської області 
2020 2020

Місцевий 

бюджет
1366,509 1366,509 1366,509 1366,509 1499,986 1366,509 Південна трибуна шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

 1.48. Реконструкція 

стадіону в с.Бутенки 

Кобеляцького району 

Полтавської області 

(Удосконалення 

спортивної 

інфраструктури 

громади)

Бутенківська 

територіальна 

громада 

Кобеляцького району

2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

10341,961 10230,163 10341,961 10230,163 10341,961 10230,163
Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.49. Реконструкція 

трибун для глядачів на 

ділянці комунальної 

спортивної споруди 

„Зіньківський районний 

стадіон „Старт” 

Зіньківської районної 

ради Полтавської 

області

Зіньківська 

територіальна 

громада Полтавської 

області 

2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

8317,460 8317,460 8317,460 8317,460 8317,460 8317,460
Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.1 

Створення 

умов для 

покращення 

здоров’я 

населення

1.50. Розвиток 

туристичної складової 

Комунального 

оздоровчого табору 

„Світанок” 

Семенівського району 

Полтавської області

Полтавська область 2020 2020
Місцевий 

бюджет
526,000 526,000 526,000 526,000 526,000 526,000

Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.51. Реконструкція 

будівлі школи під 

дошкільно-навчальний 

заклад за адресою:  вул. 

Шкільна, 1 в с. Піщане 

Кременчуцького району 

Полтавської області

с. Піщане 2019 2020

Місцевий 

бюджет, 

державний 

бюджет

5219,007 5219,007 5219,007 5219,007 5219,007 5219,007

Створення місць 

для дітей у 

дитячому садку              

Створення нових 

робочих місць 

кількість                                                                                                                                                                                                                                                  

кількість
80            10 80            10  - Проєкт реалізовано Відсутні 

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.52. Розбудова мережі 

дошкільних навчальних 

закладів. Підвищення 

рівня охоплення дітей 

відповідного віку 

дошкільною освітою. 

(Капітальний ремонт 

приміщення харчоблоку 

ДНЗ „Первоцвіт” вул. 

Тельмана,18, м. Гадяч 

Полтавська область)

м. Гадяч 2018 2018

Місцевий 

бюдже 

(бюджет     

м. Гадяч)

277,950 0,000 0,000 0,000 277,950 277,950

Покращення умов 

перебування дітей 

в дошкільному 

навчальному 

закладі

% 100 100 0

Проєкт реалізовано. 

Покращено умови 

перебування дітей в 

дошкільному 

навчальному 

закладі, за рахунок 

проведення ремонту 

приміщення

Відсутні 

Напрям 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення

Реконструкція (будівництво, ремонт) дошкільних навчальних закладів

Створення спортивного простору та модернізація закладів для відпочинку та оздоровлення дітей



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

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.53.Реконструкція з 

надбудови шатрового 

даху над центральним 

корпусом НВК 

Петракіївського НВК 

Хорольського району 

Полтавської області

Петракіївська 

сільська рада
2018 2018

Місцевий 

бюджет
1348,953 0,000 0,000 0,000 1348,953 1348,935

Покращення умов 

перебування учнів 

та учителів у 

навчальному 

закладі

осіб 149 149 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.54. Капітальний 

ремонт приміщень кухні 

та пральні закладу 

дошкільної освіти 

„Теремок” за адресою: 

пров. Піонерський, буд. 

½  м. Гребінка 

Гребінківського району 

Полтавської області

Гребінківська міська 

ОТГ Полтавської 

області

2020 2020
Місцевий 

бюджет
576,700 576,700 576,700 570,700 570,700 570,700

капітальний 

ремонт 

приміщень кухні 

та пральні

шт. 1 1 - Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.55. Реконструкція 

основної будівлі ДНЗ 

№1 „Теремок” 

(впровадження 

енергозберігаючих 

технологій по утепленню 

фасаду, реконструкція 

даху та влаштування 

автономного опалення) 

по вул. Героїв України, 

49а в м. Лохвиця 

Полтавської області

м. Лохвиця 

Полтавської області
2019 2020

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

9019,397 9019,397 9019,397 9019,397 9019,397 9019,397
Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.56. Реконструкція з 

добудовою 

Полтавського 

дошкільного 

навчального закладу 

(ясла-садок) 

комбінованого типу №6 

"Чебурашка" 

Полтавської міської 

ради Полтавської 

області по вул.Миру, 8

м. Полтава 2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

18900,000 597,500 597,500 597,500 17777,400 17777,400

Виконання 

будівельно-

монтажних робіт

% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.57. Встановлення 

системи очистки води в 

дошкільному 

навчальному закладі 

„Ялинка” с. Кам’яні 

Потоки

 Кам’янопотоківська 

сільська рада 

Кременчуцького 

району

2020 2020

Місцевий 

бюджет       

(у т.ч 

обласний)

31594,000 31594,000 31594,000 31594,000 131294,000 31594,000

Виготовлення 

проєктно-

технічної 

документації

 послуга 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.58. Створення 

інклюзивних 

майданчиків у  м. 

Полтава

м. Полтава 2020 2020
Місцевий 

бюджет
3200,000 1400,000 1400,000 1400,000 3200,000 3200,000

Встановлення 

інклюзивного 

дитячого 

майданчику/Вста

новлення 

Скейтпарку

шт. 2/1 2/1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.59. Придбання 

мультимедійних 

комплексів для 

загальноосвітніх 

закладів освіти 

Сергіївської ОТГ 

Полтавської області

Загальноосвітні 

заклади освіти 

Сергіївської ОТГ 

Гадяцького району 

Полтавської області: 

Сергіївська ЗОШ І-

ІІІ ст, Розбишівська 

ЗОШ І-ІІІ ст., 

Качанівська ЗОШ І-

ІІ ст.

2018 2018

Державний 

бюджет 

(залишки 

освітньої 

субвенції)

266,682 0,000 0,000 0,000 266,682 266,682

Придбано 

мультимедійні 

комплекси

шт. 12 12 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Розширення мережі опорних закладів, впровадження інклюзивного навчання та модернізації  діючих навчальних закладів



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

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.60. Капітальний 

ремонт - 

термомодернізація 

будівлі ліцею 

майбутнього в 

Омельницькій 

об'єднаній 

територіальній громаді 

на Полтавщині по вул. 

Центральна, 64 (в 

рамках комплексного 

Проєкту „Ліцей 

майбутнього в 

Омельницькій обєднаній 

територіальній громаді 

на Полтавщині”)

Полтавська область 2019 2019

Місцевий 

бюджет 

(обласний), 

ДФРР

10662,106 0,000 0,000 0,000 10662,106 10662,106
Пропускна 

спроможність
осіб 506 506 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.61. Реконструкція з 

термоізоляцією та 

благоустроєм 

Пальчиківського НВК 

по вул.Центральній, 2 у 

с.Пальчиківка 

Полтавського району 

(будівля дошкільного 

підрозділу „Дельфін”)

с. .Пальчиківка 

Полтавського району 
2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

державний 

бюджет

3539,460 3539,460 3539,460 3539,460 3539,460 3539,460
Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.62. Реконструкція 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №9 по вул. 

Перемоги, 11 у 

м.Миргород Полтавської 

області" (коригування)

м.Миргород 

Полтавської області
2020  -

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

8880,426 6141,273 7121,954 6141,273 7301,432 6320,751
Будівельна 

готовність
% 100 82 -18 82% Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.63. Капітальний 

ремонт з 

термомодернізації 

Пришибської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Пришибської 

сільської ради по вулиці 

Центральна, 19

Пришибська ОТГ 2018 2019

Субвенція 

державного 

бюджету, 

місцевий 

бюджет, 

кошти 

приватних 

інвесторів

3327,480 0,000 0,000 0,000 3327,480 3327,480
Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.64. Будівництво 

школи, м. Заводське 

Лохвицького району. 

(Блок А). Коригування

м. Заводське 

Лохвицького району
2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

35737,285 18288,434 18288,434 18288,434 35737,285 35737,285 Місць осіб 380 380 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.65. Реконструкція 

Чорнухинського ліцею 

імені Г. С. Сковороди 

(утеплення фасаду) в 

смт. Чорнухи 

Чорнухинського району 

Полтавської області. 

Коригування

смт Чорнухи 

Полтавської області.
2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

субвенція на 

реалізацію 

проєкту 

„Спроможна 

школа”

3686,100 3686,100 3686,100 3686,100 3686,100 3686,100
Будівельна 

готовність
% 100 100 0

Проєкт реалізовано  

протягом січня - 

жовтня 2020 року (І-

ІІІ кварталів 2020 

року)

Відсутні



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

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.66. Реконструкція 

будівлі Семенівського 

НВК № 2 

(термомодернізація) по 

вул. Поповича, 17, в смт 

Семенівка 

Семенівського району 

Полтавської області

смт Семенівка 

Полтавської області
2020 2020

Місцевий та 

державний 

бюджет

5574,800 5574,800 5574,800 5574,800 5574,800 5574,800

Скорочення 

обсягів 

споживання 

енергоресурсів. 

Безпечне та 

комфортне, 

сучасне та 

інклюзивне 

освітнє 

середовище, 

подолання 

диспропорції в 

якості освіти між 

міськими та 

сільськими 

школами.

об'єкт 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.67. Капітальний 

ремонт корпусу № 2 

Опорного закладу 

„Ланнівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Ланнівської 

сільської ради 

Карлівського району 

Полтавської області”, по 

вул. Шкільній, 18, в с. 

Ланна Карлівського 

району Полтавської 

області (заміна дверей та 

вікон, утеплення фасаду, 

заміна покрівлі)

с. Ланна 

Карлівського району
2019 2020

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

2053,759 1932,694 2053,759 1932,694 2053,759 1932,694
Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.68. Реконструкція 

будівлі з проведенням 

комплексної 

термомодернізації та 

створення нового 

освітнього простору 

опорного закладу 

„Мартинівська 

загальноосвітня школа I-

III ступенів Карлівської 

районної ради 

Полтавської області”

Мартинівська 

територіальна 

громада 

Карлівського району

2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

13548,842 13548,842 13548,842 13548,842 13548,842 13548,842
Пропускна 

спроможність
чол 165 165 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.69. Реконструкція 

будинку навчального 

закладу, Б-1, КЗ 

Степанівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів по вул. 

Історична, 40, с. 

Степанівка, 

Полтавського району 

Полтавської області

Коломацька ОТГ 

Полтавського району
2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

державний 

бюджет

4998,879 4998,879 4998,879 4998,879 4998,879 4998,879
Будівельна 

готовність
% 100 100 0

Будівельна 

готовність 

приміщення - 100%. 

15 грудня 2020 року 

у 

реконструйованому 

корпусі ЗОШ 

відкрито 

Степанівський ЗДО 

«Веселка».

Відсутні.

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.70. Реконструкція 

Лубенської 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 по 

вул.Олександрівській, 

8/2 (колишня вулиця П. 

Слинька) в м. Лубни 

Полтавської області з 

термомодернізацією 

будівлі. Коригування.

м. Лубни 

Полтавської області
2020 -

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

8164,689 8164,689 4467,719 4467,719 4467,719 4467,719
Будівельна 

готовність
% 100 70 -30 Проєкт реалізується Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.2 

Якісна 

система 

надання 

освітніх 

послуг 

населення

1.71. Капітальний 

ремонт будівель 

опорного закладу 

„Шишацька 

спеціалізована школа ім. 

В.І. Вернадського 

Шишацької селищної 

ради Полтавської 

області” в смт. Шишаки 

Полтавської області

смт Шишаки 

Полтавської області
2019 2019

Місцевий 

бюджет
2990,897 0,000 0,000 0,000 2990,897 2990,897

Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Забезпечення відомчим житлом кваліфікованих працівників



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

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.3 

Розвиток 

інтелектуаль

ного капіталу 

та сприяння 

продуктивно

сті 

зайнятості 

населення

1.72. Відомче житло для 

лікарів сімейної 

медицини

м. Кременчук 2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

державний 

бюджет

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

Кількість лікарів, 

які мають 

отримати відомче 

житло

чоловік 5 5 0

Проєкт реалізовано. 

Було заплановано 

виділення з 

місцевого бюджету 

кошти на придбання 

житла.  Забезпечено 

відомчим житлом 5 

лікарів закладів 

охорони здоров'я. Ці 

квартири були 

відсуджені та  

знаходяться у 

комунальній 

власності міста та 

видані як відомче 

житло  

Відсутні.

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.4. 

Розвиток 

сфери 

культури і 

мистецтв та 

збереження 

об’єктів 

історико-

культурної 

спадщини

1.73.Реконструкція 

сільського будинку 

культури по вул. Лева 

Вайнгорта, 3 у с. 

Гоголево Шишацького 

району Полтавської 

області під Гоголівський 

культурний Центр

Полтавська область 2020 2020
Місцевий 

бюджет
52536,701 10,106 10,106 10,106 52536,701 52536,701

Місткість 

глядацького залу
місце 218 218 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.4. 

Розвиток 

сфери 

культури і 

мистецтв та 

збереження 

об’єктів 

історико-

культурної 

спадщини

1.74. Реалізація 

потенціалу лікувально-

оздоровчого, культурно-

пізнавального, 

спортивно-оздоровчого, 

бізнес- та зеленого 

туризму

 Всеукраїнський 

фестиваль „Чарівна 

симфонія козацтва”

Полтавська область 2019 2020
Місцевий 

бюджет
1000,000 49,000 49,000 49,000 1000,000 1000,000

Кількість  

проведених 

фестивалей

шт 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.4. 

Розвиток 

сфери 

культури і 

мистецтв та 

збереження 

об’єктів 

історико-

культурної 

спадщини

1.75. Реставрація 

покрівлі приміщення 

Центральної районної 

бібліотеки вул. 

Перемоги,10 м. Лохвиця 

Лохвицького району 

Полтавської області

м.Лохвиця 2019 2019
Місцевий 

бюджет
2050,709 0,000 0,000 0,000 1499,000 1499,000

1) Реставрація 

покрівлі 

приміщення 

Центральної 

районної 

бібліотеки; 

2)збереження 

пам'ятки 

національного 

значення; 

розвиток туризму - 

збільшення 

% 100 100 0

Проєкт реалізовано. 

Проведено 

реставрацію 

покрівліприміщення 

Центральної 

районної бібліотеки  

Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.5. 

Створення 

ефективної 

системи 

надання 

адміністрати

вних послуг

1.76. Реконструкція 

будівлі центру надання 

адміністративних послуг 

по вул. Гоголя, 171/1 в 

м. Миргород

м. Миргород 2018 2018
Місцевий 

бюджет
7101,865 0,000 0,000 0,000 7101,865 4582,158

Надання якісних 

адміністративних 

послуг

шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.5. 

Створення 

ефективної 

системи 

надання 

адміністрати

вних послуг

1.77. Будівництво 

центру надання послуг 

по вул. Соборності, 45 в 

м. Полтава

Полтавська область 2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

73935,665 49540,229 49540,229 49540,229 73935,665 73935,665 Загальна площа м2 1995 1995 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Створення та модернізація мережі центрів надання адміністративних послуг 

Напрям 1.4. Розвиток сфери культури і мистецтв та збереження об’єктів історико-культурної спадщини 

Розбудова закладів культури та мистецтва

Напрям 1.5. Створення ефективної системи надання адміністративних послуг

Розвиток та модернізація мережі бібліотек



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

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.5. 

Створення 

ефективної 

системи 

надання 

адміністрати

вних послуг

1.78. Реконструкція 

будівлі „Аптека №195” 

під ЦНАП за адресою: 

вул. Київська, 137 в с. 

Піщане Кременчуцького 

району Полтавської 

області

Піщанська ОТГ 2018 2019

Місцевий 

бюджет, 

державний 

бюджет

1431,000 0,000 0,000 0,000 1431,000 1431,000

Збільшення 

пропускної 

здатності ЦНАП

звернень в 

день
150 150 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.5. 

Створення 

ефективної 

системи 

надання 

адміністрати

вних послуг

1.79. Надання якісних 

адміністративних послуг 

у відповідності до 

сучасних стандартів і 

найкращих світових 

практик.  Створення 

ЦНАПу в Омельницькій 

об’єднаній 

територіальній громаді

Омельницька ОТГ 2018 2019

Місцевий 

бюджет, 

проєкти 

міжнародно-

технічної 

допомоги

1009,406 0,000 0,000 0,000 1009,406 1009,406
Кількість 

ЦНАПів
шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.6. 

Забезпечення 

комфортних 

та безпечних 

умов 

проживання 

населення

1.80. Будівництво 

артезіанської  

свердловини для 

забезпечення населення 

с. Ісківці якісною 

питною водою на землі 

с. Ісківці (біля 

мехмайстерні) 

Лохвицького району 

Полтавської області

с.Ісківці 

Лохвицького району 
2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

державний 

бюджет 

3699,996 1738,529 1738,529 1738,529 3492,986 3492,986

1.Забезпечення 

жителів якісною 

питною водою. 

2.Будівництво 

свердловини. 

3.Будівництво 

насосної станції 

осіб 544 544 - Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.6. 

Забезпечення 

комфортних 

та безпечних 

умов 

проживання 

населення

1.81. Будівництво 

водогону по вулицях в 

селі Базилівщина 

Машівського району 

Полтавської області

Машівський район 

Полтавська область
2019 2019

Місцевий 

бюджет
2840,200 0,000 0,000 0,000 2840,200 2840,200

Протяжність 

водопровідної 

мережі

км 6,2 8,2 2,0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.6. 

Забезпечення 

комфортних 

та безпечних 

умов 

проживання 

населення

1.82. Впровадження 

комплексної системи 

поводження з твердими 

побутовими відходами 

на території Гадяцького 

району

Гадяцький район 

Полтавська область
2018 2018

Місцевий 

бюджет 

(районний, 

сільський, 

обласний), 

кошти GIZ

8713,450 0,000 0,000 0,000 8713,450 8713,450

Зменшення 

шкідливого 

впливу побутових 

відходів на 

навколишнє 

середовище

% 10 10 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.6. 

Забезпечення 

комфортних 

та безпечних 

умов 

проживання 

населення

1.83. Bnpoвадження 

cучасних інформаційних 

технологій для 

cтворення 6eзпечного 

середовища громади 

Кременчука

м.Кременчук 

Полтавської області
2019 2020

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

18484,420 18484,420 15985,484 15985,484 15985,484 15985,484

Кількість 

камер/систем 

оповіщення   

шт. 376/22 376/16 0/-6 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.7. 

Створення 

умов для 

вирішення 

нагальних 

проблем 

соціально 

незахищених 

верств 

населення

1.84. Відкритий шлях до 

рівних можливостей: 

служба „Соціальне 

таксі”

Чутівський район 2018 2018
Місцевий 

бюджет
1159,800 0,000 0,000 0,000 1159,800 1159,800 Автомобіль шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Напрям 1.6. Забезпечення комфортних та безпечних умов проживання населення 

Розвиток сфери надання соціальних послуг для незахищених верств населення

Напрям 1.7. Створення умов для вирішення нагальних проблем соціально незахищених верств населення 

Будівництво та реновація мереж водопостачання та водовідведення населених пунктів

Підвищення рівня екологічної безпеки області щляхом модернізації існуючих та будівництва спеціалізованих екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів

Модернізація (будівництво, реконструкція) будівель для надання якісних соціальних послуг уразливим категоріям населення

Створення сучасних центрів безпеки та реагування на надзвичайні ситуації та їх якісне матеріально-технічне забезпечення



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

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.7. 

Створення 

умов для 

вирішення 

нагальних 

проблем 

соціально 

незахищених 

верств 

населення

1.85. Будівництво житла 

та приміщень для 

розвитку сімейних та 

інших форм виховання 

наближених до сімейних 

за адресою вул. Широка 

33, с. Чутівка 

Оржицького району 

Полтавської області

Оржицький район 

Полтавської області
2018 2020

Державний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет

8746,916 259,575 259,575 259,575 8746,916 8746,916 Місць осіб 12 12 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 1. Розвиток 

людських 

ресурсів та 

забезпечення 

високої якості 

життя

Напрям 1.7. 

Створення 

умов для 

вирішення 

нагальних 

проблем 

соціально 

незахищених 

верств 

населення

1.86. Покращення якості 

соціального 

обслуговування 

громадян та реабілітації 

людей з обмеженими 

можливостями

Створення інклюзивно-

ресурсного центру 

„Надія”

Омельницька ОТГ 2019 2019
Місцевий 

бюджет
224,000 0,000 0,000 0,000 224,000 224,000 Кількість ІРЦ шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.3. 

Розвиток 

підприємниц

ького 

середовища

2.1. Програма посилення 

конкурентоспроможност

і малого та середнього 

бізнесу. Створення 

Академії бізнесу

м. Миргород, 

Полтавська область
2020 2020

Проєкт 

„ПРОМІС”, 

місцевий 

бюджет

636,070 636,070 636,070 636,070 636,070 636,070

Створення центру 

підтримки та 

розвитку бізнесу

шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.4. 

Розвиток 

високотехнол

огічного 

аграрного 

сектору

2.2. Сприяння 

збільшенню обсягів 

залучення інвестицій у 

модернізацію 

агропромислового 

комплексу області 

шляхом часткової 

компенсації вартості 

сільськогосподарської 

техніки та обладнання 

вітчизняного 

виробництва в рамках 

Державної програми

Полтавська область 2020 2020

Місцевий 

бюджет 

(обласний), 

державний 

бюджет

163332,000 74537,000 74537,000 74537,000 161006,000 160492,500

Кількість 

сільськогосподарс

ьких машин

од. 250 4016 3766 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.4. 

Розвиток 

високотехнол

огічного 

аграрного 

сектору

2.3. Підтримка 

інвестиційної діяльності 

шляхом участі у 

виставкових заходах та 

поширенні передового 

досвіду аграрних 

підприємств 

Полтавська область 2020 2020

Місцевий 

бюджет 

(обласний)

750,000 250,000 250,000 5,100 750,000 500,300
Кількість 

виставок
од. 6 6 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.4. 

Розвиток 

високотехнол

огічного 

аграрного 

сектору

2.4. Розвиток 

виробничої 

інфраструктури 

сільських територій 

шляхом реалізації 

інвестиційних Проєктів 

по будівництву 

елеваторів

Полтавська область 2020 2020

Кошти 

інвесторів , 

власні кошти 

с/г 

підприємств

2119170,000 207870,000 207870,000 207870,000 2119170,000 2119170,000

Кількість 

побудованих 

елеваторів

од. 4 34 30 Проєкт реалізовано Відсутні

Розвиток органічного землеробства, садівництва, ягідництва, виробництва продукції тваринництва та виробничої інфраструктури аграрних підприємств

Сприяння збільшенню обсягів залучення інвестицій у модернізацію агропромислового комплексу

Ціль 2 Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону

Сприяння розвитку  та підвищення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу

Напрям 2.4. Розвиток високотехнологічного аграрного сектору

Напрям 2.3. Розвиток підприємницького середовища



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

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.4. 

Розвиток 

високотехнол

огічного 

аграрного 

сектору

2.5. Розвиток 

органічного 

землеробства та 

виробництво органічних 

продуктів харчування 

Полтавська область 2020 2020

Місцевий 

бюджет (у 

т.ч. 

обласний)

1800,000 600,000 600,000 539,500 1550,000 1487,400

Компенсація в 

розмірі 100% 

понесених витрат 

у зв’язку із 

проведенням та 

підтвердженням 

відповідності 

виробництва 

органічної 

продукції 

(сировини) та 

отриманням 

сертифіката 

відповідності у 

рослинництві, 

шт 7 29 22 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.4. 

Розвиток 

високотехнол

огічного 

аграрного 

сектору

2.6. Сприяння розвитку 

садівництва та 

ягідництва 

Полтавська область 2020 2020

Місцевий 

бюджет 

(обласний)

2700,000 900,000 900,000 381,000 1476,000 909,100

Збільшення 

валового 

виробництва 

плодів та ягід до 

140,0 тис. тонн на 

рік

тис. тонн 140 116,1 -23,9 частково виконано Відсутні

Відшкодування 

витрат на 

проведення 

штучного 

осіменіння телиць 

та корів в 

сімейних фермах, 

ОСГ, 

фермерських 

господарствах 

(селянських 

фермерських 

господарствах)

гол. 1100 1100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Відшкодування 

вартості за 

нарощене 

поголів'я тварин 

власного 

відтворення та 

придбаного

гол. 140 375 235 Проєкт реалізовано Відсутні

Відшкодування 

вартості 

доїльного 

обладнання та 

обладнання для 

переробки, 

зберігання 

молока, 

обладнання для 

заготівлі та 

переробки кормів, 

обладнання для 

утримання 

хутрових тварин, 

ОСГ, 

фермерським 

господарствам 

(селянським 

фермерським 

господарствам) та 

сімейним фермам

шт. 6 64 58 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.4. 

Розвиток 

високотехнол

огічного 

аграрного 

сектору

2.8. Створення та 

підтримка розвитку 

різноспеціалізованих 

(молочарських, з 

обробітку ґрунту, 

заготівельних, 

м’ясних,багатофункціон

альних) 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів

 Полтавська область 2020 2020

Місцевий 

бюджет (у 

т.ч. 

обласний) 

та/або інші 

джерела 

(програми та 

Проєкти 

міжнародно-

технічної 

допомоги, 

міжнародних 

фінансових 

13540,000 6440,000 2000,000 2000,000 8109,100 8035,000 Кількість СОК од. 16 16 0 Проєкт реалізовано Відсутні

3119,500

Напрям 2.4. 

Розвиток 

високотехнол

огічного 

аграрного 

сектору

2020 3300,000

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети

2.7 Збільшення 

виробництва продукції 

тваринництва та 

поліпшення її якості

Полтавська область 391,300

Створення та підтримка розвитку різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

8535,000 3119,500391,3002020



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

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.4. 

Розвиток 

високотехнол

огічного 

аграрного 

сектору

2.9. Розширення 

консультативних та 

дорадчих послуг 

сільському населенню з 

питань розвитку і 

функціонування 

сільськогосподарських 

кооперативів, малих 

фермерських та 

сімейних господарств

Полтавська область 2020 2020

Місцевий 

бюджет       

(у т.ч. 

обласний)  та 

інші джерела

2000,000 750,000 750,000 558,200 2063,000 1871,200

Кількість курсів, 

семінарів та 

демонстраційних 

показів

од. 195 263 68 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.4. 

Розвиток 

високотехнол

огічного 

аграрного 

сектору

2.10. Залучення 

фермерських 

господарств до розвитку 

галузі тваринництва, 

кооперативних 

формувань, міні-заводів 

(цехів) із переробки 

молочної сировини, 

нішевих зернових, 

зернобобових і олійних 

культур, плодоовочевої 

продукції

Полтавська область 2020 2020
Державний 

бюджет
73126,200 10446,200 10446,200 10446,200 73126,200 73126,200

Кількість 

фермерських 

господарств

од. 9 1530 1521 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.5. 

Розвиток 

транспортної 

інфраструкту

ри

2.11. Проєктно-

вишукувальні роботи 

майбутніх років для 

будівництва, 

реконструкції та 

капітального ремонту 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення 

Полтавської області

Полтавська область 2018 2018

Місцевий 

бюджет 

(обласний) 

7196,327 0,000 0,000 0,000 7196,327 7196,327

Проєктно-

вишукувальні 

роботи на 

об'єктах

од. 109 109 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.5. 

Розвиток 

транспортної 

інфраструкту

ри

2.12. Капітальний 

ремонт дороги по 

вул.Криничній в 

м.Миргород Полтавської 

області

м.Миргород 

Полтавської області
2020 2020

Місцевий 

бюджет 
1106,468 1106,468 1106,468 1106,468 1198,776 1106,468

Капремонт 

дороги
м² 1657 1657 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.5. 

Розвиток 

транспортної 

інфраструкту

ри

2.13. Оновлення 

міського 

електротранспорту 

м.Кременчук

м.Кременчук 

Полтавської області
2018 2019 Кошти ЄБРР 303898,921 0,000 0,000 0,000 303898,921 303898,921

придбання 

тролейбусів
од. 48 48 - Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.5. 

Розвиток 

транспортної 

інфраструкту

ри

2.14. Програма розвитку 

та підтримки ПОКП 

„Аеропорт-Полтава”

Полтавська область 2018 2018
Місцевий 

бюджет 
38032,544 0,000 0,000 0,000 38032,544 38032,544

Кількість робочих 

місць
місце 50 50 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.15. „Здорова людина – 

квітуча Україна” 

(Реконструкція 

хірургічного відділення 

Решетилівської районної 

центральної лікарні м. 

Решетилівка 

Полтавської області)

Решетилівський 

район
2018 2019

Місцевий 

бюджет 

(обласний, 

районний), 

кошти 

організацій-

партнерів

1434,100 0,000 0,000 0,000 1434,100 1434,100

Економія 

бюджетних 

коштів, 

покращення 

перебування 

хворих, грн

% 15 15 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Модернізація (реконструкція, будівництво) автомобільних доріг та інфраструктурних обє’ктів

Напрям 2.5. Розвиток транспортної інфраструктури

Напрям 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону

Створення умов для розвитку альтернативної енергетики та впровадження  заходів з енергозбереження

Програма розвитку та підтримки ПОКП "Аеропорт-Полтава"

Впровадження інновацій в транспортній інфраструктурі
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Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.16. Впровадження 

інноваційних 

енергоефективних 

заходів по 

електропостачанню 

Лохвицької центральної 

районної лікарні на 

основі відновлювальних 

джерел енергії (енергії 

сонця). „Нове 

будівництво сонячної 

електростанції 

потужністю 27 кВт”

м.Лохвиця 

Полтавської області
2019 2019

Місцевий 

бюджет       

(у т.ч. 

обласний), 

кошти 

інвесторів

1433,830 0,000 0,000 0,000 1433,830 1433,830

1)Впровадити 

іноваційний 

енергоефективни

й захід; 

2)побудувати 

сонячну 

електростанцію 

потужністю 27 

кВт; 3) 

забезпечити 

виробництво 

тепловою 

енергією для 

власних потреб

об'єкт 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.17. Реконструкція 

покрівлі ДНЗ „Сонечко” 

по пл. Перемоги, 1 в с. 

Мартинівка Гадяцького 

району Полтавської 

області

с.Мартинівка 

Гадяцького району 

Полтавської області

2020 2020

Місцевий 

бюджет 

(сільський)

639,244 117,823 250,000 117,823 752,767 639,244

Створення 

належних умов 

для перебування  

дітей в дитсадку

будівельна 

готовність  

%

100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.18. Капітальний 

ремонт покрівлі ДНЗ 

„Зернятко” Рашівської 

сільської ради по вул. 

Кириченка, 14 в с. 

Рашівка Гадяцького 

району Полтавської 

області

с.Рашівка 

Гадяцького району 

Полтавської області

2018 2018

Місцевий 

бюджет 

(сільський)

807,305 0,000 0,000 0,000 807,305 807,305

Зменшення 

обсягу 

споживання 

паливно-

енергетичних 

ресурсів

% 10 10 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.19. Реконструкція 

системи опалення з 

встановленням 

модульної  

твердопаливної 

теплогенераторної 

Балясненської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  Диканської 

районної ради 

Полтавської області

Диканський район 2019 2019

Місцевий 

бюджет (у 

т.ч. 

обласний)

1492,000 0,000 0,000 0,000 1492,000 1492,000

Впровадження 

енергозберігаючи

х та 

енергоефективних 

технологій 

куб 20000 20000 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.20. Капітальний 

ремонт приміщення 

картинної галереї                                           

ім. М.К. Башкирцевої та 

благоустрій прилеглої 

території по вул. 

Незалежності, 68 смт 

Диканька Диканського 

району Полтавської 

області

Диканський район 2019 2019

Місцевий 

бюджет (у 

т.ч. 

обласний)

2289,000 0,000 0,000 0,000 2289,000 2289,000

Збільшення 

відвідуваності 

туристами даного 

об’єкта

чол 1000 400 -600

Проєкт реалізовано, 

не досягнення 

прогнозованих 

показників через 

карантинні заходи

Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.21. Завершення 

комплексу 

енергозберігаючих 

заходів в будинку 

культури с. Ждани 

шляхом проведення 

капітального ремонту 

фасаду приміщення із 

заміною вікон на 

енергозберігаючі

Лубенський район, 

с.Ждани
2019 2019

Місцевий 

бюджет
653,000 0,000 0,000 0,000 750,000 653,000

Максимальне 

задоволення 

культурних 

потреб, якісне та 

змістовне 

дозвілля жителів 

села та району 

тис.осіб 0,8 0,8 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Впровадження заходів з енергозбереження будівель та реконструкція систем теплопостачання



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

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.22. Реконструкція 

Лубенського 

дошкільного 

навчального закладу  № 

9 „Берізка” по вул. 

Метеорологічній, 24/2 в 

м. Лубни Полтавської 

області з 

термомодернізацією 

будівель

м. Лубни 2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

7976,860 7976,860 7976,860 7976,860 7976,860 7976,860

Споживання 

природнього газу 

за опалювальний 

період

куб.м 37800 30648 -7152

Проєкт реалізовано 

у повному обсязі із 

залученням коштів 

місцевого бюджету 

та ДФРР, 

забезпечено 

перевиконання 

прогнозованих 

показників.

Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.23. Реконструкція 

покрівлі Супрунівського 

НВК на вул. Соборній, 5 

в с. Супрунівка 

Полтавського району 

Полтавської області з 

влаштуванням 

шатрового даху

с. Супрунівка, 

Полтавського району 
2019 2020

Місцевий 

бюджет
5357,600 1012,100 1012,100 1012,100 5357,600 5357,600

Будівельна 

готовність
% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.24. Енергоефективна 

термомодернізація 

закладів освіти                        

м. Миргород 

Полтавської області

м.Миргород, 

Полтавської області
2018 2018

Місцевий 

бюджет
608,765 0,000 0,000 0,000 608,765 608,765 Кількість заходів шт. 2 2 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.25. Проведення 

капітального ремонту 

другого поверху 

головного корпусу 

Шишацької  центральної 

районної лікарні по вул. 

Легейди, 50, смт 

Шишаки  Полтавської 

області

Шишацький район 2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

державний 

бюджет

2791,130 454,465 454,465 454,465 2791,130 2791,130

Створення умов 

для надання  

якісних медичних 

послуг 

населенню. 

Проведення 

ремонтних робіт. 

Будівельна 

готовність  

%

100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.26. Термомодернізація 

будівель та 

реконструкція системи 

теплопостачання 

Горбанівського 

геріатричного 

пансіонату ветераніві 

війни та праці 

(господарський блок)

Полтавська область 2018 2018

Місцевий 

бюджет (у 

т.ч. 

обласний)

4 460,583 0,000 0,000 0,000 4 460,583 4 460,583 Площа утеплення м² 874 874 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.27. Термомодернізація 

Полтавської обласної 

клінічної лікарні 

відновного лікування та 

діагностики з обласними 

центрами планування 

сім’ї та репродукції 

людини, медичної 

генетики по вул. 

Шевченка, 10 в м. 

Полтава. Капітальний 

ремонт

Полтавська область 2018 2018
Місцевий 

бюджет
11 166,481 0,000 0,000 0,000 11 166,481 11 166,481 Загальна площа м² 3960 3960 0 Проєкт реалізовано Відсутні
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Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.28. Капітальний 

ремонт хірургічного 

відділення 

Кременчуцької міської 

дитячої лікарні по вул. 

Павлова, 16 у м. 

Кременчуці

Південний 

госпітальний округ
2020 2020

Державна 

субвенція, 

місцевий 

бюджет 

5 190,000 0,000 0,000 0,000 5 190,000 5 190,000

Проєктна 

потужність 

відділення

ліжко-дні 11900 11900 0

Капітальний ремонт 

І черги хірургічного 

відділення 

завершений,  

введено в 

екпслуатацію

Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкурентоспром

ожності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.29. Термомодернізація 

Комунального  закладу 

„Полтавський обласний 

клінічний госпіталь для 

ветеранів  війни”  

Полтавської обласної 

ради  по вул. Миколи 

Дмітрієва,5 в м. 

Полтава. Капітальний 

ремонт

Полтавська область 2019 2019
Місцевий 

бюджет
18 985,120 0,000 0,000 0,000 18 985,120 18 985,120

Загальна площа 

фасадів, що 

утеплюються

м² 3150 3150 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкурентоспром

ожності 

економіки регіону

Напрям 2.6. 

Забезпечення 

енергонезале

жності та 

формування 

енергоефекти

вного 

середовища 

регіону

2.30. Реконструкція 

котельної по пров. 

Енергетиків, 31 в 

м.Горішні Плавні 

Полтавської області

м.Горішні Плавні 

Полтавської області
2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

кошти 

НЕФКО

161964,724 45574,780 45574,780 45574,780 161964,724 161964,724

Індикатор про 

скорочення 

викидів СО2

т СО2 394,75 394,75 0 Проєкт завершено Відсутні

Встановлення 

велопарковок по 

місту

шт. 117 117 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Створення             

вело-СТО/ 

Закупка 

службових 

велосипедів для 

працівників ПМР

шт. 1/12 1/12 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2 Високий 

рівень 

конкурентоспром

ожності 

економіки регіону

Напрям 2.7. 

Реалізація 

туристичног

о потенціалу 

регіону

2.32. Будівництво 

велосипедних доріжок 

по вулиці Гоголя в місті 

Миргороді Полтавської 

області

м. Миргород 2020 2020

Місцевий 

бюджет, 

ДФРР

7078,933 7078,933 7078,933 7078,933 7078,933 7078,933
Улаштовано 

велодоріжок
км 5,1 5,1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2 Високий 

рівень 

конкурентоспром

ожності еконміки 

регіону 

Напрям 2.7. 

Реалізація 

туристичног

о потенціалу 

регіону

2.33. Реконструкція 

фонтану в парку на 

майдані Незалежності у 

м. Полтава

м. Полтава 2019 2019
Місцевий 

бюджет
26470,000 0,000 0,000 0,000 25044,700 25044,700

Виконання 

будівельно-

монтажних робіт

% 100 100 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 2. Високий 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

економіки регіону

Напрям 2.7. 

Реалізація 

туристичног

о потенціалу 

регіону

2.34. Створення 

сучасного туристичного 

вебсайту

Полтавська область 2018-2020 2019

Місцевий 

бюджет 

(обласний)

80, 00 0,000 0,000 0,000 80,000 79,500

Створення 

інтерактивної 

бази даних

шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

290,900

Ціль 2 Високий 

рівень 

конкурентоспром

ожності 

економіки регіону

Напрям 2.7. Реалізація туристичного потенціалу регіону

Модернізація та реконструкція обєктів туристичної інфраструктури

290,900204,100204,100204,100290,9002018 2020
Місцевий 

бюджет

Забезпечення надання автотранспортних послуг для перевезення людей (в т.ч. осіб з особливими потребами)

м. Полтава

Напрям 3.1. Підтримка територіальних громад та їх інституційне забезпечення

Ціль 3. Збалансований розвиток територій

Напрям 2.7. 

Реалізація 

туристичног

о потенціалу 

регіону

Створення сучасного  туристичного вебсайту

2.31. Створення 

інфраструктури розвитку 

велотуризму

Популяризація активного та екологічного відпочинку серед населення
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Ціль 3. 

Збалансований 

розвиток 

територій

Напрям 3.1. 

Підтримка 

територіальн

их громад та 

їх 

інституційне 

забезпечення

3.1. Придбання 

автомобіля для 

перевезення людей з 

особливими потребами

Пришибська ОТГ 2018 2018

Місцевий 

бюджет (у 

т.ч. 

обласний)

1200,000 0,000 0,000 0,000 1200,000 1199,000
Придбаний 

автомобіль
шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Збалансований 

розвиток 

територій

Напрям 3.1. 

Підтримка 

територіальн

их громад та 

їх 

інституційне 

забезпечення

  3.2.Формування 

ефективної системи 

поводження з відходами, 

в тому числі за рахунок 

роздільного способу 

збирання сміття та 

будівництва полігону        

(Придбання сміттєвоза з 

боковим завантаженням 

(місткість бункеру 18 

куб. м) з додатковим 

обладнанням: відвал, 

грейферний захват

м. Гадяч 2018 2018

Місцевий 

бюджет     

(м. Гадяч),          

Фонд 

охорони 

навколишнь

ого 

природного 

середовища 

Полтавської 

області

3068,500 0,000 0,000 0,000 3068,500 3068,500

Придбання 

сміттєзбиральної 

техніки

одиниць 1 1 - Проєкт реалізовано Відсутні

Ціль 3. 

Збалансований 

розвиток 

територій

Напрям 3.2. 

Ефективне 

просторове 

планування 

територій

3.3. Розробка 

генерального плану села 

Базилівщина 

Машівського району  

Полтавської області

Машівський район 

Полтавська область
2018 2018

Місцевий 

бюджет
223,000 0,000 0,000 0,000 223,000 223,000

Виготовлення 

генерального 

плану

шт. 1 1 0 Проєкт реалізовано Відсутні

  

Напрям 3.2. Ефективне просторове планування територій

Сприяння розробці містобудівної документації

Організація роздільного способу збирання твердих побутових відходів - дієвий механізм співробітництва територіальних громад


