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З метою подальшого придбання автобусів на умовах 
фінансового лізингу, на підставі ст. 26 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 
ст.ст. 42, 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 4 сесії Харківської міської 

ради 8 скликання від 21.04.2021 № 131/21 «Про надання 
згоди КП «Салтівське трамвайне депо» на придбання ав-

тобусів на умовах фінансового лізингу», виклавши пунк-
ти 1, 2 в такій редакції:

«1. Надати згоду КП «Салтівське трамвайне депо» на при-
дбання рухомого складу на таких умовах фінансового лізингу:

1.1. Предмет лізингу — не більше 320 (трьохсот двадця-
ти) одиниць автобусів.

1.2. Строк лізингу — не більше 60 місяців з дати, визна-
ченої в договорі.

1.3. Вартість предмета лізингу — не більше 930 000 000 грн 
00 коп. (дев’ятсот тридцяти мільйонів гривень 00 копі-
йок).

1.4. Авансовий платіж — не більше 20 відсотків від вар-
тості предмета лізингу з ПДВ.

1.5. Розмір та строки плати лізингових платежів — що-
місячно, тіло рівними частинами відповідно до умов до-
говору фінансового лізингу.

2. Під час формування проєкту бюджету Харківської 
міської територіальної громади на 2021–2027 рр. передба-
чати кошти на відшкодування вартості предмета лізингу.».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань тран-
спорту та зв’язку і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

На виконання ст.ст. 7, 32 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 зазначеного 
Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити План діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів Харківської міської ради на 2022 рік 
(додається).

2. Доручити Департаменту у справах інформації та 

зв’язків з громадськістю Харківської міської ради забез-
печити оприлюднення рішення в установленому поряд-
ку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань забез-

печення громадського порядку, дотримання законності, 
охорони прав, свобод та законних інтересів громадян і 
секретаря Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

Ураховуючи обмежені фінансові можливості комуналь-
них підприємств, які не дозволяють здійснювати придбан-
ня спеціалізованої техніки шляхом прямої закупівлі, згід-
но з Бюджетним кодексом України, Цивільним кодексом 
України, законами України «Про фінансовий лізинг», 
«Про публічні закупівлі», на виконання постанови Кабі-
нету Міністрів України від 11.08.2021 № 883 «Питання на-
дання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на 
придбання комунальної техніки», на підставі ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керую-
чись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КП «Міськелектротранссервіс» (код 

за ЄДРПОУ 37761936) (далі — Підприємство) на про-
ведення з дотриманням вимог Закону України «Про пу-
блічні закупівлі» процедури закупівлі послуг фінансового 
лізингу з метою придбання не більше 3 (трьох) одиниць 
спеціалізованої техніки (далі — Майно) на таких умовах:

1.1. Розмір фінансування за операцією — не більше 
12 700 000,00 гривень (дванадцяти мільйонів семисот ти-
сяч гривень 00 копійок).

1.2. Строк операції — не більше 60 місяців від дати 
отримання екскаваторів-навантажувачів BOBCAT B730R 
з додатковим обладнанням (відвалом для снігу) у кількос-
ті 3 одиниць згідно з актом приймання-передачі до дого-
вору фінансового лізингу.

1.3. Розмір авансового платежу — не більше 20 % від 
вартості предмета лізингу, за рахунок коштів субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 
комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання 
комунальної техніки, згідно з постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 11.08.2021 № 883 «Питання надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на 
придбання комунальної техніки».

1.4. Відсоткова ставка — змінювана, визначається за 
розміром індикативної ставки UIRD 12M плюс маржа 
банку не більше 4 відсотків річних. Відсоткова ставка не 
може бути більше 15 відсотків річних.

1.5. Комісійна винагорода за управління в розмірі не 
більше 1,2 % щомісячно та комісійна винагорода за на-
дання фінансування в розмірі не більше 0,75 %.

1.6. Погашення лізингових платежів, які складаються 
із суми відшкодування вартості Майна, нарахованих від-

сотків і комісій, здійснюється щомісячно.
1.7. Розміри лізингових платежів визначаються згідно з 

умовами договору фінансового лізингу.
2. Підприємству:
2.1. Забезпечити укладення договору фінансового лі-

зингу з учасником процедури закупівлі, який запропону-
вав найкращі умови на основі критеріїв і методики оцін-
ки, визначених Підприємством (далі — Переможець), на 
умовах, зазначених у пункті 1 рішення.

2.2. Після закінчення строку дії договору фінансового 
лізингу вчинити всі необхідні дії щодо оформлення доку-
ментів, які підтверджують право власності Підприємства 
на Майно.

3. Уповноважити директора Підприємства:
3.1. Укласти:
3.1.1. Договір фінансового лізингу з Переможцем на 

умовах, визначених у пунктах 1, 2 рішення (з можливіс-
тю самостійного визначення інших умов цього договору).

3.1.2. Договір / договори страхування Майна (з можли-
вістю самостійного визначення умов цього / цих договору 
/ договорів).

3.2. Виконувати всі дії та вчиняти всі правочини, не-
обхідні для реалізації рішення (у тому числі підписувати 

договори про внесення змін до договору фінансового лі-
зингу щодо зміни специфікації предметів лізингу, графіка 
лізингових платежів, довідки, заяви тощо, необхідні для 
укладення зазначених договорів).

4. Дозволити Підприємству здійснювати витрати, 
пов’язані з належним утриманням та експлуатацією, ре-
монтом та технічним обслуговуванням Майна згідно з 
умовами договору фінансового лізингу.

5. Під час формування проєкту бюджету Харківської 
міської територіальної громади на 2022–2026 рр. передба-
чати кошти на відшкодування вартості предмета лізингу.

6. Харківська міська рада в разі розірвання Підприєм-
ством договору фінансового лізингу, укладеного відпо-
відно до пунктів 1–3 рішення, зобов’язується повернути 
до державного бюджету виділену субвенцію з державного 
бюджету на розвиток комунальної інфраструктури в по-
вному обсязі протягом трьох місяців з моменту розірван-
ня договору фінансового лізингу.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань тран-
спорту та зв’язку і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 233/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 228/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 234/21
М. ХАРКІВ

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 4 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 21.04.2021 № 131/21 
«ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ КП «САЛТІВСЬКЕ ТРАМВАЙНЕ ДЕПО» НА ПРИДБАННЯ АВТОБУСІВ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ»

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2022 РІК

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ КП «МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС» НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 
З МЕТОЮ ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ

ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2022 РІК

№ з/п Вид документа Назва проєкту регуляторного акта Мета прийняття Cтроки 
підготовки

Найменування органів та під-
розділів розробників проєкту

Відповідальні за підготов-
ку регуляторного акта

1 2 3 4 5 6 7

1. Рішення Харківської міської ради
Про внесення змін до рішення 12 сесії Харківської міської ради 6 скликання 
від 23.12.2011 № 588/11 «Про затвердження правил паркування транспортних 
засобів у м. Харкові»

Приведення нормативного акта у відповідність 
до вимог чинного законодавства 2022 рік Департамент інфраструктури

Юридичний департамент
Директор Департаменту інфраструктури
Директор Юридичного департаменту

2. Рішення Харківської міської ради

Про внесення змін до рішення 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання 
від 14.07.2021 № 176/21 «Про затвердження Порядку часткової компенсації 
з бюджету Харківської міської територіальної громади відсоткових ставок за 
кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-
проєктів суб’єктів малого та середнього підприємництва міста Харкова»

Удосконалення та спрощення умов та ефектив-
ного механізму надання фінансової підтримки 
суб’єктів малого та середнього підприємниц-
тва міста Харкова

2022 рік
Департамент адміністративних послуг 
та споживчого ринку
Юридичний департамент

Директор Департаменту адміністративних по-
слуг та споживчого ринку
Директор Юридичного департаменту

3. Рішення Харківської міської ради
Про затвердження Порядку часткової компенсації з бюджету Харківської місь-
кої територіальної громади участі місцевих товаровиробників у міжнародних 
та національних ярмарково-виставкових заходах 

Впровадження ефективного механізму надан-
ня часткової компенсації з бюджету Харківської 
міської територіальної громади участі місцевих 
товаровиробників у ярмарково-виставкових 
заходах 

2022 рік
Департамент адміністративних послуг 
та споживчого ринку
Юридичний департамент

Директор Департаменту адміністративних по-
слуг та споживчого ринку
Директор Юридичного департаменту

4. Рішення Харківської міської ради Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади м. 
Харкова

Приведення нормативного акта у відповідність 
до вимог чинного законодавства 2022 рік

Департамент економіки та комуналь-
ного майна
Юридичний департамент

Заступник міського голови — директор Де-
партаменту економіки та комунального майна
Директор Юридичного департаменту

5. Рішення Харківської міської ради Про затвердження Положення про порядок списання майна, що перебуває у 
комунальній власності територіальної громади м. Харкова

Розробка порядку списання майна, що пере-
буває у комунальній власності територіальної 
громади м. Харкова

2022 рік
Департамент економіки та комуналь-
ного майна
Юридичний департамент

Заступник міського голови — директор Де-
партаменту економіки та комунального майна
Директор Юридичного департаменту

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ
Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку В.В. КИТАЙГОРОДСЬКА

Директор Юридичного департаменту І.О. БРОВЧЕНКО
Директор Департаменту інфраструктури С.Б. ДУЛЬФАН

Начальник відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Управління з питань підприємництва та регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку В.Б. БАКІН

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ 
ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2022 РІК» 

ВІД 22.12.2021 № 228/21

З метою сталого економічного та соціального роз-
витку міста Харкова, на підставі ст. 11 Закону України 
«Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України», згідно 
зі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму економічного та соціаль-

ного розвитку м. Харкова на 2022 рік згідно з додат-
ком.

2. Департаменту економіки та комунального майна 
Харківської міської ради на підставі наданих звітів депар-
таментів, управлінь та інших виконавчих органів Харків-
ської міської ради щоквартально до 15 числа другого міся-
ця, наступного за звітним періодом, інформувати Харків-
ську міську раду про хід виконання Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постій-
ні комісії Харківської міської ради з питань планування, 
бюджету і фінансів, з питань промисловості, економічного 
розвитку та власності і секретаря Харківської міської ради. 

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ВСТУП
Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2022 рік 

(далі — Програма) підготовлена Департаментом економіки та комунального 
майна відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економіч-
ного і соціального розвитку України» і постанови Кабінету Міністрів України 
«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соці-
ального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та державного 
бюджету», враховуючи Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», на 
виконання розпорядження міського голови «Про розробку проєкту Програми 
економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2022 рік».

Програма є ключовим документом, який визначає розвиток міста в корот-
костроковій перспективі на основі прогнозних показників економічного та 
соціального розвитку міста на 2022 рік, враховує прогнозні макропоказники 
економічного та соціального розвитку України, завдання і положення Стра-
тегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки та План заходів на 2021–
2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 ро-
ки, з урахуванням пропозицій постійних комісій міської ради, підприємств, 
установ та організацій міста, що задіяні у виконанні поставлених завдань.

Програма спрямована на ефективне розв’язання проблем економічного 
і соціального характеру та ґрунтується на аналізі тенденцій розвитку міської 
економіки, поточної економічної ситуації в Україні, актуальних проблем і прі-
оритетів соціально-економічної сфери, а також на припущеннях, що врахову-
ють внутрішні та зовнішні фактори розвитку міста.

Головними цілями визначено забезпечення сталого функціонування госпо-
дарського комплексу, соціальної та гуманітарної сфер, створення необхідних 
умов для структурних зрушень в економіці, ефективного використання трудо-
вих ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності; збережен-
ня та захист здоров’я громадян, доступу до якісної освіти, розвиток культури 
та спорту, підвищення ефективності використання земельних ресурсів і кому-
нального майна, діяльності комунальних підприємств; розвиток міжнародних 
відносин, туризму та укріплення позитивного іміджу Харкова як в Україні, так 
і в міжнародному співтоваристві; проведення цілеспрямованої містобудівної 
політики; поліпшення якості суспільних послуг.

Значна увага зосереджена на питаннях сприяння цифровому розвитку міс-
та, запровадження нових електронних сервісів; оновлення та розвитку інже-
нерно-транспортної інфраструктури, впровадження енергоефективних захо-
дів, створення умов для розвитку підприємництва, розширення житлового бу-
дівництва та будівництва об’єктів соціальної сфери, а також створення спри-
ятливих умов для роботи промислових підприємств, зміцненню законності та 
правопорядку.

Програма координує свої заходи із завданнями інших міських програм та є 
основою для формування та раціонального використання фінансових і матері-
альних ресурсів, спрямованих на реалізацію першочергових завдань, відповід-
но до пріоритетів економічного та соціального розвитку Харкова на 2022 рік.

1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД

Реалізація економічного потенціалу міста та розвиток інфраструктури
Незважаючи на пандемією COVID-19 у світі та пов’язану з цим складну со-

ціально-економічну ситуацію в країні: масову втрату робочих місць, зростання 
безробіття, скорочення місцевих доходів і величезні втрати продуктивності в 
країні, у 2021 році відзначалися позитивні зрушення в економіці міста, підви-
щення добробуту населення. 

На розвиток економіки м. Харкова значний вплив має малий та середній 
бізнес. З метою сприяння його роботі реалізуються заходи Програми підтрим-
ки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018–2022 роки.

У 2021 році розпочато часткову компенсацію з бюджету Харківської місь-
кої територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, що надаються 
банківськими установами на реалізацію бізнес-проєктів суб’єктів малого та 
середнього підприємництва міста Харкова. Також за зверненнями орендарів 
не нараховувалася орендна плата та пеня за договорами оренди комунально-
го майна територіальної громади міста суб’єктам господарювання, діяльність 
яких була заборонена на період встановлення карантину або обмежувальних 
заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19.

Проводилася робота, спрямована на створення сприятливих соціальних, 
правових, організаційних та економічних умов для подальшого розвитку під-
приємництва (за участі та підтримки органів місцевого самоврядування орга-
нізовані та проведені семінари, круглі столи та тренінги для підприємців).

За останніми статистичними даними, у 2020 році в місті здійснювали ді-
яльність 19,7 тис. великих, середніх та малих підприємств, що складає 78,5 % 
від загальної кількості підприємств області, і на 319 підприємств, або на 1,6 % 
більше в порівнянні з 2019 роком. Із загальної кількості зазначених підпри-
ємств 99,9 % становили малі та середні підприємства. З них 826 — середні під-
приємства (4,2 % від загальної кількості підприємств), 18 890 — малі та мікро-
підприємства (95,7 % від загальної кількості підприємств). 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах міста становила 288,3 тис. 
осіб, що на 2,7 тис. осіб більше, ніж у 2019 році.

Підприємствами великого, малого та середнього бізнесу за 2020 рік реалі-
зовано продукції (товарів, послуг) на 299,3 млрд грн, що складало 68,1 % від 
загального обсягу реалізованої продукції по Харківській області.

За даними Головного управління ДПС у Харківській області, станом на 
01.07.2021 на обліку в територіальних органах ДПС м. Харкова значилося 
119,3 тис. фізичних осіб-підприємців. 

Показники діяльності підприємств м. Харкова представлено на діаграмі:

За видами економічної діяльності найбільша кількість підприємств зосе-
реджена у сферах оптової та роздрібної торгівлі, послуг, промисловості, опе-
рацій з нерухомим майном.

Комфортність життя у кожній громаді значною мірою залежить від якос-
ті, зручності та доступності різноманітних послуг, які надають органи влади та 
місцевого самоврядування. З цією метою в місті працює Центр надання адмі-
ністративних послуг (далі — ЦНАП) м. Харкова та 11 його територіальних під-
розділів щодо надання послуг суб’єктам господарської діяльності. 

Концепція центрів надання адміністративних послуг полягає у створенні єди-
ного місця прийому громадян та суб’єктів господарювання з усіх або більшості 
необхідних адміністративних послуг.

Основні проблеми, що виникають в роботі ЦНАПів, пов’язані з потребою 
в інтеграції реєстрів, що дозволить зменшити кількість довідок для громадян, 
які необхідно подавати під час отримання послуг; необхідністю переведення 
адміністративних послуг в електронний формат; неналежним рівнем профе-
сійної підготовки підприємців; падінням ділової активності у сфері підприєм-
ництва у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 у світі.

Здійснювалась діяльність щодо сприяння розвитку промислових підпри-
ємств міста.

В основному промисловий потенціал міста складається з підприємств маши-
нобудівної, хімічної, електроенергетичної, паливної, харчової галузей. Очі-
кується, що у 2021 році обсяг реалізованої промислової продукції становитиме 
83,0 млрд грн.

Очікуваний обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних 
осіб) м. Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна 
торгівля, за 2021 рік складе 53,3 млрд грн, темп росту роздрібного товарообо-
роту (у фактичних цінах) до 2020 року 103,5 %. Реалізація товарів на одного 
мешканця складе 37,1 тис. грн.

Очікується, що кількість підприємств торгівлі у 2021 році складе 3,3 тис. од., 
що на 0,6 % більше, ніж у 2020 році, ресторанного господарства — 3,0 тис. од., 
що на рівні 2020 року, кількість підприємств побутового обслуговування — 
1,9 тис. од., що менше в порівнянні з 2020 роком на 7,6 %.

На території міста здійснюють роздрібну торгівлю українські торговельні 
мережі, загальна кількість магазинів яких складає 102 одиниці.

Активно розвиваються харківські торговельні мережі, загальна кількість 
підприємств яких складає 242 одиниці. 

На 01.10.2021 у м. Харкові функціонують 68 мініпідприємств, 53 ринки та 
торговельні майданчики.

На реалізацію Перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази 
ринків та торговельних майданчиків за 9 місяців 2021 року витрачено 49,1 млн 
грн.

На території ринків та торговельних майданчиків організовано понад 
1,1 тис. торговельних об’єктів для соціально незахищених громадян.

Індекс споживчих цін на товари та послуги по Харківській області за січень-
вересень 2021 року склав 107,2 % (за аналогічний період 2020 року — 102,2 %).

Очікується, що за підсумками 2021 року індекс інфляції складе 108,9 %.
Продовжено роботу щодо сприяння зростанню позитивного іміджу міста 

Харкова, як інноваційно та інвестиційно привабливого, не тільки в Україні, а і в 
міжнародному співтоваристві.

З метою зміцнення співробітництва між підприємствами міста та підпри-
ємствами країн Європи, близького і дальнього зарубіжжя проводяться ділові 
зустрічі, презентації, конференції та тематичні форуми.

Основні проблеми, що впливали на обсяги інвестування:
недосконалість чинного законодавства та недостатня державна підтримка 

інвестиційної діяльності;
близькість розташування м. Харкова до зони проведення операції 

об’єднаних сил;
пандемія COVID-19, яка привела до введення карантинних заходів у біль-

шості країн світу.
Продовжувалася реалізація державної політики у сфері цифрового розвитку, 

розбудови інформаційного суспільства, запровадження нових електронних 
сервісів та послуг для громадян.

Для подальшого розвитку Єдиної інформаційної системи Харківської місь-
кої ради та її виконавчих органів з метою забезпечення зростаючих потреб гро-
мади в прозорому інформаційно-комунікаційному середовищі та створення 
ефективних механізмів управління на базі інформаційних технологій здійсню-
ються заходи Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013–2025 
роки.

У березні 2021 року Міністерство цифрової трансформації України обрало 
місто Харків для участі в експериментальних проєктах щодо реєстрації, зняття 
з реєстрації місця проживання осіб віком від 14 років в електронній формі та 
актуальної реєстрації місця проживання особи на Єдиному державному веб-
порталі електронних послуг «Портал Дія». 

Одним із напрямків підвищення обізнаності жителів міста у сфері парти-
сипаторної та електронної демократії є реалізація та підтримка інтернет-плат-
форми «Портал харків’янина», яка є унікальним інструментом залучення гро-

мади міста до запровадження громадського бюджетування, висвітлення масо-
вих міських заходів та актуальних новин міста, України та світу. 

Продовжувалася робота по технічному супроводженню, модифікації експе-
риментального проєкту державна комплексна послуга «єМалятко», електрон-
ного сервісу «Єдиний кабінет харків’янина», впровадженню безготівкової 
оплати за адміністративний збір через POS, термінали. Продовжено викорис-
тання медичної інформаційної системи «Helsi». 

Проведено роботу по облаштуванню комунальних установ Харківської 
міської ради планшетами з функцією сурдоперекладу.

Від Міністерства цифрової трансформації України Харківською міською 
радою прийнято до комунальної власності Харківської міської територіальної 
громади програмне забезпечення «Портал відкритих даних Харкова» з супро-
відною документацією.

У рамках проєкту «Smart Transport» організовано своєчасне оновлення мо-
більного додатку «Е-Паркування», розроблено детальні інструкцій для меш-
канців щодо способів оплати паркування та відповідних дій у разі отримання 
штрафу, розроблено пропозиції щодо впровадження системи диспетчеризації 
комунального транспорту з метою поширення інформації для мешканців що-
до місцезнаходження міського наземного електричного транспорту в режимі 
реального часу.

Продовжувалася робота щодо впровадження системи відеоспостереження 
міста Харкова. 

Створено офіційний міський канал з цифрової грамотності для вчителів 
(Digital.info вчителів Харкова).

Розпочато роботу по створенню ком’юніті вчителів міста Харкова 
«Teachers2IT» шляхом розробки комплексного курсу «Використання IT-
інструментів в освітньому процесі».

Постійна увага приділялася питанням містобудування, формуванню ціле-
спрямованої містобудівної політики, контролю за дотриманням містобудівно-
го законодавства, упорядкуванню й поліпшенню рекламної діяльності в місті.

Виконувалися заходи Програми по реалізації рішень генерального плану 
м. Харкова на період до 2026 р.

Станом на 01.10.2021 обсяг капіталовкладень, спрямованих на об’єкти бу-
дівництва та реконструкції об’єктів житлово-комунального, соціально-куль-
турного призначення та інженерні комунікації, які фінансуються за рахунок 
бюджетних коштів, становив 1 382,4 млн грн, що у 1,4 разу більше, ніж у відпо-
відному періоді минулого року

У житловому будівництві протягом 2021 року спостерігається стабільна ситуа-
ція щодо обсягів введення в експлуатацію житла.

Усього за 9 місяців 2021 року введено до експлуатації 495,8 тис. кв. м загаль-
ної площі житла (нове будівництво). 

Вирішення житлових проблем громадян потребує повноцінного фінансо-
вого забезпечення як на державному, так і на місцевому рівнях.

В останні роки Харків є беззаперечним лідером в Україні щодо реалізації 
місцевих житлових програм. 

У місті здійснювалася реалізація Міської цільової програми будівництва 
(придбання) доступного житла на 2021–2030 роки. 

В липні 2021 року затверджено Міську цільову програму здешевлення вар-
тості іпотечних кредитів для багатодітних сімей, якою передбачається надання 
за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади дер-
жавної підтримки на часткову компенсацію відсотків у розмірі 7,0 % річних 
за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівни-
цтво (придбання) житла. 

З метою покращення ситуації щодо забезпечення житлом працівників бю-
джетної сфери м. Харкова та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у 
м. Харкові, передбачається здійснювати заходи щодо реалізації механізму за-
безпечення громадян житлом на умовах фінансового лізингу.

Фінансування Міської цільової програми будівництва (придбання) доступ-
ного житла на 2021–2030 роки та Міської цільової програми здешевлення вар-
тості іпотечних кредитів для багатодітних сімей за рахунок коштів Харківської 
міської територіальної громади у 2021 році очікується в обсязі 102,4 млн грн, 
що відповідає рівню попереднього року. 

Обсяги інвестування за рахунок коштів бюджету Харківської міської тери-
торіальної громади на реалізацію міських житлових програм:

Відповідно до Порядків формування та ведення реєстрів кандидатів на 
надання державної підтримки та довгострокових пільгових кредитів за раху-
нок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади станом на 
01.10.2021 згідно з рішеннями виконавчого комітету Харківської міської ра-
ди включено до реєстрів 301 сім’ю (з урахуванням одиноких громадян), у тому 
числі 202 сім’ї — доступне житло, 99 — пільгове молодіжне житлове кредиту-
вання.

Стабільне фінансування з бюджету Харківської міської територіальної гро-
мади міських житлових програм сприяє реалізації права громадян на власне 
житло, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових 
умов.

Перевезення населення здійснювали підприємства міського транспорту та 
приватні перевізники.

Міською транспортною системою в основному забезпечено попит населен-
ня на пасажирські перевезення.

Очікується, що у 2021 році перевезення усіма видами міського транспорту 
становитиме 249,9 млн пасажирів, у тому числі: метрополітеном — 146,6 млн 
пасажирів, наземним електротранспортом — 79,3 млн, автобусним транспор-
том — 24,0 млн пасажирів.

КП «Харківський метрополітен» здійснювалися заходи, спрямовані на 
зменшення витрат від виробничої діяльності. Очікується, що витрати на про-
ведення капітального та поточного ремонту вагонів, ескалаторів, приміщень 
станцій та іншого обладнання складуть 30,3 млн грн.

Згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціаль-
ного захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки та обласної програми 
розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2019–2023 роки» пе-
редбачено кошти на компенсацію збитків від перевезення наземним електро-
транспортом пільгової категорії громадян з бюджету Харківської міської тери-
торіальної громади та із обласного бюджету Харківської області.

КП «Міськелектротранссервіс» здійснювалося утримання, обслуговування 
та поточний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури.

Перевезення пасажирів автобусним транспортом здійснювалися на міських 
маршрутах засобами підприємств різних форм власності та приватних підпри-
ємців. На автопідприємствах розроблені та затверджені паспорта автобусних 
маршрутів, що враховують вимоги безпеки пасажирських перевезень. 

Оновлений парк КП «Харківпасс» обслуговує та надає послуги з перевезен-
ня пасажирів автобусними маршрутами загального користування з автостан-
цій «Холодна гора», «Героїв праці», «Центральний ринок», «Індустріальна». 
Очікується, що на кінець року послугами автостанцій скористується 5,0 млн 
пасажирів.

Згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціаль-
ного захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки, КП «Харківпасс» 
продовжувалася видача персоніфікованих пільгових електронних квитків 
окремим категоріям громадян для проїзду в міському електричному транспор-
ті на безоплатній основі. Здійснювалася видача карток харків’янина для всіх 
категорій громадян на безоплатній основі для проїзду в міському пасажир-
ському транспорті.

З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху та поповнення над-
ходжень до бюджету Харківської міської територіальної громади за рахунок 
збору за паркування транспорту здійснює діяльність КП «Харківпарксервіс».

Значна увага приділялася реконструкції, бу-
дівництву, капітальному і поточному ремонту й 
утриманню вулично-дорожньої мережі міста.

Витрати на будівництво, реконструкцію, 
утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі 
та інженерних об’єктів на ній на кінець року ста-
новитимуть понад 1,6 млрд грн.

Разом із цим залишаються проблемами від-
сутність компенсації з державного бюджету 
збитків від перевезення пільгового контингенту 
і, як наслідок, збиткова робота комунальних під-
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приємств, недоукомплектованість шляхово-експлуатаційних підприємств до-
рожньою технікою, незадовільний стан окремих ділянок вулично-дорожньої 
мережі міста.

Постійно здійснювалася робота по реалізації державної політики у сфері 
енергоефективності.

З метою залучення жителів міста до впровадження енергозберігаючих захо-
дів реалізовувалися програми щодо підвищення енергоефективності.

На відшкодування частини суми кредитів, отриманих ОСББ, ЖК та 
ЖБК м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачено 
500 тис. грн. 

За січень-жовтень 2021 року за рахунок коштів бюджету Харківської місь-
кої територіальної громади частково відшкодовано відсотки за кредитами на 
енергозбереження та основну суму за кредитами в сумі 1,2 млн грн, або 80,0 % 
від передбаченого на рік.

Проведено обстеження об’єктів комунальної власності Харківської місь-
кої територіальної громади на предмет можливості подальшого встановлен-
ня датчиків на приладах обліку споживання паливно-енергетичних та інших 
ресурсів та впровадження системи внутрішнього енергетичного моніторингу. 
В якості пілотного проєкту встановлено прилади для автоматичного зняття та 
передачі даних по споживанню паливно-енергетичних ресурсів та моніторин-
гу кліматичних умов у трьох школах та двох дошкільних навчальних закладах. 
Проводився онлайн моніторинг та тестування приладів.

На підставі даних, отриманих з автоматизованої інформаційної системи 
«Енергосервіс», проведено аналіз використання паливно-енергетичних та ін-
ших ресурсів об’єктами комунальної власності Управління освіти адміністра-
ції Новобаварського району та виявлено найбільш енергозатратні об’єкти.

З метою популяризації переваг підвищення ефективності використання 
енергоносіїв серед населення розпочато співпрацю з компаніями — забудов-
никами міста Харкова. 

Постійно здійснювалася діяльність, спрямована на підвищення ефектив-
ності використання об’єктів комунальної власності територіальної громади 
міста.

Станом на 01.10.2021 в комунальній власності міста знаходилося 322 під-
приємства, установи і організації. 

У січні-вересні 2021 року до власності міста прийнято 419 об’єктів. відомчо-
го житлового фонду, гуртожитків, об’єктів соціально-побутового призначен-
ня, безхазяйних об’єктів (нежилих приміщень, інженерних мереж, житлових 
будинків) й інших.

Продовжувалися роботи щодо поліпшення обліку та використання нежит-
лових приміщень, попередження фактів порушень орендарями умов договорів 
оренди.

Для здійснення контролю за своєчасним надходженням орендної плати 
проводилася оперативна обробка інформації щодо розрахунку та надходжен-
ня орендної плати.

Згідно планових показників у 2021 році загальний дохід 60 комунальних уні-
тарних підприємств становитиме 18,6 млрд грн, чистий прибуток прибуткових 
підприємств від фінансово-господарської діяльності передбачається у розмірі 
45,0 млн грн.

Залишаються проблеми, пов’язані зі значним фізичним і моральним зно-
сом основних фондів комунальних унітарних підприємств; невирішеністю на 
державному рівні питання компенсації втрат доходів від пільгових перевезень 
пасажирів у міському електротранспорті та погашення заборгованості за різ-
ницю в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопоста-
чання та водовідведення населенню.

Продовжено роботи з удосконалення регулювання земельних відносин на 
міських територіях, забезпечення раціонального використання й охорони зе-
мель та їх інвентаризація.

Реалізовувалася Програма подальшого реформування земельних відносин 
і підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007–
2024 роки.

Очікується, що у 2021 році надходження від орендної плати за зем-
лю до бюджету Харківської міської територіальної громади становитимуть 
953,2 млн грн (у 2020 році — 856,0 млн грн), від продажу земельних ділянок — 
82,4 млн грн (у 2020 році — 110,3 млн грн).

Проте слід відзначити, що законодавча та нормативна база з питань земель-
них відносин потребує удосконалення.

У житлово-комунальному господарстві міста основна увага зосереджена на за-
безпеченні необхідного рівня житлово-комунального обслуговування горо-
дян, підтримці належного санітарного порядку і технічного стану будинків та 
інженерного обладнання, благоустрою міста.

Виконувалися заходи «Програми розвитку і реформування житлово-кому-
нального господарства м. Харкова на 2011–2025 рр».

Реалізовувалися заходи, спрямовані на зниження експлуатаційних витрат 
на послуги водопостачання, водовідведення, теплопостачання та собівартості 
наданих послуг за рахунок внутрішніх резервів.

Здійснювалися роботи стосовно поліпшення зовнішнього освітлення міс-
та, що дасть можливість до кінця року довести рівень горіння світлоточок до 
99,6 %.

Проводилася комплексна реконструкція парків та скверів, зоопарку, благо-
устрій прибудинкових територій у житлових масивах міста тощо.

Реалізується Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, жит-
лових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в 
місті Харкові на 2015–2022 рр., що сприяє створенню об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, яких у місті на кінець 2021 року очікується 643 од.

Значна увага приділялася комплексному благоустрою прибудинкових тери-
торій, здійснювалося їх облаштування дитячими і спортивними майданчиками.

Соціальна сфера
В останні роки відзначалися деякі позитивні зрушення в демографічній си-

туації. Проте продовжується процес старіння населення. Скорочується частка 
населення працездатного віку і збільшується — людей похилого віку.

Очікується, що чисельність наявного населення у 2021 році зменшиться на 
3,6 тис. осіб і на початок 2022 року становитиме 1430,3 тис. осіб.

Здійснюється реалізація державної політики щодо регулювання ринку пра-
ці, сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту грома-
дян від безробіття, в тому числі в межах Програми сприяння безпечній жит-
тєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–
2025 роки.

Станом на 01.10.2021 чисельність безробітних, що перебували на обліку в 
Харківському міському центрі зайнятості, склала понад 5,5 тис. осіб, отриму-
ють допомогу по безробіттю — понад 4,4 тис. осіб. 

У зв’язку з пом’якшенням карантину рівень безробіття станом на 01.10.2021 
порівняно з аналогічною датою попереднього року зменшився з 1,39 % до 
0,62 %. Очікується, що рівень офіційно зареєстрованого безробіття на кінець 
2021 року складе 0,7 % (на 01.01.2021 — 1,19 %). Кількість працевлаштованих 
безробітних за 9 місяців 2021 року становить 4 244 особи. Плановий показник 
з працевлаштування безробітних виконано на 102,0 %.

За 9 місяців 2021 року у банку даних служби зайнятості налічувалося 
14,4 тис. актуальних вакансій, які були заявлені 3,0 тис. роботодавцями. Із цих 
вакансій 3,7 тис. укомплектовано за направленням служби зайнятості.

Для стабілізації ситуації на ринку праці проводяться комплексні заходи з 
метою збереження робочих місць. Надається допомога роботодавцям по част-
ковому безробіттю на період карантину.

Очікується, що до кінця 2021 року у м. Харкові буде створено 23,4 тис. нових 
робочих місць.

Одним із факторів підвищення соціальних гарантій і доходів населення у 2021 
році стало зростання державних соціальних стандартів. Мінімальна заробітна 
плата встановлена з 1 січня 2021 року у розмірі 6 000 грн. Прожитковий міні-
мум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня встановлено у розмірі 2 189 
грн, з 1 липня — 2 294 грн (відповідно 2 270 грн та 2 397 грн — для працездатних 
осіб, 1 769 грн та 1 854 грн — для осіб, які втратили працездатність).

Очікується, що за підсумками 2021 року 
середньомісячна номінальна заробітна плата 
у місті Харкові становитиме 12 000 грн, що у 
1,8 разу більше мінімальної зарплати та у 4,8 
разу більше прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб.

Середній розмір пенсії по м. Харкову на 
01.10.2021 становив 4 063,2 грн, що у 2,2 разу 
більше законодавчо встановленого прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність.

Реалізація соціальної політики здійснювалася згідно з Програмою сприяння 
безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харко-
ва на 2021–2025 роки.

Надавалася одноразова адресна грошова допомога громадянам окремих 
пільгових категорій за індивідуальними зверненнями громадян, за списками 
громадських організацій та списками виконавчих органів Харківської міської 
ради. За 9 місяців 2021 року допомогу виділено понад 16,7 тис. громадян. 

За рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади ста-
ном на 01.07.2021 майже 463 тис. громадянам встановлено додаткові соціаль-
ні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку, 
пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті і 
метрополітені тощо.

Продовжено роботу з подальшого розвитку ринку соціальних послуг міста.
У ході реалізації міського проєкту «Єдина соціальна мережа» за результата-

ми конкурсного відбору отримали фінансову підтримку з бюджету Харківської 
міської територіальної громади для реалізації ініціатив 23 громадські організа-
ції соціального спрямування. 

Функціонують 32 електронні соціальні інформаційні офіси, якими у січні-
жовтні 2021 року прийнято і надано роз’яснення майже на 30,5 тис. звернень 
громадян.

Здійснює роботу міський Комітет забезпечення доступності маломобільних 
груп населення до об’єктів соціальної й інженерно-транспортної інфраструк-
тури.

Подовжено роботу Координаційної ради з питань реалізації державної по-
літики щодо попередження наркоманії та реалізацію Комплексної програми з 
протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоак-
тивних речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 2021–2025 роки. В межах Комп-
лексної програми функціонує гаряча лінія «Протидія наркозлочинності». 
Працює чат-бот для блокування інтернет-наркокрамниць «Стоп наркотик».

Продовжено надання транспортної соціальної послуги з перевезення інва-
лідів І та ІІ груп із порушенням опорно-рухового апарату, які пересуваються 
на кріслах колісних.

Залишається стабільною мережа закладів соціальної спрямованості із на-
дання різноманітних соціальних послуг жителям територіальної громади.

Забезпечено функціонування 15 підпорядкованих закладів соціальної сфе-
ри, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Харківської міської терито-
ріальної громади. 

Суттєвим механізмом підтримки населення міста є надання адресної со-
ціальної допомоги в рамках виконання делегованих державою повноважень.

Станом на 01.10.2021 отримують державну соціальну допомогу 30,6 тис. осіб 
на 31,9 тис. дітей.

Організовано роботу щодо соціального захисту внутрішньо переміщених 
осіб з тимчасово окупованої території України.

Проводилася значна робота з надання грошової компенсації окремим піль-
говим категоріям громадян на придбання житла.

Здійснюється адресна соціальна підтримка домогосподарств харків’ян. 
Станом на 01.10.2021 майже 70,1 тис. домогосподарствам харків’ян визначено 
право на отримання житлової субсидії. 

У місті реалізується пілотний проєкт зі створення центрів надання соціаль-
них послуг у форматі «Прозорий офіс». Центри успішно працюють вже у 3 ра-
йонах міста. Здійснюється організаційна робота по створенню центрів в усіх 
районах міста.

Здійснюється діяльність щодо захисту прав дітей.
Забезпечено реалізацію заходів Міської комплексної програми «Назустріч 

дітям» на 2021–2025 рр. щодо захисту прав дітей, попередження соціально-
го сирітства, створення умов для розвитку сімейних форм виховання дітей, 
утвердження в суспільстві сімейних цінностей, всебічного розвитку та вихо-
вання дітей, профілактики та реабілітації бездоглядних дітей у місті Харкові. 
Систематично здійснюється профілактична робота з сім’ями, що опинилися в 
складних життєвих обставинах та яким надаються різні види допомоги.

Проводилися профілактичні рейди, за результатами яких виявлених дітей 
влаштовано до спеціальних закладів, повернуто батькам або особам, які їх за-
мінюють, та влаштовано до закладів охорони здоров’я.

Проводилися обстеження сімей, в яких батьки не виконують належним чи-
ном обов’язки щодо виховання своїх дітей.

На 01.10.2021 на обліку знаходилося майже 1,9 тис. дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, і тих, які опинилися у складних життєвих 
обставинах. 

Забезпечено функціонування комунального закладу соціального захисту 
для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова».

Працювала Комісія з питань захисту прав дитини виконавчих органів Хар-
ківської міської ради.

З метою захисту майнових та особистих немайнових прав дітей здійснюва-
лося представництво неповнолітніх у судах різних інстанцій.

Продовжувалася робота щодо реалізації права дитини на виховання в сі-
мейному оточенні шляхом усиновлення, опіки, створення нових прийомних 
сімей, дитячих будинків сімейного типу, влаштування до них дітей відповідних 
категорій. Станом на 01.10.2021 у м. Харкові право на виховання в сімейному 
оточенні реалізувало майже 1,4 тис. дітей, що складає близько 96,0 % від за-
гальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які перебувають на обліку районних служб у справах дітей. Стабільно високим 
залишається рівень усиновлення дітей громадянами України.

Гуманітарна сфера
Розвиток галузі охорони здоров’я забезпечувався за рахунок фінансування з 

державного бюджету, а саме субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 
здоров’я (централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукро-
вий діабет), з бюджету Харківської міської територіальної громади та коштів, 
отриманих від Національної служби здоров’я України згідно укладених дого-
ворів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гаран-
тій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

За 9 місяців 2021 року в межах Комплексної програми «Інновації в пріо-
ритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011–
2025 роки» за рахунок бюджетних коштів 28 комунальними некомерційними 
підприємствами охорони здоров’я придбано сучасне медичне обладнання, 
у 16 закладах охорони здоров’я проведено капітальні ремонти.

Окрім того, з бюджету Харківської міської територіальної громади видiлено 
кошти на реалiзацiю проєктiв з реконструкцiї, капiтального ремонту прий-
мальних вiддiлень в опорних закладах охорони здоров’я м. Харкова.

На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих те-
риторій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам при-
дбано системи ультразвукові діагностичні для клінічної багатопрофільної лі-
карні № 25 та дитячої поліклініки № 13.

За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних 
громад на виконання доручень виборців депутатам обласної ради придбано 
апарат ШВЛ пологовим будинком № 2.

За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров’я України, 
на галузь охорони здоров’я, комунальними некомерційними підприємствами 
Харківської міської ради на придбання медобладнання та проведення капі-
тального ремонту витрачено понад 128,0 млн грн. 

Особлива увага приділялася боротьбі з COVID-19. На подолання вірусної 
інфекції за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної грома-
ди витрачено коштів на загальну суму 32,0 млн грн, у тому числі на закупівлю 
засобів індивідуального захисту, закупівлю лікарських засобів та виробів ме-
дичного призначення, придбання апаратів штучної вентиляції легенів, прове-
дення капітальних ремонтів тощо.

Продовжувалося сприяння здійсненню заходів, спрямованих на розвиток 
ринку медичних послуг за рахунок платних послуг та госпрозрахункової ді-
яльності.

Продовжено заходи щодо профілактики захворювань грудної залози у жі-
нок шляхом проведення спеціальних обстежень на апаратах ультразвукової 
діагностики та мамографах.

На виконання заходів щодо зниження перинатальних втрат охоплено 
дворазовим ультразвуковим дослідженням 94,0 % та діагностикою на ВІЛ-
інфекцію обстежено 95,1 % від числа вагітних, що підлягають обстеженню.

Реалізовувалися заходи щодо попередження випадків малюкової смертності.
Діяльність комунальних некомерційних підприємств, що надають первин-

ну медичну допомогу, було спрямовано на виконання завдань щодо профілак-
тики артеріальної гіпертензії, виявлення цукрового діабету, боротьби із тубер-
кульозом, виявлення онкологічних захворювань.

У місті стабільно функціонує система освіти, яка забезпечує конституційне 
право кожного громадянина на доступну, безоплатну й якісну освіту. Реалі-
зується Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018–2022 роки.

У 2020–2021 навчальному році у 181 загальноосвітньому навчальному за-
кладі комунальної форми власності функціонувало 4,4 тис. класів, в яких на-
вчалось 126,8 тис. учнів.

Функціонує 224 інклюзивних класи у 66 закладах загальної середньої освіти 
різних форм власності, в яких навчається 355 дітей з особливими освітніми по-
требами, із них у 60 комунальних закладах 200 класів і 316 учнів. 

У школах міста створено 18 ресурсних кімнат. Усі діти з особливими освітні-
ми потребами, батьки яких звернулися до закладів освіти, охоплені навчанням. 

Забезпечено функціонування 13 професійно-технічних навчальних закла-
дів, що фінансуються з бюджету Харківської міської територіальної громади, 
але не входять до комунальної власності міста.

Функціонує КЗ «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської 
міської ради». З метою реалізації права дітей на освіту з особливими освітні-
ми потребами до кінця 2021 року при Харківському інклюзивно-ресурсному 
центрі планується відкрити філію на базі приміщення загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів № 117. 

Забезпечено функціонування 210 закладів дошкільної освіти комунальної 
форми власності та 5 навчально-виховних комплексів.

У новому 2021/22 навчальному році відновлено діяльність закладу дошкіль-
ної освіти № 436 (2 групи) у Шевченківському районі міста та відкрито 5 груп 
у функціонуючих закладах дошкільної освіти, що надало можливість створити 
додатково місця для 190 дітей. 

У закладах дошкільної освіти усіх форм власності навчається та виховується 
майже 41,8 тис. дітей від року до шести, або 86,2 % від загальної кількості дітей 
відповідного віку.

Діє система електронної реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади, що 
дає змогу забезпечити прозорість та відкритість процедури їх прийняття.

У закладах дошкільної освіти отримують харчування 41,0 тис. вихованців, з 
яких майже 7,0 тис. мають пільги на харчування.

Продовжено безкоштовне харчування сніданками всіх школярів початкової 
школи. Від плати за харчування у закладах освіти міста звільнено учнів пільго-
вих категорій.

Щодня забезпечуються безкоштовними сніданками більше 52,0 тис. шко-
лярів 1-4 класів, близько 12,3 тис. першокласників отримують безкоштовно 
молоко гарантованої якості, майже 5,5 тис. учнів пільгових категорій забезпе-
чено безкоштовним гарячим харчуванням (обідом). Відповідно до заяв батьків 
для майже 4,0 тис. учнів організовано дієтичне харчування.

Проведено роботу з підготовки та організації літнього відпочинку та оздо-
ровлення дітей. З 01.06.2021 234 заклади дошкільної освіти (в тому числі і до-
шкільні підрозділи навчально-виховних комплексів) працювали в оздоровчо-
му режимі роботи. У школах відпочинком у 182 таборах було охоплено майже 
27,7 тис. дітей. Відпочинкова зміна у пришкільних таборах тривала з 07.06.2021 
по 25.06.2021. Забезпечено двохразове гаряче харчування дітей; 3,4 тис. дітей 
пільгового контингенту за рахунок бюджетних коштів забезпечувались безко-
штовним харчуванням.

Щомісячно виплачувались 120 стипендій міського голови «Обдарованість» 
для учнів закладів загальної середньої освіти і для студентів ВНЗ у розмірі 
800 грн та 240 стипендій міської ради «Кращий учень навчального закладу» 
у розмірі 500 грн. Здійснювалось грошове стимулювання керівників, кращих 
педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних за-
кладів, чиї учні стали переможцями Міжнародних та ІV етапу Всеукраїнських 
предметних олімпіад, щомісячне грошове стимулювання переможців місь-
кого конкурсу «Вчитель року» в розмірі 10,0 тис. грн, лауреатів конкурсу — 
3,0 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади 
проводяться ремонтно-відновлювальні роботи закладів освіти, встановлення 
дитячих ігрових майданчиків в закладах дошкільної освіти, придбання меблів 
та м’якого інвентарю для закладів, які відкриють нові групи та які відновлять 
свою діяльність з нового навчального року, закуплені пральні машини та тех-
нологічне обладнання для харчоблоків.

У 2021 році на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної серед-
ньої освіти в рамках реалізації стандартів Нової української школи спрямова-
но понад 34,8 млн грн.

У рамках Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові 
на 2017–2021 роки та Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 
2018–2022 роки проводилася робота із забезпечення належних умов роботи за-
кладів культури, розвитку їх матеріально-технічної бази, створення умов для 
самореалізації особистості, участі городян у культурному житті міста.

Мережа підвідомчих закладів культури включає 25 початкових спеціа-
лізованих мистецьких навчальних закладів; 10 бібліотечних закладів, які 
об’єднують 73 бібліотеки-філії; 11 клубних закладів; 4 музеї; КП «Централь-
ний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»; КП «Меморіальний парк 
«Дробицький Яр».

У 25 школах естетичного виховання навчається майже 9,2 тис. учнів. Про-
ведено 428 культурно-масових та виховних заходів. Близько 3,1 тис. учнів шкіл 
та 424 творчих колективи взяли участь та стали переможцями у конкурсних за-
ходах різного рівня.

Проводяться капітальні ремонти у 24 закладах культури: 11 школах естетич-
ного виховання, 10 масових бібліотеках та 3 закладах клубного типу. Здійснено 
розробку проєктної документації комплексної реконструкції КЗК «Харків-
ський літературний музей», продовжуються ремонтно-реставраційні роботи 
приміщення КЗК «ЦБ ім. А. П. Чехова ЦБС Індустріального району м. Хар-
кова». 

У межах видатків на фінансову підтримку КП «Центральний парк культури 
та відпочинку ім. М. Горького» продовжено розвиток та оновлення матеріаль-
но-технічної бази: здійснювалася реконструкція спортивно-оздоровчих спо-
руд (спортивних майданчиків, у тому числі 4 футбольних полів); пішохідно-
транспортної мережі; системи для поливання та благоустрій території парку.

Відповідно до Комплексної міської програми розвитку культури в міс-
ті Харкові на 2017–2021 роки здійснюється проведення державних і міських 
свят; фестивалів і конкурсів, у тому числі міжнародного та всеукраїнського 
рівня; виявлення і підтримка талановитої молоді і дітей.

З метою підтримки сім’ї, дітей та молоді забезпечено реалізацію заходів місь-
кої програми «Молодь Харкова» на 2018–2021 роки та Комплексної програми 
реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018–2021 роки. 
Працював комунальний заклад «Харківський міський центр дозвілля моло-
ді». Після проведення ремонтно-реставраційних робіт розпочав роботу ККЗ 
«Україна».

У межах програм проведено 417 заходів, якими охоплено 284,0 тис. осіб. Під 
час карантину заходи проводилися в форматі відеоконференцій, онлайн-тран-
сляцій, онлайн-курсів, онлайн-зустрічей.

Забезпечено ефективну роботу консультативно-дорадчого органу — Моло-
діжної ради при Харківському міському голові. До Молодіжної ради входить 
6 комісій, які займаються підготовкою проєктів у різних сферах життєдіяль-
ності міста.

Працював Молодіжний центр Індустріального району м. Харкова, на його 
базі проводились інформаційні майданчики.

Місто Харків з 2019 року отримує методологічну підтримку від Представни-
цтва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо реалізації глобальної програми 
«Громада, дружня до дітей та молоді». Робота щодо провадження ініціативи 
продовжується.

Ведеться Єдиний електронний реєстр багатодітних сімей міста Харкова. 
Станом на 01.10.2021 на обліку знаходиться 5,5 тис. багатодітних сімей, в яких 
виховується 17,6 тис. дітей. 

Ведеться облік дітей пільгових категорій, які бажають оздоровитися в дитя-
чих закладах оздоровлення та відпочинку. Станом на 01.10.2021 оздоровлено 
281 дитину та майже 7,6 тис. надано консультацій з питань оздоровлення дітей. 

За 9 місяців 2021 року усіма формами оздоровлення та відпочинку охоплено 
66,3 тис. дітей шкільного віку.

Ведеться база даних сімей, в яких вчинено насильство. Для домашніх крив-
дників, які отримали покарання за домашнє насильство без позбавлення волі, 
проведено програми, що спрямовані на зміну їх поведінки.

У вищих навчальних закладах міста працює 15 гендерних освітніх центрів, 
які здійснюють просвітницьку роботу в студентському середовищі з питання 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Покращенню стану фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 
в місті сприяє реалізація заходів Міської комплексної цільової соціальної про-
грами розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017–2025 роки.

Функціонують 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної влас-
ності міста.

Станом на 01.10.2021 проведено 426 спортивних змагань та заходів, які 
включено до календарного плану, з них 406 профінансовано з бюджету Хар-
ківської міської територіальної громади.

Постійна увага приділялася створенню необхідних умов для підготовки 
спортсменів вищої кваліфікації. Здійснювалася фінансова підтримка спорту 
вищих досягнень та команд майстрів.

Встановлено щомісячну стипендію 60 харківським спортсменам — канди-
датам на участь у ХХХII Олімпійських іграх, ХVI літніх Паралімпійських іграх 
та ХХІV літніх Дефлімпійських іграх.

У липні-серпні 2021 року у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх 16 харківських 
спортсменів завоювали 3 бронзові медалі. У ХVI літніх Паралімпійських іграх 
14 спортсменів Харківщини завоювали 20 медалей різного ґатунку. 

Проводилися заходи у рамках реалізації Комплексної цільової програми 
розвитку футболу в м. Харкові на 2017–2025 роки.

Згідно з річним календарним планом проводилися заходи для спортсменів з 
обмеженими фізичними можливостями. 

Проводиться робота щодо розвитку спорту ветеранів. 
Велика увага приділяється фізкультурно-оздоровчій роботі за місцем про-

живання. Продовжив роботу комунальний позашкільний навчальний заклад 
«Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання». До 
закладу входять 99 клубів за місцем проживання, які відвідують понад 6,0 тис. 
дітей та підлітків. У клубах працює 403 гуртки та секцій, з них 229 — спортив-
ного напрямку. Продовжується робота з розвитку матеріальної бази комуналь-
них закладів спорту.

Реалізовувалися завдання, передбачені Міською програмою спортивних 
іміджевих проєктів на 2013–2025 роки, направленні на зміцнення позитивно-
го іміджу Харкова в Україні та в міжнародному співтоваристві із залученням 
спортивного потенціалу міста, створення для цього відповідних правових, со-
ціальних, економічних та організаційних умов.

Станом на 01.10.2021 проведено 19 іміджевих спортивно-масових заходів 
(міжнародні, всеукраїнські, регіональні спортивні іміджеві заходи, заходи що-
до підтримки розвитку молодіжних урбанкультур, вуличних видів спорту), що 
складає 82,6 % від запланованого на рік. 

Використовувалися можливості засобів масової інформації, Інтернету для 
зміцнення авторитету міста у сфері спорту та суміжних сферах діяльності на 
всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

Організовано виробництво промо-фільмів, сувенірної іміджевої продукції, 
друкованої продукції, в тому числі із зображенням офіційної спортивної сим-
воліки міста. 

Діяльність щодо подальшого розвитку й укріплення міжнародних зв’язків 
спрямована на зміцнення авторитету і просування позитивного міжнародного 
іміджу Харкова; подальший розвиток побратимських та партнерських відно-
син із муніципалітетами зарубіжних міст; співробітництво з дипломатичними 
представництвами та консульськими установами іноземних держав; сприяння 
розвитку культурних, молодіжних, спортивних та інших обмінів між Харковом 
і зарубіжними містами тощо.

Харківська міська рада підтримує дружні зв’язки із 34 містами в 23 країнах світу. 
Ці зв’язки базуються на підписаних угодах про побратимство та співробітництво.

У Харкові здійснюють свою діяльність 2 Генеральних консульства та 
16 Почесних консульств. Проводиться робота щодо подальшого розширен-



4ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ  Четверг 
30 декабря 2021 года

ня мережі консульських установ у м. Харкові, які очолюються Почесними 
консулами. 

Реалізується проєкт «Харків дипломатичний», у рамках якого створено 
Харківський дипломатичний клуб, успішно функціонує Школа молодого ди-
пломата, публікуються видання, що популяризують минуле та перспективи 
розвитку Харкова як центру міжнародного співробітництва України. 

Харків — перше місто в Україні, нагороджене усіма почесними нагородами 
Ради Європи, включаючи Приз Європи, віцеголовуюче в Асоціації міст — во-
лодарів Призу Європи. З метою популяризації загальноєвропейських ціннос-
тей Призу Європи серед міст України функціонує Постійне представництво 
Асоціації міст — володарів Призу Європи в Україні з офісом у місті Харкові.

Харків бере участь у роботі міжнародних організацій як асоційований член 
Міжнародної асоціації європейських міст ЄВРОСІТІЗ, Світової Федерації ту-
ристичних міст (WTCF). Опрацьовуються питання приєднання до нових між-
народних платформ та асоціацій. 

Щорічно проводяться заходи у рамках Європейського тижня місцевої де-
мократії (ELDW) при Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи. За 
результатами реалізації зазначених заходів Харків чотири роки поспіль отри-
мував статус «Місто 12 зірок». У 2020 році місто Харків отримав статус Партне-
ра Європейського тижня місцевої демократі за промоцію ідей місцевої демо-
кратії та залучення громадян до процесу прийняття рішень.

В рамках залучення гуманітарної допомоги продовжено роботу із «Фондом 
робітничої благодійності» м. Берінгерсдорфа-Швайга, австрійською екологіч-
ною організацією «Глобаль-2000». 

Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19 змусила значно скоригувати 
пріоритети та напрями міжнародного співробітництва, аби не допустити поширен-
ня захворювання. Значна кількість міжнародних заходів проведено онлайн. 

Харків — єдине місто, яке представляє Україну з 16 міст з усього світу, що 
взяли участь у проєкті Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) 
«Економічне і фінансове відновлення міст і підвищення стійкості під час і піс-
ля COVID-19». Завдання проєкту — підтримка місцевих влад у розробці стра-
тегій економічного і фінансового оздоровлення та відновлення міст у відпо-
відь на пандемію COVID-19. За результатами проведеної діагностики експерти 
ООН дійшли висновку, що м. Харків знаходиться в доброму стані для забезпе-
чення його економічної та фінансової стійкості в період пандемії COVID-19. 

У зовнішньоекономічній діяльності у 2021 році очікується збільшення обсягів то-
варообороту на 6,8 % до попереднього року, що становитиме 2 231,9 млн дол. 
США, у тому числі зростання експорту товарів на 5,5 %, імпорту — на 8,0 %.

Передбачається, що економічна політика надалі концентруватиметься на 
забезпеченні ефективного функціонування та координації інституцій із спри-
яння експорту, створенні інституту торгових представництв та гармонізації 
національного законодавства із законодавством ЄС (постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 27.05.2020 № 534 «Про затвердження Державної програми 
стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених 
обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, на 2020–2022 роки»). 

Продовжено діяльність щодо посилення впливу туризму на соціально-еко-
номічний і культурний розвиток міста. 

Одним з пріоритетних напрямів Програми зміцнення позитивного міжна-
родного іміджу та розвитку міжнародної співпраці міста Харкова на 2021–2025 
роки є сприяння розвитку туристичної інфраструктури міста.

Харків брав участь у виставкових заходах, туристичних виставках і салонах 
в Україні та за її межами.

Традиційно у місті проводиться міжнародний туристичний форум «Харків: 
партнерство в туризмі», що надає дієву платформу для презентації туристич-
ного потенціалу Харкова, залучення провідних експертів та фахівців з інозем-
них міст-побратимів і партнерів та міст України. 

Проводиться постійна робота щодо розвитку в’їзного та внутрішнього ту-
ризму, повноцінного функціонування в ньому туристської інфраструктури су-
часного європейського міста, зокрема у сфері бізнес-туризму. 

У Харкові регулярно розробляються екскурсійні маршрути, у тому числі за 
сприяння дипломатичних представництв та консульських установ, розташо-
ваних у місті. Окрім цього, проводяться соціальні екскурсії для дітей, ветера-
нів, незахищених або малозабезпечених верств населення. 

Реалізація Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародни-
ми агенціями та фінансовими установами на 2019–2021 роки сприяла економіч-
ному та соціальному розвитку міста.

Забезпечено реалізацію заходів, передбачених Програмою охорони навко-
лишнього природного середовища м. Харкова на 2021–2030 рр.

До кінця 2021 року за рахунок власних коштів підприємств міста очікується 
виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища на суму 
30,0 млн грн, коштів Фонду охорони навколишнього природного середови-
ща — на суму 5,5 млн грн.

Проблемою залишаються недостатні обсяги фінансування природоохорон-
них заходів; збільшення обсягів забруднення атмосферного повітря від пере-
сувних джерел у зв’язку з постійним збільшенням кількості автотранспорту; 
екологічні проблеми, пов’язані з підтопленням території, відсутність заводу з 
переробки твердих побутових відходів (закінчення будівництва заводу запла-
новано у IV кварталі 2021 року).

За інформацією Головного управління статистики в Харківській області, 
у 2020 році обсяги викидів забруднювальних речовин і парникових газів у ат-
мосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по місту становили 
3 690,8 тон (92,0 % до 2019 року).

Реалізовувалися заходи стосовно попередження виникнення надзвичайних 
ситуацій та своєчасного реагування на них у рамках Комплексної програми 
розвитку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у місті 
Харкові на 2018–2022 роки. 

Виконання даної Програми дозволило створити умови для: зміцнення 
техногенної та пожежної безпеки у м. Харкові, удосконалення системи по-
передження надзвичайних ситуацій і пожеж; своєчасного захисту населення 
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
запобігання та реагування на них відповідними силами цивільного захисту; 
підвищення рівня реагування на надзвичайні ситуації, зменшення людських 
та матеріальних втрат; підвищення рівня готовності засобів колективного за-
хисту населення міста до використання в умовах надзвичайних ситуацій. 

Реалізація заходів по запобіганню загибелі людей на водних об’єктах значно 
зменшила кількість загиблих на воді, що дозволило підвищити рівень безпеч-
ного відпочинку населення.

Здійснюється діяльність щодо сприяння створенню безпечних і нешкідливих 
умов праці на підприємствах міста, профілактики та запобігання нещасним ви-
падкам на виробництві. Для реалізації прав працюючих на здорові й безпечні 
умови праці на підприємствах, в організаціях та установах міста здійснюва-
лися регулярні обстеження та контроль за атестацією робочих місць за умо-
вами праці, реєстрацією та виконанням колективних договорів, здійсненням 
обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій, проведення на-
вчання з питань охорони праці.

На 531 підприємстві міста, де є шкідливі та важкі умови праці, за 9 міся-
ців 2021 року атестовано 24,7 тис. робочих місць за умовами праці, на майже 
1,5 тис. підприємств міста пройшли обов’язковий медичний огляд 39,6 тис. 
працівників. У результаті проведення заходів із охорони праці та оздоровчих 
заходів покращено умови праці для 33,8 тис. працівників.

За 9 місяців 2021 року укладено 317 колективних договорів, в яких перед-
бачено заходи для забезпечення належних умов праці робітників. Усього діє 
10,3 тис. колективних договорів, якими охоплено майже 374,6 тис. працюючих 
на підприємствах міста.

Проте істотно змінити ситуацію не дозволяють складне фінансове станови-
ще багатьох підприємств та недостатня ефективність систем управління охо-
роною праці на них.

Зареєстровано 187 випадків виробничого травматизму, в яких постраждали 
189 осіб, та 8 випадків професійних захворювань.

Реалізуються заходи Програми взаємодії міської ради з громадськими 
об’єднаннями м. Харкова на 2021–2025 роки. Харківською міською радою на-
давалася фінансова та методична допомога громадським об’єднанням у про-
веденні загальноміських заходів, фестивалів і днів національних культур.

Здійснювалися заходи стосовно протидії злочинності, порушенням громад-
ського порядку та іншим антисоціальним проявам.

Організовано взаємодію органів місцевого самоврядування, Головного 
управління Національної поліції в Харківській області, Управління патрульної 
поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції щодо забезпе-
чення публічної безпеки та порядку при проведенні масових громадсько-по-
літичних, культурних та спортивних заходів на території міста.

Вжито заходів, спрямованих на сприяння підвищенню ефективності робо-
ти співробітників поліції, термінового реагування на заяви та повідомлення 
громадян у справах захисту прав і свобод громадян.

Здійснювалися заходи щодо попередження правопорушень у сфері торго-
вельних і санітарних норм на ринках та біля входів до станцій метро, роботи з 
демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм.

Проводилися спеціальні цільові операції та оперативно-профілактичні за-
ходи щодо покращення результативності розкриття злочинів та запобігання 
незаконному ввезенню та розповсюдженню наркотичних засобів. 

КП «Муніципальна охорона» надавалися послуги з охорони об’єктів кому-
нальній власності.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО 
ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У 2022 РОЦІ

Головна мета виконавчих органів міської ради — забезпечення подальшо-
го сталого розвитку міста, підвищення комфортності проживання громадян за 

рахунок розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення соці-
альних і гуманітарних питань, забезпечення гідних умов життя та підвищення 
добробуту населення на підставі позитивних структурних зрушень в економі-
ці, підвищення її конкурентоспроможності із закладанням інноваційно-інвес-
тиційної бази.

Економічна та соціально-гуманітарна політика здійснюватиметься відпо-
відно до поставлених завдань та сформованих пріоритетних заходів роботи на 
2022 рік і спрямовуватиметься на вирішення існуючих проблем та подальший 
розвиток міста, в тому числі в умовах наслідків пандемії COVID-19.

Серед основних завдань економічного та соціального розвитку міста Харкова на 
2022 рік слід виділити:

створення сприятливих умов для забезпечення життєдіяльності населення 
міста;

підвищення добробуту громадян;
забезпечення належної якості надання комунальних послуг, що надаються 

споживачам;
поліпшення якості суспільних послуг, запровадження нових електронних 

сервісів у місті Харкові та організація, координація роботи у сфері цифрового 
розвитку;

надання мешканцям міста якісних адміністративних та соціальних послуг;
якісне та безпечне перевезення пасажирів міським транспортом;
підвищення ефективності використання комунальної власності, діяльності 

комунальних підприємств та забезпечення виваженої тарифно-цінової полі-
тики, раціональне використання земельних ресурсів;

створення умов для підвищення конкурентоспроможності підприємств 
міста;

сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних від-
носин.

Пріоритетні заходи на шляху до реалізації поставлених завдань у 2022 році:
стабільне наповнення доходної частини бюджету Харківської міської тери-

торіальної громади для вирішення соціально-економічних завдань міста;
сприяння зростанню доходів населення та підтримка найуразливіших груп, 

а також сприяння підвищенню економічної активності та забезпечення зайня-
тості населення;

забезпечення проведення цілеспрямованої містобудівної політики, розви-
тку житлово-комунального господарства, транспортно-дорожнього господар-
ства та зв’язку;

реалізації державної та місцевої політики у сфері цифрового розвитку, елек-
тронного урядування, електронної демократії та розвитку інформаційного 
суспільства;

забезпечення стабільної, прозорої, прогнозованої, збалансованої та еконо-
мічно обґрунтованої тарифно-цінової політики;

реалізація ефективної системи управління комунальними підприємствами, 
забезпечення прозорості у сфері бюджетних закупівель та підвищення ефек-
тивності регулювання земельних відносин у місті;

сприяння енергомодернізації будівель Харківської міської територіальної 
громади;

сприяння залученню міжнародних організацій для налагодження ефектив-
ної та системної роботи у сфері енергоефективності та енергоменеджменту;

підтримка розвитку підприємництва та сприяння підвищенню інвестицій-
ної привабливості міста, розвитку промислового виробництва та споживчого 
ринку;

розширення інтеграції м. Харкова у світові ринки товарів, послуг і капіта-
лу, міжнародне співробітництво в усіх сферах суспільного життя, підвищення 
міжнародного авторитету міста Харкова та розвиток туризму;

зміцнення позицій Харкова як культурного та спортивного центру;
удосконалення системи управління та контролю у сфері охорони навко-

лишнього природного середовища, сприяння забезпеченню належного рівня 
безпеки населення, захищеності територій, об’єктів виробництва і соціально-
культурної сфери від надзвичайних ситуацій;

впровадження системи протидії злочинності та усунення факторів, які їм 
сприяють; координація дій щодо забезпечення захисту законних прав і свобод 
громадян, сприяння реалізації прав працюючих на безпечні умови праці;

розвиток взаємодії Харківської міської ради з громадськими організаціями, 
об’єднаннями та релігійними громадами;

забезпечення відкритості і прозорості, об’єктивного та всебічного інфор-
мування територіальної громади м. Харкова про діяльність міського голови, 
міської ради та її виконавчих органів;

встановлення єдиного системного порядку розроблення міських цільових 
та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання.

Критерії досягнення пріоритетів:
підвищення якості системи соціальних послуг, посилення адресності на-

дання соціальної допомоги;
підвищення якості послуг, що надаються комунальними підприємствами, 

забезпечення умовами комфортного проживання мешканців міста; 
сприяння збільшенню обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в 

економіку міста;
забезпечення населення своєчасними, безпечними й якісними пасажир-

ськими перевезення та телекомунікаційними послугами; оновлення тран-
спортної інфраструктури міста та поліпшення стану вулично-дорожньої ме-
режі;

забезпечення планових надходжень до бюджету Харківської міської тери-
торіальної громади;

збільшення розміру середньомісячної номінальної заробітної плати одного 
штатного працівника по місту до 13 500 грн; підвищення середньомісячного 
розміру пенсії до 4 800 грн;

досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зниження рів-
ня аварійності та виробничого травматизму;

забезпечення функціонування та покращення інформатизації міста Харко-
ва, створення різних баз даних, виконання робіт і надання послуг щодо нако-
пичення, обробки та передачі інформації з використанням передових інфор-
маційних технологій, формування парку складної електронної техніки;

зміцнення позитивного міжнародного іміджу міста, укріплення існуючих 
міжнародних зав’язків; підписання нових угод про співпрацю з іноземними 
містами, реалізація спільних проєктів;

посилення впливу туризму на соціально-економічний та культурний роз-
виток міста;

забезпечення стабільності громадських, міжнаціональних і міжконфесій-
них відносин у місті, підвищення рівня публічної безпеки та впровадження за-
ходів щодо охорони життя і здоров’я громадян.

2.1. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

2.1.1. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА І РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Важливою складовою розвиненої ринкової системи є малий та середній 

бізнес, що становить найбільш гнучку, динамічну і масову форму організації 
підприємств, який стимулює конкуренцію, сприяє послабленню монопо-
лізму, впливає на структуру економіки та на якісну характеристику валового 
внутрішнього продукту, розширює сферу свободи ринкового вибору, харак-
теризується раціональними формами управління, забезпечує більш швидку 
реалізацію інновацій. 

Діяльність у сфері підприємництва в місті у 2022 році буде спрямована на 
створення сприятливих умов для стабільного й ефективного розвитку підпри-
ємництва, його пропаганду і популяризацію, інформаційну підтримку запо-
чаткування, ведення бізнесу та підвищення кваліфікації суб’єктів підприєм-
ництва, розвиток конкуренції в інноваційній сфері, формування інфраструк-
тури підтримки підприємництва.

Продовжиться реалізація заходів Програми підтримки розвитку підприєм-
ництва у м. Харкові на 2018–2022 роки.

Основними проблемами є:
неналежний рівень професійної підготовки підприємців;
складність отримання суб’єктами підприємництва кредитів для розвитку 

підприємницької діяльності;
падіння ділової активності у сфері підприємництва у зв’язку з пандемією 

коронавірусу COVID-19 в Україні та світі.
Основна мета на 2022 рік: створення сприятливих умов для подальшого роз-

витку підприємницької діяльності, удосконалення механізмів підтримки 
суб’єктів малого і середнього підприємництва, у тому числі фінансових, про-
ведення заходів щодо дерегуляції господарської діяльності.

Основні завдання на 2022 рік:
запровадження механізму надання фінансової підтримки суб’єктам малого 

та середнього підприємництва міста Харкова шляхом часткової компенсації 
з бюджету Харківської міської територіальної громади відсоткових ставок за 
кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-про-
єктів суб’єктів малого та середнього підприємництва міста Харкова;

впровадження заходів щодо спрощення процедур надання адміністратив-
них послуг суб’єктам господарської діяльності;

забезпечення інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, налагодження партнерських відносин між владними 
структурами та представниками бізнесових кіл;

забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Кількісні та якісні критерії розвитку:
Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах складатиме 

92,0 тис. осіб; кількість малих та мікропідприємств по місту становитиме 19,0 тис.
Основні заходи Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку 

щодо забезпечення виконання завдань (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Проведення роботи щодо 
реалізації Програми під-
тримки розвитку підприєм-
ництва у м. Харкові на 
2018–2022 роки.

Створення сприятливих умов для сталого розвитку 
малого та середнього бізнесу, забезпечення зайня-
тості населення міста, зростання конкурентоспро-
можності економіки на засадах активізації інно-
ваційних процесів, наповнення бюджету Харківської 
міської територіальної громади, поліпшення бізнес-
клімату та створення позитивного іміджу міста Хар-
кова.

2. Реалізація єдиної регуля-
торної політики.

Забезпечення дотримання вимог Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» відносно проходження 
проєктів регуляторних актів встановленої процедури.

3.

Формування позитивного 
бізнес-середовища міста 
для малого та середнього 
бізнесу.

Забезпечення інформаційної та організаційної під-
тримки суб’єктів господарювання в розробці бізнес-
планів, інвестиційних проєктів, підвищення ефек-
тивності господарської діяльності тощо; залучення 
суб’єктів малого та середнього підприємництва до 
міжнародних ділових зустрічей, переговорів, конфе-
ренцій, семінарів, форумів, що сприятиме експортно 
орієнтовним підприємницьким структурам в їх адап-
тації до міжнародних ринків.

4. Посилення фінансової 
спроможності.

Впровадження Порядку часткової компенсації з бюд-
жету Харківської міської територіальної громади від-
соткових ставок за кредитами, що надаються банків-
ськими установами на реалізацію бізнес-проєктів 
суб’єктів малого та середнього підприємництва 
міста Харкова, який розроблено з метою фінансової 
підтримки зазначених суб’єктів.

5.

Забезпечення інформацій-
ної та організаційної під-
тримки бізнес-структур 
міста.

Забезпечення суб’єктів господарювання актуальною 
інформацією з питань ведення бізнесу; залучення 
широкого кола громадськості до розв’язання наяв-
них проблем, що стримують розвиток підприємниц-
тва; отримання знань у сферах оподаткування, мар-
кетингу; сприяння молодіжному підприємництву.

6.
Розвиток взаємодії органів 
влади з підприємницькою 
діяльністю.

Функціонування координаційної ради з питань ро-
звитку підприємництва при Харківському місько-
му голові сприятиме вирішенню актуальних питань 
розвитку підприємництва міста Харкова. Повна 
взаємодія і консолідація представників влади, гро-
мадських організацій, підприємницьких структур, 
науковців у напрямку розвитку бізнесу.

 

2.1.2. СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
У 2022 році у сфері споживчого ринку зусилля виконавчих органів разом 

із суб’єктами підприємницької діяльності будуть направлені на вирішення за-
дач, поставлених перед підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, 
побутового обслуговування щодо безперебійного й якісного обслуговування, 
надання послуг населенню міста.

Відповідно до зростаючих вимог споживачів до асортименту, якості і до-
ступності продукції та послуг, збільшуватиметься частка сучасних форм тор-
гівлі та обслуговування населення, підвищуватиметься рівень конкуренто-
спроможності.

Основними проблемами є:
відсутність Закону України «Про внутрішню торгівлю» є одним із чинників, 

що стримує розвиток внутрішньої торгівлі та призводить до відсутності комп-
лексного нормативного регулювання відносин у сфері внутрішньої торгівлі.

Головна мета на 2022 рік — задоволення споживчого попиту населення на 
основні продовольчі і непродовольчі товари, підвищення якості послуг і куль-
тури обслуговування, підтримка вітчизняного товаровиробника шляхом про-
ведення виставок, ярмарків, популяризація товарів виробників, формування 
соціально-орієнтованої системи торгового та побутового обслуговування.

Основні завдання та заходи:
формування механізмів та розробка заходів, направлених на максимально 

повне задоволення попиту населення в послугах продовольчої та непродо-
вольчої торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування на-
селення, у послугах ринків;

сприяння підвищенню якості послуг та культури обслуговування;
реалізація комплексних заходів щодо забезпечення пріоритетного просу-

вання на споживчий ринок міста товарів місцевого виробника шляхом про-
ведення виставок, ярмарків у разі скасування карантинних обмежень, які були 
введені на території України у зв’язку з пандемією COVID-19;

формування соціально-орієнтованої системи торгового та побутового об-
слуговування населення;

забезпечення у сфері споживчого ринку та послуг балансу інтересів і захис-
ту прав споживачів, підприємців та держави на основі удосконалення форм, 
методів і організації правового регулювання і контролю;

підтримка і прискорення процесу розвитку малого і середнього бізнесу на 
споживчому ринку міста.

Кількісні та якісні критерії розвитку
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) міста, основним 

видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, на 2022 рік прогно-
зується в сумі 56,0 млрд грн (у фактичних цінах), що на 5,1 % більше, ніж очі-
кується у 2021 році.

Прогнозна кількість підприємств торгівлі у 2022 року складе 3,3 тис., що на 
рівні 2021 року; ресторанного господарства — 3,0 тис., що на рівні 2021 року, 
кількість підприємств побутового обслуговування складе 1,8 тис., що менше в 
порівнянні з очікуваним на кінець 2021 року на 4,9 %.

Удосконалення матеріально-технічної бази ринків сприятиме покращенню 
умов для відвідувачів ринків і реалізаторів продукції.

Основні заходи Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку 
щодо забезпечення виконання завдань з питань розвитку споживчого ринку 
товарів та послуг (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Продовження робо-
ти сумісно з керівника-
ми ринків і торговельних 
майданчиків щодо їх ро-
звитку та зміцнення ма-
теріально-технічної бази, 
подальшого їх перетво-
рення в торгово-сервісні 
комплекси.

Створення належних умов для здійснення процесу 
купівлі-продажу товарів, поліпшення культури об-
слуговування. Надання якісних послуг споживачам, 
продавцям.

2.

Продовження діяльності 
щодо підтримки вітчиз-
няного товаровиробника, 
у тому числі шляхом ор-
ганізації та проведення яр-
маркових заходів.

Насичення споживчого ринку товарами українських, 
у т. ч. харківських товаровиробників.
Підтримка місцевого товаровиробника.
Збільшення роздрібного товарообігу та розширення 
кількості послуг, що надаються населенню. Підтрим-
ка місцевого товаровиробника. Збільшення кількості 
мініпідприємств, що виробляють якісну харчову про-
дукцію. Підтримка малого підприємництва.

3.

Посилення контролю за 
дотриманням підприєм-
ствами усіх форм власності 
вимог Закону України «Про 
захист прав споживачів», 
інших нормативних актів.

Запобігання порушенням правил і норм чинного за-
конодавства у сфері торгівлі, ресторанного госпо-
дарства та побутового обслуговування, поліпшення 
культури обслуговування населення, якості послуг.

4.

Проведення роботи щодо 
забезпечення ведення та ко-
ригування загального обліку 
та бази (реєстру) суб’єктів 
підприємницької діяльності, 
які займаються торговель-
ною, торговельно-виробни-
чою діяльністю, наданням 
побутових послуг населен-
ню, виробництвом і пере-
робкою харчової продукції.

Упорядкування діяльності об’єктів торгівлі, громад-
ського харчування, побутового обслуговування на-
селення, створення належних умов щодо здійснення 
купівлі-продажу товарів, поліпшення якості обслуго-
вування населення.

2.1.3. ПРОМИСЛОВІСТЬ
У 2022 році в м. Харкові спостерігатиметься стабілізація ситуації в промис-

ловому комплексі.
Промисловий потенціал міста Харкова складається з підприємств практич-

но всіх галузей. Провідна роль належить машинобудівній, електроенергетич-
ній, паливній, хімічній, харчовій галузям промисловості.

Основними проблемами є:
недостатній рівень конкурентоспроможності промислової продукції та 

ефективності виробництва;
зменшення кількості зовнішніх ринків при значній експортній орієнтова-

ності більшості підприємств промислової галузі;
недостатність власних фінансових ресурсів підприємств для поповнення 

оборотних коштів та обмежені можливості залучення банківських кредитів че-
рез високі відсоткові ставки;

низький рівень інноваційної активності;
висока енергоємність виробництва та споживання енергоресурсів;
значний знос основних засобів виробництва;
падіння ділової активності споживачів промислової продукції, спровокова-

не пандемією коронавірусу COVID-19.
Основна мета на 2022 рік: сприяння створенню умов для розвитку промисло-

вого комплексу міста, підвищення рівня конкурентоспроможності продукції 



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ5 Четверг 
30 декабря 2021 года

та реалізація завдань, спрямованих на підтримку вітчизняного товаровироб-
ника.

Основні завдання на 2022 рік:
сприяння у впровадженні новітніх технологій виробництва продукції та по-

слуг, прогресивних енергозберігаючих технологій у виробництво, освоєнню 
випуску нових видів продукції;

забезпечення інформаційної та організаційної підтримки щодо розширен-
ня ринків збуту промислової продукції, товарів підприємств міста;

сприяння активізації інвестиційно-інноваційного розвитку промисловості, 
забезпечення залучення інвестиційних ресурсів для реалізації інвестиційних 
проєктів;

створення сприятливих умов для ефективної діяльності промислових під-
приємств та розвитку їх виробничої кооперації.

Кількісні та якісні критерії розвитку:
У 2022 році обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за 

прогнозом становитиме 84,0 млрд грн. Джерелом зростання обсягів виробни-
цтва та реалізації промислової продукції може бути збільшення інвестицій та 
подальше проведення макроекономічних та структурних реформ.

Основні заходи Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, 
Департаменту економіки та комунального майна щодо забезпечення виконан-
ня завдань (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку

1.
Створення умов для ро-
звитку виробничих під-
приємств.

Позитивна динаміка розвитку промисловості, розши-
рення економічних зв’язків та ринків збуту харківсь-
ких підприємств.

2.

Сприяння у формуванні та 
розвитку кластерів, нала-
годжуванні виробничих та 
коопераційних зв’язків між 
підприємствами міста.

Формування та створення умов для розвитку вироб-
ничих підприємств, збільшення кількості нових робо-
чих місць, зниження рівня безробіття.

Департамент економіки та комунального майна

3.

Прийом до комунальної 
власності відомчого жит-
лового фонду та об’єктів 
соціальної сфери міста.

Вивільнення обігових коштів підприємств для веден-
ня господарської діяльності.

4.

Реалізація напрямку Про-
грами доступного житла 
для працівників промисло-
вих підприємств та інших 
напрямків житлових про-
грам.

Закріплення кадрів за підприємствами.

2.1.4. ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2022 році продовжиться робота щодо сприяння зростанню позитивного 

інвестиційного та інноваційного іміджу міста в Україні та міжнародному спів-
товаристві.

Планується продовжити роботу щодо зміцнення співробітництва між під-
приємствами міста та підприємствами країн Європи, близького і далекого за-
рубіжжя шляхом проведення ділових зустрічей, презентацій, конференцій та 
тематичних форумів.

Здійснюватимуться завдання і заходи Міської програми інноваційної та ін-
вестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017–2025 роки за напрямка-
ми «Сприяння розвитку інноваційної діяльності та залученню інвестицій» та 
«Проведення іміджевих заходів».

Основними проблемами є:
зменшення обсягу надходження прямих іноземних інвестицій в економіку 

міста;
недостатня поінформованість іноземної спільноти та вітчизняних інвесто-

рів про інвестиційні можливості міста;
недосконалість чинного законодавства та недостатня державна підтримка 

інвестиційної діяльності;
недостатня державна підтримка щодо підготовки програм і проєктів для 

державного інвестування;
недостатній розвиток інноваційного, інвестиційного ринку та інвестицій-

ної інфраструктури;
відсутність системного підходу з боку державних органів до створення но-

вих та розвитку діючих підприємств промисловості усіх форм власності;
недостатній рівень інноваційної активності підприємств реального сектору 

економіки;
близькість розташування м. Харкова до зони проведення операції 

об’єднаних сил.
Головна мета на 2022 рік:
формування і забезпечення на практиці комплексного та єдиного підходу 

до здійснення Харківською міською радою сприяння інноваційній діяльності;
підвищення інвестиційної та інноваційної привабливості міста для залу-

чення іноземних інвестицій в розвиток виробництва, передових технологій;
збільшення кількості інноваційно активних підприємств та науково-до-

слідних установ у місті Харкові;
підтримка розвитку стартап руху;
створення кластерів за видами економічної діяльності.
Основні завдання на 2022 рік:
сприяння покращенню інноваційного, інвестиційного клімату та стиму-

люванню залучення інвестицій на розвиток пріоритетних галузей економіки 
міста, реалізації інвестиційних проєктів з використанням енергозберігаючих 
технологій та технологій з утилізації відходів виробництва;

реалізація інвестиційних проєктів за напрямками: будівництво електродепо 
«Олексіївське» із з’єднувальною гілкою до третьої лінії метрополітену; будів-
ництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» 
до станції «Одеська»; придбання та оновлення рухомого складу для метрополі-
тену; оновлення тролейбусного парку міста; безпека дорожнього руху; підви-
щення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання; удо-
сконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд; 
реставраційний ремонт Центрального палацу одруження;

презентація інвестиційних та інноваційних пропозицій на міжнародних 
форумах, виставках, круглих столах, конференціях, семінарах в Україні та за 
кордоном;

широке використання можливостей українських і зарубіжних ЗМІ для зміц-
нення авторитету міста Харкова на всеукраїнському та міжнародному рівнях;

проведення роботи з міжнародними та вітчизняними фінансовими устано-
вами стосовно отримання кредитів, грантів для реалізації інвестиційних про-
єктів;

вивчення та впровадження міжнародного досвіду для реалізації в місті імі-
джевих проєктів;

моніторинги виконання завдань і заходів за напрямками, які передбачені 
Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих 
проєктів на 2017–2025 роки; 

формування перспективних розробок з організації та проведення іміджевих 
проєктів та заходів, як маркетингового продукту;

побудова іміджу міста та створення необхідних умов планування його про-
сування шляхом виявлення цільової аудиторії;

визначення особливостей розвитку міста Харкова в його позиціонуванні як 
інвестиційно та інноваційно привабливого;

сприяння поліпшенню інвестиційного клімату в галузях економіки міста за 
рахунок реалізації іміджевих проєктів;

створення нових та розвиток діючих кластерів, які об’єднують підприєм-
ства за напрямками діяльності для впровадження інновацій та випуску конку-
рентоздатної продукції;

зміцнення економічного іміджу міста шляхом проведення масштабних імі-
джевих заходів та проєктів;

розвиток та підтримка креативних сфер міста.
Якісні критерії розвитку:
збільшення кількості потенційних інвесторів, у тому числі закордонних;
поліпшення стану економіки та інфраструктури міста за рахунок залучен-

ня іноземних інвестицій до розвитку виробництва на підприємствах усіх форм 
власності;

збільшення обсягів залучення соціальних інвестицій та налагодження ста-
лого продуктивного діалогу з міжнародними грантовими організаціями, залу-
чення грантів на реалізацію муніципальних проєктів;

спрощення процедур, необхідних для початку реалізації інвестиційних проєктів;
продовження співпраці з міжнародними рейтинговими агентствами.
Основні заходи Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, Департаменту 

по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами, Депар-
таменту економіки та комунального майна щодо забезпечення виконання за-
вдань (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Інвестиційна та інноваційна діяльність

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту

1.

Проведення презентацій ділових й ін-
новаційних можливостей міста та його 
підприємств і установ на міжнародних 
та всеукраїнських інноваційних форумах, 
конференціях, виставках тощо.

Покращення інвестиційного та інно-
ваційного іміджу міста, розширення 
його зв’язків на загальноукраїнському 
та міжнародному рівнях. 

2.

Забезпечення функціонування і супровід 
інтернет-ресурсу Харківської міської ра-
ди «Інноваційна діяльність та іміджеві 
проєкти Харкова».

Презентація інноваційних та стартап 
можливостей міста на заходах все-
українського та міжнародного рівня, роз-
міщення інформації про інноваційні мож-
ливості міста в ЗМІ та мережі Інтернет.

3.

Організація і проведення семінарів, круг-
лих столів, нарад, конференцій, виста-
вок, форумів, презентацій, у тому числі 
заходів міжнародного рівня, спрямова-
них на розвиток і просування інвестицій-
них та інноваційних можливостей міста. 

Розширення зв’язків та залучення 
коштів іноземних і вітчизняних інве-
сторів в розвиток міста.

4.

Підтримка стартап ініціатив, в тому чис-
лі спрямованих на захист довкілля, ор-
ганізація заходів, спрямованих на їх 
навчання та розвиток, створення спри-
ятливих стартап та підприємницької еко-
системи в місті.

Сприяння реалізації стартап проєктів 
та підтримка стартап руху в місті. 

5.

Підтримка принципу кластерного розвитку 
та об’єднання підприємств, установ і ор-
ганізацій суміжних сфер у кластери, спри-
яння більш тісній кооперації екосистем, в 
тому числі із залученням до них екосвідо-
мих підприємств, установ і організацій.

Створення та розвиток кластерів, 
підвищення ефективності співробіт-
ництва.

Департамент економіки та комунального майна, Департамент 
по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами

6. Сприяння здійсненню інвестиційної 
діяльності на території міста.

Залучення внутрішніх і зовнішніх ін-
весторів для розвитку інфраструкту-
ри міста та підприємств різних форм 
власності.

Проведення іміджевих заходів

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту

7. Проведення іміджевих заходів міського, 
всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Формування перспективних розробок 
з організації та проведення іміджевих 
проєктів та заходів як маркетингового 
продукту.

8. Вивчення міжнародного досвіду, його 
впровадження в міські іміджеві програми.

Втілення кращих світових практик у імі-
джеві заходи міста.

9.

Співпраця, організація і проведення зустрічей 
з представниками міжнародних та вітчизня-
них установ з метою організації та проведен-
ня іміджевих заходів у місті Харкові.

Покращення іміджу м. Харкова, розши-
рення його зв’язків на загальноукраїн-
ському та міжнародному рівнях.

2.1.5. ЦИФРОВИЙ РОЗВИТОК І ЗВ’ЯЗОК
Цифровізація є визнаним механізмом економічного зростання завдяки 

здатності технологій позитивно впливати на ефективність, результативність, 
вартість та якість економічної, громадської та особистої діяльності. Сфери 
життєдіяльності, зокрема освіта, медицина, транспорт, що модернізуються за-
вдяки цифровим технологіям, стають набагато ефективніші та створюють нову 
цінність та якість.

Основні проблеми:
незручність надання публічних послуг, що супроводжуються часовими та 

фінансовими затратами;
відсутність електронної взаємодії між державними та місцевими реєстрами, 

що ускладнює порядок надання послуг;
складність доступу до інформаційних ресурсів територіальної громади ко-

ристувачами через недостатній рівень компетентності у сфері інформаційно-
комунікаційних технологій;

низький рівень залучення цифрових технологій у широкому спектрі галузей 
і секторів;

неефективність традиційних засобів взаємодії суб’єктів владних повнова-
жень з громадянами.

Основна мета та завдання на 2022 рік: 
забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері 

цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, створення умов для 
забезпечення прав членів територіальної громади міста на користування мере-
жами телекомунікацій та зв’язку;

реалізація заходів Програми інформатизації Харківської міської ради на 
2013–2025 роки, яка передбачає створення оптимальних умов для задоволен-
ня інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів 
державної влади і місцевого самоврядування, організацій, підприємств, гро-
мадських об’єднань на основі формування і використання інформаційних ре-
сурсів і сучасних інформаційних технологій.

Основні напрямки роботи на 2022 рік:
автоматизація та оптимізація процесу надання адміністративних, соціаль-

них та інших публічних послуг;
забезпечення інтероперабельності та розвитку електронної взаємодії;
розвиток міського електронного урядування, електронної демократії та 

міської політики відкритих даних;
розвиток цифрової грамотності населення; 
реалізація міських проєктів у сфері цифровізації; 
розвиток цифрової інфраструктури;
розвиток сфери телекомунікацій та зв’язку.
Якісні критерії розвитку:
розробка нових електронних сервісів чи інтеграція діючих електронних по-

слуг на єдиній платформі;
впровадження електронної взаємодії між інформаційними системами Хар-

ківської міської ради та державними електронними ресурсами;
реінжиніринг адміністративних, соціальних та інших публічних послуг;
розробка програмного забезпечення для реєстрів/баз даних Харківської 

міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, що належать 
до сфери їх управління;

розвиток міської політики відкритих даних;
розвиток та модернізація Диспетчерської служби «15-62»;
реалізація проєктів у сфері формування муніципальної інфраструктури гео-

просторових даних;
розвиток електронної демократії;
розвиток напрямків безкоштовного курсу з цифрової грамотності, форму-

вання та розвиток ком’юніті цифрових менторів;
доопрацювання автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг 

з паркування;
придбання та застосування аналітики Big Data;
розвиток функціональних можливостей медичної інформаційної системи 

Helsi.me та навчання медичних працівників роботі з системою;
розвиток міської мережі відкритого бездротового доступу 

«SmartCityKharkiv»;
розвиток мережі передачі даних телеметрії («інтернету речей»);
розвиток і модернізація інфраструктури передачі даних Єдиної інформа-

ційної системи Харківської міської ради та її виконавчих органів;
розвиток Єдиної комплексної системи відеоспостереження міста Харкова.
Основні заходи Департаменту цифрової трансформації, Департаменту тех-

нічного супроводження та підпорядкованих їм комунальних підприємств що-
до забезпечення виконання завдань (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

1.

Реалізація заходів Про-
грами інформатизації 
Харківської міської ра-
ди на 2013–2025 роки, 
яка передбачає ство-
рення оптимальних 
умов для задоволення 
інформаційних потреб 
і реалізації конституцій-
них прав громадян, ор-
ганів державної влади і 
місцевого самовряду-
вання, організацій, під-
приємств, громадських 
об’єднань на основі фор-
мування і використання 
інформаційних ресурсів і 
сучасних інформаційних 
технологій.

Створення загальнодоступного інформаційно-комунікацій-
ного середовища для громадян, органів державної влади 
і місцевого самоврядування, організацій, підприємств, 
громадських об’єднань; створення єдиної міської політики 
щодо розвитку електронного урядування в діяльності Хар-
ківської міської ради; запровадження нових електронних 
сервісів у місті Харкові та переведення діючих послуг (з 
урахуванням вимог законодавства) в електронний вигляд, 
що призведе до зменшення корупційних ризиків при їх от-
риманні, сприятиме підвищенню ефективності міського 
управління, доступності послуг для людини та громадя-
нина, спрощенню процедур і скороченню строків надання 
послуг; покращення охорони громадського порядку в місті 
Харкові, здійснення профілактики правопорушень та по-
передження скоєння злочинів; підвищення довіри населен-
ня до органів місцевого самоврядування.

Департамент технічного супроводження Харківської міської ради

2.

Реалізація заходів Про-
грами інформатизації 
Харківської міської ради 
на 2013–2025 роки, яка 
передбачає створення 
оптимальних умов для 
задоволення інформацій-
них потреб і реалізації 
конституційних прав гро-
мадян, органів державної 
влади і місцевого само-
врядування, організацій, 
підприємств, громадсь-
ких об’єднань на основі 
формування і викори-
стання інформаційних 
ресурсів і сучасних інфор-
маційних технологій.

Придбання комп’ютерної та офісної техніки, телеко-
мунікаційного обладнання, програмного забезпечення 
для робочих місць працівників Апарату Харківської місь-
кої ради та виконавчого комітету. 
Супровід програмного забезпечення «Електронне робо-
че місце депутата» для забезпечення ефективної роботи 
депутатів Харківської міської ради 8 скликання.
Якісне проведення заходів щодо технічного захисту ін-
формації, яка обробляється в автоматизованих системах 
структурних підрозділів Апарату Харківської міської ради 
та виконавчого комітету.
Технічне обслуговування відеообладнання та системи 
контролю доступу для забезпечення належного рівня 
безпеки у будівлях Харківської міської ради.
Безперебійна робота і технічне обслуговування автома-
тизованої системи голосування Харківської міської ради.
Ремонт пультів депутатів автоматизованої системи голо-
сування Харківської міської ради.

Модернізація автоматизованої системи голосування 
Харківської міської ради, а також доробка її програм-
ного забезпечення. Стабільна робота програмного за-
безпечення систем електронного документообігу, дис-
петчерського контролю «АСДК Пульс», «Єдиний міський 
реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та 
виконавчих органів ради». Якісне резервне копіювання та 
архівне зберігання даних мережевих сховищ підрозділів 
Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.
Супровід офіційного вебсайту Харківської міської ради, 
міського голови, виконавчого комітету у глобальній ін-
формаційній мережі Інтернет.
Реєстрація та підтримка доменного імені офіційного веб-
сайту Харківської міської ради, міського голови, виконав-
чого комітету.
Оновлення індивідуального цифрового підпису (SSL сер-
тифікату) доменного імені офіційного вебсайту Харківсь-
кої міської ради (для забезпечення передачі інформації 
по захищеному протоколу).

3.
Оформлення міста 
Харкова до державних 
та місцевих свят.

Належний рівень святкового оформлення міста.

2.1.6. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
Комфортність життя у кожній громаді значною мірою залежить від якості, 

зручності та доступності різноманітних послуг, які надають органи влади.
Функціонування Центру надання адміністративних послуг м. Харкова і його 

територіальних підрозділів (далі — ЦНАП) спрямоване на максимальне спро-
щення та удосконалення процедур та умов надання адміністративних послуг, 
забезпечення отримання якісних адміністративних послуг мешканцями міста.

Основна проблема: необхідність у цифровізації максимальної кількості адмі-
ністративних послуг на державному рівні, відсутність єдиного підходу до за-
провадження е-послуг, а саме — запровадження електронних послуг на різ-
них порталах органів влади, з різними інтерфейсами, стандартами та засобами 
е-ідентифікації.

Основні цілі на 2022 рік:
сприяння впровадженню технологій цифрових трансформацій у роботі 

ЦНАП;
обмін досвідом, впровадження кращих практик у роботі ЦНАП та поши-

рення публічної інформації щодо його діяльності;
формування ефективної взаємодії та комунікації «зворотнього зв’язку» із 

суб’єктами звернень;
впровадження сервісно-орієнтованих підходів у роботі ЦНАП;
розширення переліку адміністративних послуг та створення передумов щодо 

переведення надання максимально можливої їх кількості в електронний вигляд.
Основні завдання на 2022 рік:
підвищення рівня цифрової грамотності споживачів послуг;
розширення можливості отримання громадянами популярних послуг;
створення на постійній основі окремих стаціонарних віддалених робочих 

місць, які мають бути повноцінними сервісними центрами для надання адмі-
ністративних послуг різним категоріям громадян;

здійснення погоджувальних процедур без участі заявника;
розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в форматі 

«Прозорий офіс»;
компонування послуг для відтворення повного циклу життєвої події;
зменшення витрат часу при отриманні послуг за рахунок «єдиного вікна»;
розширення каналів комунікації із суб’єктами звернень.
Кількісні та якісні критерії розвитку:
У 2022 році, за прогнозованими показниками, кількість звернень до ЦНАП 

щодо отримання різноманітних послуг складатиме понад 1,8 млн.
Продовжиться консультування суб’єктів звернень з питань надання адміністра-

тивних послуг по голосових каналах зв’язку з багатоланковою системою інформу-
вання та обробки дзвінків. У 2022 році кількість таких звернень складатиме 142,8 тис.

У 2022 році продовжиться реалізація унікального проєкту «Картка 
харків’янина». Кожна картка харків’янина іменна і включає в себе наповнен-
ня різними функціоналами для її власника: від можливості купувати товари і 
користуватися послугами за соціальними цінами, здійснення оплати за про-
їзд до безкоштовного відвідування Харківського зоопарку. Подача заяви для 
оформлення Картки харків’янина здійснюватиметься в 12 ЦНАП незалежно 
від реєстрації місця проживання.

У ЦНАП забезпечуватиметься розвиток цифрової грамотності, для меш-
канців міста триватиме реалізація заходів, які спрямовані на поліпшення сер-
вісу надання різноманітних послуг.

Збільшення кількості спеціального обладнання для отримання громадяна-
ми паспортних послуг у ЦНАП.

Створення окремих стаціонарних віддалених робочих місць, які мають бу-
ти повноцінними сервісними центрами для надання адміністративних послуг 
різним категоріям громадян.

Планується запровадити формат «Прозорих офісів» в усіх районах міста, в 
яких послуги, як адміністративні, так і соціальні, територіально будуть зосе-
реджені в одному місці.

Основні заходи Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку 
щодо забезпечення виконання завдань (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Проведення моніторингу та розширен-
ня переліку адміністративних послуг, 
що надаються через Центр надання 
адміністративних послуг та його тери-
торіальні підрозділи.

Покращення якості надання адміністра-
тивних послуг споживачам та розши-
рення переліку таких послуг.

2.
Участь у реалізації проєктів щодо 
удосконалення якості та оптимізації 
адміністративних послуг.

Впровадження оптимізованих спро-
щених процедур для отримання 
адміністративних послуг, обмін кращи-
ми практиками.

3.

Організація проведення навчальних за-
ходів, тренінгів для адміністраторів Цен-
тру надання адміністративних послуг та 
його територіальних підрозділів.

Підвищення рівня професійної підго-
товки адміністраторів центрів надання 
адміністративних послуг, поглиблен-
ня знань та навичок з питань надання 
адміністративних послуг.

2.1.7. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ. РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Мета — забезпечення стабільного наповнення доходної частини бюджету 
Харківської міської територіальної громади для вирішення соціально-еконо-
мічних завдань розвитку міста.

Пріоритетні напрямки діяльності:
підвищення ефективності поточного використання об’єктів комунальної 

власності;
збереження та збільшення власності територіальної громади м. Харкова;
удосконалення організаційно-правових і нормативно-методичних механіз-

мів оперативного управління.
Основні завдання на 2022 рік:
збереження та підвищення ефективності використання комунальної влас-

ності територіальної громади м. Харкова, а саме:
забезпечення прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Харкова відомчого житлового фонду, гуртожитків, об’єктів соціально-побу-
тового призначення, безхазяйних об’єктів (нежилих приміщень, інженерних 
мереж, житлових будинків) й інших об’єктів;

здійснення заходів щодо управління комунальним майном та контролю за 
ефективним використанням майна територіальної громади та попередження 
фактів порушень його використання;

продовження процесу приватизації об’єктів комунальної власності терито-
ріальної громади м. Харкова та передачі в оренду об’єктів нежитлового фонду 
суб’єктам підприємницької діяльності.

Кількісні та якісні критерії розвитку: 
За прогнозом, на кінець року кількість підприємств, установ і організацій 

комунальної власності міста становитиме 318 од.
У 2022 році очікується надходження коштів до бюджету Харківської міської 

територіальної громади від приватизації об’єктів комунальної власності в сумі 
30,0 млн грн та надання в оренду об’єктів нежитлового фонду, які є комуналь-
ною власністю міста, в сумі 55,0 млн грн загальною площею 150,0 тис. кв. м.

Основні заходи Управління комунального майна та приватизації Департа-
менту економіки та комунального майна (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.
Підвищувати ефективність поточного ви-
користання об’єктів комунальної влас-
ності територіальної громади м. Харкова. 

Поповнення доходної частини бюдже-
ту Харківської міської територіальної 
громади.

2.

Проводити роботу з виявлення безха-
зяйних об’єктів (нежитлових приміщень, 
інженерних мереж, житлових будинків) із 
подальшим прийняттям їх до комунальної 
власності територіальної громади міста.

Збільшення комунальної власності 
територіальної громади м. Харкова, 
збереження об’єктів для їх подальшої 
експлуатації.

3.

Брати участь у роботі щодо передачі 
відомчого житлового фонду, гуртожит-
ків, об’єктів соціально-побутового при-
значення й інших об’єктів до комунальної 
власності територіальної громади міста.

Збільшення комунальної власності 
територіальної громади м. Харкова, 
поліпшення якості утримання об’єктів 
соціальної сфери.
Поповнення доходної частини бюдже-
ту Харківської міської територіальної 
громади.
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4.

Здійснювати контроль за використанням 
майна територіальної громади м. Харко-
ва та попереджувати факти порушень йо-
го використання.

Підвищення ефективності використан-
ня комунального майна, поповнення 
доходної частини бюджету Харківської 
міської територіальної громади.

Управління комунальними підприємствами
Рішеннями Харківської міської ради на відповідні виконавчі органи Хар-

ківської міської ради покладено функції управління комунальними унітарни-
ми підприємствами.

Для підвищення ефективності управління у 2022 році здійснюватиметься 
робота, спрямована на посилення контролю за їх фінансово-господарчою ді-
яльністю, забезпечення беззбиткової роботи, підвищення якості послуг, що 
надаються, й удосконалення системи планування фінансово-господарської 
діяльності.

Головна мета на 2022 рік — забезпечення надійної роботи комунальних під-
приємств та підвищення якості комунальних послуг.

Основними проблемами є:
відсутність коштів субвенції з державного бюджету на компенсацію втрат 

доходів за пільговий проїзд окремих категорій громадян у пасажирському 
транспорті;

невирішеність питання перерахування в повному обсязі субвенції з держав-
ного бюджету на погашення заборгованості за різницю в тарифах на теплову 
енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення насе-
ленню;

значний фізичний знос основних фондів підприємств комунальної влас-
ності.

Основні завдання на 2022 рік:
визначення основних напрямків розвитку комунальних підприємств і реа-

лізація ефективної системи управління ними;
контроль за складанням фінансових планів підприємств, щоквартальний 

контроль за виконанням планових показників та проведення аналізу фінансо-
во-господарської діяльності за звітні періоди;

контроль за дотриманням умов оплати праці керівників і працівників ко-
мунальних унітарних підприємств, контрактів з керівниками підприємств, по-
годження їх штатних розкладів;

надання методичної допомоги підприємствам та організаціям усіх форм 
власності щодо формування цін (тарифів) і комунальним унітарним підпри-
ємствам та організаціям щодо формування фінансових планів, фонду оплати 
праці, штатних розписів і підготовки річної та щоквартальної звітності щодо 
результатів фінансово-господарської діяльності.

Якісні критерії розвитку:
Спостерігатиметься тенденція на зростання позитивних результатів діяль-

ності комунальних підприємств.
Прогнозується збільшення обсягів загального доходу комунальних підпри-

ємств, зростання чистого прибутку, середньомісячної заробітної плати праців-
ників в еквіваленті повної зайнятості, зменшення збитків.

Основні заходи виконавчих органів, яким підпорядковані комунальні під-
приємства щодо забезпечення виконання завдань (строк виконання — про-
тягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Контроль за додержанням умов оплати 
праці керівників та працівників унітарних 
підприємств і організацій, що належать 
до комунальної власності територіальної 
громади м. Харкова.

Відповідність умов оплати праці керів-
ників та працівників комунальних під-
приємств чинному законодавству.

2.

Контроль за правильністю складання 
фінансових планів та їх виконання унітар-
ними підприємствами та організаціями, 
що належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Харкова.

Підвищення ефективності управління 
підприємствами та організаціями, що 
належать до комунальної власності 
територіальної громади міста, поліп-
шення їх фінансового стану. Збільшен-
ня надходжень до бюджету Харківської 
міської територіальної громади.

3.

Надання методичної допомоги комуналь-
ним унітарним підприємствам щодо фор-
мування фінансових планів, фонду оплати 
праці, штатних розписів і підготовки звіт-
ності про результати фінансово-госпо-
дарської діяльності.

Підвищення ефективності управління 
підприємствами та організаціями, що 
належать до комунальної власності те-
риторіальної громади міста, поліпшен-
ня їх фінансового стану.

Реформування земельних відносин
Подальше реформування земельних відносин здійснюватиметься згідно 

з Програмою подальшого реформування земельних відносин та підвищення 
ефективності використання земель в місті Харкові на 2007–2024 роки.

Результатом впровадження сучасної системи управління земельними ре-
сурсами в місті є проведення роботи щодо державної реєстрації права власнос-
ті на земельні ділянки за територіальною громадою, договорів оренди землі та 
додаткових угод до них і угод про розірвання, припинення дії договорів орен-
ди землі відповідно до актів приймання-передачі земельних ділянок до земель 
запасу міста (надання консультацій, роз’яснень, підготовка та формування 
документів для передачі до відповідного суб’єкта державної реєстрації тощо).

Здійснюватиметься участь у підготовці й виконанні заходів рішень Харків-
ської міської ради щодо надання юридичним та фізичним особам дозволів на 
розробку документації щодо землеустрою для експлуатації та обслуговування 
будинків та споруд, дозволів громадянам на розробку проєктів землеустрою 
щодо відводу земельних ділянок; надання дозволів на проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок юридичним та фізичним особам та про-
дажу земельних ділянок юридичним та фізичним особам.

Проводитимуться роботи щодо державної реєстрації права власності на зе-
мельні ділянки за територіальною громадою, державної реєстрації договорів 
оренди землі, додаткових угод до них і угод про розірвання, припинення дії 
договорів оренди землі відповідно до актів приймання-передачі земельних ді-
лянок до земель запасу міста (надання консультацій, роз’яснень, підготовка та 
формування документів для передачі до відповідного суб’єкта державної реє-
страції та інше).

Продовжуватиметься робота, спрямована на звільнення самовільно зайня-
тих земельних ділянок і відшкодування збитків до бюджету Харківської місь-
кої територіальної громади.

Постійно здійснюватиметься контроль за раніше прийнятими рішеннями 
Харківської міської ради щодо землекористування, проводитиметься робо-
та, спрямована на реалізацію повноважень Харківської міської ради в галузі 
земельних відносин для забезпечення прав на землю громадян та юридичних 
осіб. 

Реалізація заходів забезпечить підвищення ефективності регулювання зе-
мельних відносин у місті, поліпшить використання та охорону земельного 
фонду, сприятиме збільшенню надходжень коштів до бюджету Харківської 
міської територіальної громади від плати за землю та продажу земельних ді-
лянок.

Основними проблемами є недостатній рівень використання земельних ресур-
сів міста та недосконалість механізму управління земельними відносинами.

Головною метою на 2022 рік є підвищення ефективності використання земель 
у м. Харкові та прискорення темпів впровадження земельної реформи.

Основні завдання:
реалізація заходів Програми подальшого реформування земельних від-

носин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 
2007–2024 роки;

прискорення темпів впровадження земельної реформи;
проведення інвентаризації земель державної, комунальної власності та зе-

мель, які знаходяться в користуванні, розташованих на території міста;
подальше впровадження нормативної грошової оцінки земель міста;
розробка підсистеми земельної інформаційної системи міста;
проведення комплексу робіт з підготовки до продажу земельних ділянок ко-

мунальної власності несільськогосподарського призначення або прав на них 
на підставі цивільно-правових договорів на земельних торгах та їх проведення;

забезпечення дієвого контролю за своєчасним виконанням орендарями і 
власниками земельних ділянок фінансових зобов’язань.

Критерії розвитку:
Надходження коштів до бюджету Харківської міської територіальної гро-

мади від продажу земель несільськогосподарського призначення та орендної 
плати за землю.

Основні заходи Департаменту земельних відносин щодо забезпечення вико-
нання завдань (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Продовження проведення робіт 
згідно з Програмою подальшого 
реформування земельних відно-
син та підвищення ефективності 
використання земель в місті Хар-
кові на 2007–2024 роки.

Підвищення ефективності використання 
міських земель. Збільшення надходжень за 
користування земельними ресурсами до 
бюджету Харківської міської територіальної 
громади.

1.1.
Виконання інвентаризації земель 
державної, комунальної власності 
та які знаходяться в користуванні.

Виявлення земельних ділянок та фактичного 
використання земельних ділянок. 
Здійснення аналізу використання земель та 
планування дій щодо управління земельними 
ресурсами.
Створення електронної інформаційної си-
стеми земельних ділянок міста та оформлен-
ня комунальними закладами (установами) 
права користування земельними ділянками.

1.2.

Підготовка пропозицій щодо про-
дажу земельних ділянок комуналь-
ної власності несільськогосподар-
ського призначення або прав на 
них на підставі цивільно-правових 
договорів на земельних торгах та 
проведення земельних торгів. 

Продаж та укладення договорів купівлі-про-
дажу земельних ділянок.
Збільшення надходжень від продажу земель-
них ділянок до бюджету Харківської міської 
територіальної громади.

 
2.1.8. ЗАКУПІВЛЯ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ)

ДЛЯ МІСЬКИХ ПОТРЕБ
Одним із головних засобів раціонального використання бюджетних коштів 

є закупівля продукції (товарів, робіт і послуг) для міських потреб, яка базується 
на проведенні конкурсного відбору підрядників і постачальників.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» здійснюватиметься 
робота щодо проведення тендерних торгів, забезпечення прозорості проведення 
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за кошти бюджету Харківської міської 
територіальної громади, створення конкурентного середовища у сфері бюджет-
них закупівель, надання методичної та консультаційної допомоги розпорядникам 
і одержувачам бюджетних коштів щодо організації та проведення тендерних торгів.

Основні проблеми:
нормативно-правові та технічні недоліки в Законі України «Про публічні 

закупівлі» та у роботі електронних майданчиків;
відсутність нормативно-правового забезпечення створення та функціону-

вання центральних закупівельних організацій.
Головна мета на 2022 рік — координація роботи розпорядників коштів бю-

джету Харківської міської територіальної громади, підприємств, установ, ор-
ганізацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста 
для забезпечення підвищення рівня ефективності використання бюджетних 
коштів при здійсненні закупівель.

Основні завдання:
підготовка та проведення закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок ко-

штів бюджету Харківської міської територіальної громади;
координація роботи тендерних комітетів міста та Уповноважених осіб роз-

порядників коштів бюджету всіх рівнів;
аналіз проведення тендерними комітетами та Уповноваженими особами 

розпорядників коштів бюджету закупівель товарів, робіт і послуг;
аналіз проблемних питань, які виникають у замовників Харківської міської 

ради при проведенні тендерів, та розробка рекомендацій стосовно їх вирішення;
здійснення координаційного зв’язку з Уповноваженим органом у сфері пу-

блічних закупівель з метою підготовки пропозицій щодо надання роз’яснень, 
внесення змін до законодавства у сфері публічних закупівель тощо;

організація семінарів та робочих нарад для розпорядників коштів бюдже-
ту Харківської міської територіальної громади всіх рівнів стосовно актуальних 
питань у сфері публічних закупівель;

співпраця з громадськими та іншими організаціями стосовно підвищен-
ня прозорості проведення публічних закупівель шляхом надання пропозицій 
щодо удосконалення роботи функціоналу електронних майданчиків;

інформаційне наповнення розділу «Публічні закупівлі» на сайті Харків-
ської міської ради, міського голови, виконавчого комітету;

моніторинг здійснення замовниками продажу матеріальних активів з вико-
ристанням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі»; 

підготовка, в межах компетенції, проєктів рішень міської ради, її виконав-
чого комітету та розпоряджень міського голови з питань публічних закупівель.

Основні заходи Департаменту економіки та комунального майна, виконав-
чих органів міської ради щодо забезпечення виконання завдань (строк вико-
нання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1. Проведення аналізу здійснення закупівель за кошти 
бюджету Харківської міської територіальної громади.

Забезпечення ефективного 
використання коштів бюд-
жету Харківської міської те-
риторіальної громади.

2.

Надання методичної та консультативної допомоги 
Уповноваженим особам головних розпорядників 
коштів бюджету Харківської міської територіальної 
громади, установ та організацій, що належать до ко-
мунальної власності територіальної громади міста. 

Забезпечення ефективного 
використання коштів бюд-
жету Харківської міської те-
риторіальної громади.

3.

Інформаційне забезпечення замовників щодо змін у 
законодавстві в сфері публічних закупівель, актуаль-
них питань проведення тендерів та надання мето-
дичної допомоги щодо застосування законодавства 
в сфері публічних закупівель.

Забезпечення ефективного 
використання коштів бюд-
жету Харківської міської те-
риторіальної громади.

4.
Формування річного плану закупівель товарів, робіт і 
послуг за рахунок коштів бюджету Харківської міської 
територіальної громади.

Забезпечення прозорості 
і відкритості публічних за-
купівель.

5.

Відстеження нововведень законодавства України у 
сфері публічних закупівель та своєчасне інформуван-
ня розпорядників коштів бюджету Харківської міської 
територіальної громади, підприємств, установ та ор-
ганізацій, що належать до комунальної власності міста.

Забезпечення ефективного 
використання коштів бюд-
жету Харківської міської те-
риторіальної громади.

6.

Узагальнення практики застосування законодав-
ства з питань публічних закупівель, розроблення 
пропозицій щодо вдосконалення законодавства та 
направлення їх до Уповноваженого органу з питань 
публічних закупівель.

Забезпечення ефективного 
використання коштів бюд-
жету Харківської міської те-
риторіальної громади.

7.

Співпраця з громадськими та іншими організаціями 
стосовно підвищення прозорості проведення публічних 
закупівель шляхом надання пропозицій щодо удоско-
налення роботи функціоналу електронних майданчиків.

Забезпечення прозорості 
та відкритості публічних за-
купівель.

8.
Моніторинг здійснення замовниками продажу ма-
теріальних активів з використанням електронної 
торгової системи «ProZorro.Продажі».

Забезпечення ефективного 
використання коштів бюд-
жету Харківської міської те-
риторіальної громади.

9. Організація проведення семінарів, нарад, круглих 
столів з актуальних питань публічних закупівель.

Забезпечення ефективного 
використання коштів бюд-
жету Харківської міської те-
риторіальної громади.

2.1.9. ЦІНОВА ТА ТАРИФНА ПОЛІТИКА
Цінова та тарифна політика на території міста здійснюється на підставі За-

конів України «Про ціни і ціноутворення», «Про місцеве самоврядування», 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльнос-
ті», спеціальних Законів, які регламентують питання регулювання органами 
місцевого самоврядування цін (тарифів) на окремі види робот і послуг: «Про 
житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про державне регу-
лювання у сфері комунальних послуг», «Про дорожній рух», «Про транспорт», 
«Про відходи», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», 
Господарського кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України й ін-
ших нормативно-правових актів.

Виконавчі органи Харківської міської ради реалізують цінову та тарифну 
політику шляхом регулювання тарифів на комунальні, транспортні, ритуальні 
й інші послуги.

Головна мета на 2022 рік — забезпечення збалансованості інтересів населення 
та суб’єктів господарювання, які надають послуги за регульованими тарифами.

Основні завдання на 2022 рік:
забезпечення виконання вимог Законів України, постанов Кабінету Міні-

стрів України, інших законодавчих та нормативних актів з питань ціноутво-
рення та цінової політики;

забезпечення прозорості та прогнозованості процесу ціноутворення;
сприяння забезпеченню беззбиткової ефективної діяльності комуналь-

них підприємств, тарифи на послуги яких підлягають державному регулю-
ванню;

сприяння соціальному захисту малозабезпечених верств населення;
приведення тарифів на комунальні, транспортні, ритуальні та інші послуги 

у відповідність з економічно обґрунтованими витратами суб’єктів господарю-
вання на їх виробництво;

сприяння забезпеченню гарантованих обсягів надання комунальних, тран-
спортних та інших послуг.

Основний критерій — забезпечення виконання законодавчих та нормативних 
актів з питань ціноутворення та цінової політики, надання гарантованих об-
сягів житлово-комунальних, транспортних та інших послуг.

Основні заходи Департаменту економіки та комунального майна щодо забез-
печення виконання завдань (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Надання методичної допомоги 
підприємствам та організаціям 
усіх форм власності стосовно 
формування тарифів. 

Підвищення ефективності роботи підприємств 
та організацій усіх форм власності і поліпшен-
ня їх фінансового стану. Поліпшення взаємодії 
з підприємствами та організаціями усіх форм 
власності щодо формування тарифів.

2.

Аналіз розрахункових матеріалів 
по встановленню тарифів на по-
слуги, що підлягають державно-
му регулюванню, які надають під-
приємства і організації усіх форм 
власності та підготовка матеріалів 
і проєктів рішень на розгляд ви-
конкому Харківської міської ради.

Недопущення необґрунтованого збільшення 
тарифів на послуги, що підлягають державно-
му регулюванню, які надаються підприємства-
ми і організаціями усіх форм власності.

2.2. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

2.2.1. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
Демографічна ситуація в м. Харкові у 2022 році, за прогнозом, як і раніше, 

буде залишатися досить складною.
Прогнозовані рівні народжуваності і смертності не забезпечуватимуть про-

стого відтворення населення.
Зміни у віковій структурі населення свідчать про його постаріння. Зроста-

тиме демографічне навантаження постійного населення (кількість осіб непра-
цездатного віку на 1000 осіб працездатного населення).

Зміну чисельності наявного населення м. Харкова надано на діаграмі:

Зміну коефіцієнтів народжуваності та смертності (відповідно кількість на-
роджених та померлих на 1000 жителів) надано на графіку:

Основними проблемами є:
міграція висококваліфікованої робочої сили працездатного віку, зокрема 

молоді в інші країни; істотний вплив зовнішньої трудової міграції, особливо 
довгострокової, що приводить до розриву сімейних зв’язків, і, як наслідок, не-
повної реалізації репродуктивних установок;

падіння рівня народжуваності нижче від необхідного для простого відтво-
рення населення, у тому числі через скорочення чисельності жінок репродук-
тивного віку нечисленного покоління народжених на початку 1990-х років;

зниження демографічного потенціалу сім’ї, загострення проблем її функці-
онування; деформація шлюбно-сімейних відносин; масове поширення безді-
тності й однодітності; а також таких явищ, як відкладання шлюбів і народжен-
ня дітей, безшлюбне материнство, загострення проблем матеріального утри-
мання і виховання дітей у сім’ях, передусім молодих, багатодітних, неповних, 
із несприятливим морально-психологічним фактором;

демографічне навантаження на працюючих особами старше працездатного 
віку;

недостатня забезпеченість населення житлом;
невизначеність ситуації у зв’язку з COVID-19.
Головною метою на 2022 рік буде сприяння покращенню демографічної ситу-

ації в місті, збереження його життєвого і трудового потенціалу на основі підви-
щення якості та рівня життя населення.

Основні завдання на 2022 рік:
постійний моніторинг демографічних процесів;
належне фінансування існуючих програм з охорони здоров’я населення;
створення умов для поліпшення здоров’я, зниження смертності та підви-

щення тривалості життя на основі забезпечення доступності сучасних засо-
бів якісної діагностики, профілактики, лікування та реабілітації для широких 
верств населення, поліпшення репродуктивного здоров’я населення (у тому 
числі за рахунок ранньої діагностики захворювань);

формування настанов на здоровий спосіб життя через поширення євро-
пейських стандартів способу життя, профілактика антисоціальної поведінки 
молоді;

сприяння зростанню доходів населення, створення умов для поліпшення 
матеріального становища сімей через забезпечення державних стандартів в 
оплаті праці та різних видів соціальних виплат і допомоги; підтримка вразли-
вих соціальних груп;

запобігання процесам трудової міграції через забезпечення ефективної зай-
нятості населення, збереження та створення робочих місць, розвиток підпри-
ємництва і стимулювання самостійної зайнятості населення, сприяння зайня-
тості найбільш продуктивних вікових груп населення;

формування позитивного іміджу сім’ї, відповідального батьківства та ма-
теринства; сприяння всебічному розвитку сім’ї на основі створення соціаль-
но-економічних передумов для її повноцінного функціонування; зміцнення 
шлюбу, запобігання його розірванню; відтворення потреби сім’ї в дітях; сти-
мулювання народжуваності; забезпечення підтримки сімей із дітьми; 

поліпшення стану забезпечення мешканців міста житлом, створення умов 
щодо доступності будівництва чи придбання житла харків’янами, які потребу-
ють поліпшення житлових умов, у тому числі шляхом реалізації діючих місь-
ких житлових програм, надання пільгових кредитів молодим сім’ям;

приведення мережі дошкільних навчальних закладів у відповідність до по-
треб городян;

патронування неповних, соціально неблагополучних, малозабезпечених сі-
мей із дітьми з боку державних і громадських організацій, посилення захисту 
прав бездоглядних та безпритульних дітей, забезпечення умов для їх повно-
цінного розвитку.

Кількісні та якісні критерії:
чисельність наявного населення міста, за прогнозом, зменшиться на 

3,2 тис. осіб і на початок 2023 року становитиме 1 427,1 тис. осіб;
питома вага дітей віком до 15 років у загальній чисельності постійного на-

селення на початок 2023 року, за прогнозом, становитиме 13,3 %;
питома вага осіб старше працездатного віку (60 років і старше) прогнозу-

ється в розмірі 23,7 %.

2.2.2. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ
Діяльність виконавчих органів у сфері зайнятості у 2022 році в рамках ре-

алізації Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки передбачає вжиття сис-
темних заходів щодо збереження трудового потенціалу міста, розвитку рин-
ку праці, надання підтримки зайнятості неконкурентоспроможним на ринку 
праці верствам населення.

Основними проблемами є:
невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції на ринку праці;
недостатній рівень кваліфікації і конкурентоспроможності осіб, які шука-

ють роботу;
недостатня мотивація молоді до оволодіння робітничими професіями та 

низький рівень її професійної адаптації на ринку праці;
недосконалість соціально-трудових відносин та наявність «тіньової» зайня-

тості.
Головною метою на 2022 рік буде: реалізація державної політики у сфері со-

ціального захисту працюючих, з питань соціально-трудових відносин, оплати 
та охорони праці, забезпечення зайнятості населення.

Основні завдання та заходи:
створення додаткового попиту на робочу силу шляхом:
підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих 

місць у перспективних секторах економіки;
сприяння розвитку самозайнятості населення;
сприяння зайнятості населення, насамперед, неконкурентоспроможних на 

ринку праці категорій громадян;
проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед роботодавців з 

питань компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевла-
штування безробітних;

підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці 
шляхом розвитку комунікацій між учасниками ринку праці (центром зайня-
тості, роботодавцями, освітніми закладами, суб’єктами господарювання, які 
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими органі-
заціями).

Кількісні та якісні критерії:
Рівень офіційно зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2023 прогнозу-

ється на рівні 0,68 %. Чисельність безробітних, що перебувають на обліку в цен-
трі занятості, у 2022 році зменшиться та на кінець року становитиме 9,2 тис. осіб.
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Основні заходи Департаменту соціальної політики щодо забезпечення вико-
нання завдань з питань зайнятості населення та ринку праці (строк виконан-
ня — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Стимулювання зацікавленості ро-
ботодавців у створенні нових робо-
чих місць у всіх сферах економічної 
діяльності. Забезпечення тимча-
сової занятості осіб, які шукають 
роботу. 

Створення нових робочих місць шляхом 
компенсації Харківськім міським центром 
зайнятості єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхуван-
ня роботодавцям для працевлаштування 
безробітних. 
Підвищення підприємницької ініціативи та 
самозайнятості населення. Додаткова ма-
теріальна підтримка безробітних та адап-
тація до подальшої трудової діяльності.

2.

Сприяння зайнятості населення, у 
тому числі окремих цільових груп 
населення, громадян, які потребу-
ють соціального захисту і не здат-
ні на рівних умовах конкурувати на 
ринку праці; зменшення рівня без-
робіття.

Забезпечення зайнятості населення.
Адаптація до умов сучасного ринку праці 
та підвищення конкурентоспроможності 
соціально незахищених верств населення й 
осіб з інвалідністю.

3.

Підвищення конкурентоспромож-
ності робочої сили. Організація 
професійного навчання зареєстро-
ваних безробітних з урахуванням 
поточної і перспективної потреби 
ринку праці.

Забезпечення більш повної відповідності 
пропозиції професійно-кваліфікаційної 
структури робочої сили її попиту.

 
2.2.3. ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Основними і першочерговими завданнями соціальної політики залиша-
ються забезпечення гідного рівня матеріального добробуту і умов життя грома-
дян шляхом дотримання державних соціальних стандартів; підвищення рівня 
заробітної плати; її випереджального зростання порівняно зі зростанням спо-
живчих цін; підтримка найуразливіших верств населення.

Основними проблемами є:
збереження значної питомої ваги населення з низьким рівнем доходів та 

працівників з низьким рівнем заробітної плати; негативна тенденція поляри-
зації доходів населення, низький рівень оплати праці в ряді галузей, її значна 
міжгалузева диференціація;

втрата стимулюючої функції заробітної плати, її впливу на розвиток вироб-
ництва;

високий рівень тінізації заробітної плати;
високий рівень інфляції;
відтік трудових ресурсів за кордон;
наявність заборгованості підприємств із виплати заробітної плати, заборго-

ваності по внесках до Пенсійного фонду та податкового боргу;
збільшення навантаження на Пенсійний фонд внаслідок погіршення демо-

графічної ситуації, старіння населення.
Головною метою на 2022 рік буде сприяння зростанню доходів населення, 

зменшенню їх диференціації шляхом підвищення заробітної плати, зниженню 
рівня бідності.

Про досягнення мети буде свідчити:
збільшення розміру середньомісячної номінальної заробітної плати одного 

штатного працівника по місту до 13 500 грн (з урахуванням постанов Кабінету 
Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічно-
го і соціального розвитку України на 2022–2024 роки» та № 548 «Про схвален-
ня Бюджетної декларації на 2022–2024 роки»);

утримання інфляції в межах 106,2 %;
підвищення середньомісячного розміру пенсії до 4 800 грн.
Динаміку темпів зростання мінімальної і номінальної заробітної плати й ін-

дексу інфляції надано на діаграмі:

Основні завдання на 2022 рік:
здійснення моніторингу грошових доходів населення, заробітної плати;
сприяння додержанню державних стандартів в оплаті праці; здійснення по-

стійного контролю за дотриманням роботодавцями норм трудового законо-
давства щодо мінімальних гарантій в оплаті праці та укладання трудових угод з 
найманими працівниками;

підвищення питомої ваги заробітної плати у структурі грошових доходів на-
селення, що сприятиме скороченню бюджетних видатків на надання субсидій, 
державної соціальної допомоги;

сприяння скороченню частки прихованої оплати праці, унаслідок чого 
збільшуватимуться надходження до місцевих бюджетів, Пенсійного фонду й 
інших страхових фондів;

запобігання фактам неофіційних трудових відносин, посилення мотивацій 
до легальної зайнятості;

сприяння ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати на діючих 
підприємствах, своєчасній виплаті заробітної плати, пенсії та різних видів со-
ціальної допомоги;

створення умов для зростання добробуту населення за рахунок збереження 
та відтворення трудових ресурсів, зростання економічної активності праце-
здатних громадян; підвищення рівня освіти та професійної підготовки кадрів, 
зменшення рівня міграції висококваліфікованої молоді;

створення сприятливих умов для відновлення платоспроможності населен-
ня (підтримка найуразливіших верств населення, збільшення адресності соці-
альної допомоги, зниження рівня безробіття шляхом збереження та створення 
нових робочих місць на основі підтримки малого та середнього бізнесу, стиму-
лювання роботодавців до збереження кадрового потенціалу).

2.2.4. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У 2022 році згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфе-

рі соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки здійсню-
ватиметься надання адресної грошової та натуральної допомоги громадянам 
міста, які мають в цьому потребу, додаткових соціальних гарантій у вигляді 
місцевих пільг сім’ям окремих категорій громадян на житлово-комунальні по-
слуги, послуги зв’язку, на проїзд у міському наземному пасажирському елек-
тротранспорті та метрополітені тощо. Продовжить роботу транспортна соці-
альна послуга з перевезення маломобільних груп населення, зокрема осіб з 
інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату.

Здійснюватиметься Комплексна програма з протидії поширенню нарко-
манії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин у м. Харкові 
«Чисте місто» на 2021–2025 роки, у рамках якої будуть спрямовуватися зусил-
ля органів місцевого самоврядування, органів державної влади та правоохо-
ронних органів на вирішення питань профілактики наркоманії у місті.

Мережа закладів соціальної спрямованості із надання різноманітних соці-
альних послуг мешканцям міста залишиться стабільною, розвиватимуться ін-
новаційні соціальні послуги.

Продовжиться розширення мережі центрів надання адміністративних со-
ціальних послуг соціального характеру у форматі «Прозорий офіс».

Забезпечуватиметься реалізація заходів щодо виконання державних соці-
альних програм, направлених на забезпечення соціального захисту конкрет-
них груп населення.

Основними проблемами є:
ускладнення роботи соціальних служб, викликане постійним збільшенням 

кількості отримувачів послуг, пільг та допомог і збільшенням навантаження на 
одного працівника соціальної сфери;

недофінансування витрат підприємств-надавачів послуг, пов’язаних із на-
данням додаткових соціальних гарантій.

Головною метою є створення необхідних умов для забезпечення підтримки 
найуразливіших верств населення, розвиток та удосконалення системи на-
дання соціальних послуг, підвищення ефективності та посилення адресності 
надання допомоги, реалізації додаткових соціальних гарантій, розвитку парт-
нерських відносин з інститутами громадянського суспільства соціального 
спрямування.

Основні цілі та завдання на 2022 рік:
реалізація механізмів фінансової й іншої підтримки соціально незахищених 

верств населення;
забезпечення надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їх 

потреб;
інформування населення стосовно існуючих механізмів реалізації громадя-

нами своїх соціальних прав і додаткових соціальних гарантій;
формування громадської думки щодо створення якісних соціальних відно-

син між усіма верствами населення;
здійснення координації та узгодження заходів соціального захисту населен-

ня, які вживаються на різних рівнях управління;

впровадження та розвиток онлайн-сервісів, інноваційних технологій у сфе-
рі соціального захисту населення;

розширення мережі центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозо-
рий офіс».

Основні заходи Департаменту соціальної політики щодо забезпечення вико-
нання завдань з питань соціального забезпечення (строк виконання — про-
тягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Виконання Програми сприяння безпеч-
ній життєдіяльності у сфері соціально-
го захисту населення міста Харкова на 
2021–2025 роки. 

Сприяння безпечній життєдіяльності у 
сфері соціального захисту населення 
міста на 2022 рік.

2.

Забезпечення доступності середовища 
для маломобільних груп населення, а 
саме доставка в межах міста до медич-
них, реабілітаційних та фармацевтичних 
установ, до місця навчання тощо.

Розширення сфери життєдіяльності осіб 
з інвалідністю, сприяння їх соціальній ін-
теграції в територіальну громаду міста.
Вирішення питань, пов’язаних з архітек-
турними та комунікаційними перешко-
дами в місті.
Забезпечення безперешкодної роботи 
транспортної соціальної послуги з пере-
везення осіб з інвалідністю 1 та 2 груп 
з ураженням опорно-рухового апарату, 
які пересуваються на кріслах колісних.

3.

Розвиток ринку соціальних послуг в 
ході реалізації міського проєкту «Єди-
на соціальна мережа» та забезпечення 
інноваційного механізму підвищення 
якості соціальних послуг.

Розширення спектру соціальних послуг 
для незахищених верств населення.

4.

Формування громадської думки та роз-
повсюдження соціальної інформації 
шляхом проведення загальноміських 
заходів для окремих пільгових категорій 
громадян з нагоди святкування знамен-
них та пам’ятних дат.

Формування у жителів міста поваги до 
історичних подій, увічнення пам’яті про 
захисників Батьківщини, національ-
но-патріотичне виховання підростаючо-
го покоління. 

5.

Надання одноразової адресної грошо-
вої допомоги громадянам міста на під-
ставі особистих звернень потребуючих 
допомоги громадян до міського голови 
та до депутатів Харківської міської ра-
ди; на підставі списків міських та райо-
нних управлінь і служб; ветеранських 
організацій, організацій осіб з інвалід-
ністю та інших громадських організацій 
соціального спрямування.

Підтримка та підвищення можливостей 
поліпшення здоров’я та безпечної жит-
тєдіяльності малозабезпечених верств 
населення міста.

6. Надання додаткових соціальних гаран-
тій окремим категоріям громадян міста.

Забезпечення соціального захисту ма-
лозабезпечених громадян міста, що ма-
ють низький рівень життя.

7. Забезпечення функціонування закладів 
соціального захисту населення міста.

Комплексний підхід у вирішенні питань 
надання різнобічної соціальної допомо-
ги та соціальних послуг населенню міста 
міськими закладами соціального захи-
сту, забезпечення фінансування витрат 
на їх функціонування.

8.

Оперативне впроваджування змін, які 
вносяться до механізму надання суб-
сидій і виплат усіх видів державної допо-
моги, систематичне проведення роз’яс-
нювальної роботи серед населення.

Забезпечення соціальних гарантій під-
тримки незахищених верств населення 
міста.

9.

Виконання Комплексної програми з 
протидії поширенню наркоманії та змен-
шення шкоди від вживання психоактив-
них речовин у м. Харкові «Чисте місто» 
на 2021–2025 роки.

Реалізації державної політики щодо 
попередження наркоманії, організація 
взаємодії органів місцевого самовряду-
вання, органів державної влади та пра-
воохоронних органів з питань профілак-
тики наркоманії, забезпечення безпеч-
ної життєдіяльності жителів міста.
Формування негативного ставлення до 
наркотиків серед молоді, вибору здо-
рового способу життя як найвищої мо-
ральної цінності.

2.2.5. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ
У рамках Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2021–

2025 рр. здійснюватиметься робота, направлена на об’єднання в єдину систе-
му взаємозв’язаних завдань, заходів, зусиль органів місцевого самоврядування 
міста і громадськості по захисту прав дітей, у тому числі з питань: організа-
ції результативної роботи із попередження соціального сирітства, створення 
умов для розвитку сімейних форм виховання дітей, утвердження в суспільстві 
сімейних цінностей, всебічного розвитку і виховання дітей, для профілактики 
і реабілітації бездоглядних дітей в місті.

Основними проблемами є:
відсутність державної підтримки питання влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з тяжкими вадами розвитку, в межах 
реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного до-
гляду та виховання дітей на 2017–2026 роки;

працевлаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня та осіб з їх числа, особливо тих, у яких відсутнє житло.

Основні завдання та заходи на 2022 рік:
підвищення ефективності діяльності щодо організації роботи, пов’язаної із 

захистом прав дітей, розвитком сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, підтримки сімей, які усиновили дітей, 
контролю та посилення відповідальності за додержанням законодавства у цій 
сфері;

підтримка та превентивна робота з дітьми із сімей, які опинилися у склад-
них життєвих обставинах, попередження дитячої безпритульності і бездогляд-
ності, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного роз-
витку та виховання дітей;

посилення контролю за дотриманням законодавства України у сфері охоро-
ни дитинства у взаємодії з усіма структурами, причетними до роботи з дітьми;

реалізація державної політики з питань, пов’язаних із забезпечення жит-
лом, отримання грошової компенсації для придбання житла дітям-сиротам, 
дітям, позбавленим батьківського піклування, та особами з їх числа;

забезпечення функціонування комунального закладу соціального захисту 
для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова».

Основні заходи Департаменту служб у справах дітей щодо забезпечення ви-
конання завдань (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Продовження роботи щодо 
реалізації права дитини на ви-
ховання в сімейному оточенні 
шляхом створення нових при-
йомних сімей, дитячих будин-
ків сімейного типу, влаштуван-
ня до них дітей відповідних ка-
тегорій та збільшення кількості 
прийомних дітей в існуючих 
прийомних сім’ях.

Збільшення кількості дітей, влаштованих до сі-
мейних форм виховання (опіка, піклування, уси-
новлення, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейно-
го типу) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування.

2.

Удосконалення механізму 
взаємодії органів місцево-
го самоврядування з питань 
профілактики правопорушень та 
соціального сирітства, здійснен-
ня контролю за умовами утри-
мання, виховання та навчання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Упровадження нових форм та методів, спрямо-
ваних на раннє виявлення дітей, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, профілактику 
правопорушень та соціального сирітства.
Забезпечення належного утримання і виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в прийомних сім’ях, дитячих будинках 
сімейного типу, сім’ях опікунів, піклувальників.

3.

Проведення інформаційно-
просвітницької роботи з пи-
тань сімейних форм вихо-
вання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування; дітей, які залиши-
лися без батьківської підтрим-
ки; профілактики соціально-
го сирітства шляхом участі в 
батьківських зборах, прове-
денні консультацій у навчаль-
но-виховних закладах міста.

Реалізація права дітей на виховання в сім’ї.

4

Здійснення контролю за до-
держанням батьками або осо-
бами, які їх замінюють, жит-
лових прав та інтересів дітей, 
забезпечених державою.

Реалізація заходів щодо захисту житлових прав 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, а також дітей, які мають батьків, але потребу-
ють захисту держави. Проведення аналізу, систем-
ного моніторингу та контролю за житлом дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5.

Забезпечення діяльності КЗ 
соціального захисту для дітей 
«Центр соціально-психоло-
гічної реабілітації дітей» міста 
Харкова».

Вирішення питань щодо надання екстреної допо-
моги дітям, сім’ї яких опинилися у складних жит-
тєвих обставинах.
Створення умов для здійснення навчання про-
фесійним навичкам вихованців закладу.
Проведення роботи з кандидатами, які мають 
намір усиновити дитину або взяти під опіку/піклу-
вання, створити прийомну сім’ю/дитячий буди-
нок сімейного типу.

2.2.6. ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА
Житлова політика в місті направлена на створення умов для реалізації прав 

громадян на житло, покращення житлових умов за рахунок участі у міських 
житлових програмах доступного житла, активізацію іпотечного кредитування, 
впровадження заходів щодо створення житлового фонду соціального призна-
чення та тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб, що сприяє роз-
ширенню житлового будівництва в місті з залученням коштів населення.

Станом на 01.10.2021 у черзі на отримання житла при виконавчому комітеті 
Харківської міської ради перебувало близько 15 тис. сімей та одиноких грома-
дян, які потребують поліпшення житлових умов, та понад 500 сімей включені 
до списку осіб, що бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу.

Державна житлова політика в Україні в останні роки спрямована на надан-
ня житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, за доступну 
для них плату через впровадження фінансово-інвестиційних механізмів щодо 
забезпечення доступності отримання громадянами кредитів на житло за ниж-
чими, порівняно з ринковими, відсотковими ставками кредитування. 

Враховуючи визначену на законодавчому рівні пріоритетність у забезпе-
ченні пільгових категорій населення житлом, на місцевому рівні приділяється 
значна увага щодо вирішення житлових проблем харків’ян учасників АТО / 
ООС, внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у місті, а також грома-
дян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, 
шляхом впровадження програм будівництва доступного житла в місті.

Місто Харків є лідером в Україні з реалізації міських житлових програм, які 
користуються значним попитом серед харків’ян.

Фінансування Міської цільової програми будівництва (придбання) доступ-
ного житла на 2021–2030 роки та Міської цільової програми здешевлення вар-
тості іпотечних кредитів для багатодітних сімей за рахунок коштів Харківської 
міської територіальної громади у 2022 році передбачається в обсязі 102,4 млн 
грн.

Міські житлові програми постійно вдосконалюються з метою забезпечення 
потреб громадян. 

З метою покращення ситуації щодо забезпечення житлом працівників бю-
джетної сфери м. Харкова та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у 
м. Харкові, розглядається можливість здійснювати заходи щодо реалізації ме-
ханізму забезпечення громадян житлом на умовах фінансового лізингу.

Будівництво житлових будинків у 2022 році буде здійснюватися за замов-
ленням підприємств і організацій за рахунок коштів громадян, інвестиційних 
фондів, власних та залучених коштів підприємств і організацій та коштів дер-
жавного бюджету і бюджету Харківської міської територіальної громади.

Обсяг уведення в експлуатацію житлових будинків у 2022 році за прогнозом 
передбачається на рівні очікуваних показників 2021 року. 

Динаміка введення в експлуатацію загальної житлової площі у м. Харкові 
представлена на діаграмі:

Основна мета та завдання на 2022 рік:
підвищення рівня забезпеченості харків’ян житлом шляхом реалізації 

Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 
2021–2030 роки та Міської цільової програми здешевлення вартості іпотечних 
кредитів для багатодітних сімей;

сприяння механізму забезпечення громадян житлом на умовах фінансового 
лізингу;

стимулювання розвитку будівельної галузі шляхом сприяння інвестиційній 
діяльності у житловому будівництві за рахунок усіх джерел фінансування, під-
тримка будівництва доступного житла;

мобілізація заощаджень населення у житлове будівництво шляхом пільго-
вого кредитування на будівництво (придбання) житла;

сприяння залученню інвесторів до реконструкції застарілого, малоцінного і 
малоповерхового житлового фонду та до відселення мешканців і ліквідації вет-
хого житлового фонду;

сприяння реалізації на місцевому рівні державних програм та заходів щодо 
забезпечення житлом окремих категорій громадян.

Кількісні та якісні критерії:
уведення в експлуатацію 440,0 тис. кв. м загальної площі житла;
виділення з бюджету Харківської міської територіальної громади коштів 

у розмірі 100,4 млн грн для реалізації Міської цільової програми будівництва 
(придбання) доступного житла на 2021–2030 роки, що дозволить забезпечити 
доступним житлом близько 200 сімей харків’ян;

виділення з бюджету Харківської міської територіальної громади коштів 
у розмірі 2,0 млн грн для реалізації Міської цільової програми здешевлення 
вартості іпотечних кредитів для багатодітних сімей, що дозволить поліпшити 
стан забезпечення доступним житлом багатодітних сімей, які перебувають на 
квартирному обліку в м. Харкові;

будівництво доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок 
коштів бюджету Харківської міської територіальної громади; будівництво со-
ціального житла та формування житлового фонду соціального призначення; 
будівництво тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб.

Основні заходи Департаменту економіки та комунального майна, Департа-
менту житлово-комунального господарства щодо забезпечення виконання за-
вдань (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.
Реалізація Міської цільової програми будів-
ництва (придбання) доступного житла на 
2021–2030 роки.

Поліпшення стану забезпечення 
доступним житлом громадян.

2.
Реалізація Міської цільової програми зде-
шевлення вартості іпотечних кредитів для ба-
гатодітних сімей.

Поліпшення житлових умов багато-
дітних сімей.

3.
Сприяння реалізації механізму забезпечен-
ня громадян житлом на умовах фінансового 
лізингу.

Поліпшення стану забезпечен-
ня житлом працівників бюджетної 
сфери м. Харкова та внутрішньо 
переміщених осіб.

2.3. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

2.3.1. ТРАНСПОРТ
Роботу організацій і підприємств міського транспорту буде спрямовано на 

забезпечення своєчасного й якісного обслуговування населення міста.
Здійснюватиметься реалізація заходів, передбачених Програмою розвитку 

міського електротранспорту м. Харкова на 2021–2025 роки, Програмою підви-
щення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021–2025 роки, Програмою 
будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021–2025 роки.

Продовжаться роботи щодо оптимізації пасажирської транспортної мережі 
міста та режиму роботи підприємств із використанням оптимальної кількості ру-
хомого складу, що сприятиме забезпеченню потреб населення в перевезеннях.

Зберігатимуться позитивні тенденції по реконструкції об’єктів транспорт-
ної інфраструктури та технічних засобів регулювання дорожнього руху з вико-
ристанням сучасних європейських технологій, що дозволить збільшити про-
пускну спроможність транспортних магістралей та забезпечити безпечність 
дорожнього руху.

Основними проблемами є:
значний знос рухомого складу метрополітену, трамваїв і тролейбусів;
невідповідність інфраструктури міста потребам людей з обмеженими мож-

ливостями та мобільних груп населення;
відсутність субвенції з державного бюджету на компенсацію втрат доходів 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
небезпечний дорожній рух і збільшення кількості постраждалих у ДТП.
Головна мета на 2022 рік:
підвищення рівня технічного оснащення транспортних підприємств та 

ефективності їх роботи;
забезпечення підвищення якості та безпеки перевезення пасажирів місь-

ким транспортом.
Основні завдання на 2022 рік:
продовження удосконалення єдиної схеми експлуатації міського пасажир-

ського транспорту;
оновлення рухомого складу метрополітену та міського наземного транспор-

ту, призначеного для здійснення пасажирських перевезень;
створення сприятливих умов для збільшення обсягів інвестицій у розвиток 

міського громадського транспорту;
збільшення обсягів робіт по капітальному ремонту трамвайних колій, кон-

тактної мережі, тягових підстанцій тощо;
створення доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення міським 

наземним транспортом, зокрема для людей з обмеженими можливостями;
впровадження новітніх технологій в систему роботи міського електротран-

спорту;
продовження будівництва нових станцій метрополітену та електродепо, 

підвищення рівня технічного оснащення;
проведення робіт із будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

ремонту, утримання вулично-дорожньої мережі й інженерних споруд.
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Кількісні та якісні критерії розвитку:
Перевезення пасажирів усіма видами міського транспорту у 2022 році про-

гнозується в кількості 260,7 млн пасажирів.
З метою подальшого покращення якості обслуговування пасажирів продо-

вжиться коригування комплексної транспортної системи м. Харкова, онов-
лення рухомого складу транспортних засобів, призначених для здійснення 
пасажирських перевезень.

Комунальні підприємства наземного міського електротранспорту прогно-
зують здійснити перевезення 81,0 млн пасажирів.

Безпечне та комфортне перевезення передбачається забезпечити за раху-
нок утримання на належному рівні об’єктів інфраструктури міського назем-
ного електротранспорту та своєчасного проведення їх капітального ремонту.

Харківським метрополітеном заплановані обсяги перевезень пасажирів у 
кількості 148,7 млн пасажирів будуть досягнуті за рахунок дотримання чітких 
графіків роботи, удосконалення пропускного режиму, забезпечення належної 
культури обслуговування.

Продовжиться оснащення ліній метрополітену системами автоматики та 
телемеханіки, обладнанням зв’язку, мікропроцесорними системами коригу-
вання рухом поїздів та забезпеченням безпеки руху, а також придбання нових 
вагонів та капітальний ремонт існуючих вагонів.

Продовжиться будівництво дільниці лінії метрополітену до станції метро 
«Одеська» та електродепо «Олексіївське».

Автобусним транспортом пасажироперевезення на 153 маршрутах здійсню-
ватимуться підприємствами різних форм власності і приватними підприєм-
цями. Планується оновлення рухомого складу та корегування режиму роботи 
автобусних маршрутів. Кількість перевезених пасажирів складатиме 31,0 млн 
осіб. Планується надати послуги з перевезення пасажирів автобусними марш-
рутами загального користування з автостанцій «Холодна гора», «Героїв праці», 
«Центральний ринок», «Індустріальна».

Передбачені бюджетом Харківської міської територіальної громади кошти 
на будівництво, капітальний та поточний ремонт і реконструкцію доріг та ін-
женерних споруд дозволять виконати у 2022 році значний обсяг робіт і утрима-
ти на відповідному рівні вулично-дорожню мережу міста.

За рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади пе-
редбачається виконання робіт із будівництва, капітального та поточного ре-
монту дорожньої мережі міста, ремонту під’їзних і внутрішньоквартальних до-
ріг, реконструкцію дільниць основних магістралей і вулиць міста.

Передбачається закупівля за рахунок коштів бюджету Харківської міської 
територіальної громади автотехніки і технічних засобів регулювання дорож-
нього руху для дорожньо-експлуатаційних підприємств міста.

Із Міжнародного аеропорту «Харків» здійснюватимуться рейси до міст 
України, ближнього й далекого зарубіжжя.

Основні заходи Департаменту інфраструктури, Департаменту будівництва та 
шляхового господарства та підпорядкованих комунальних підприємств щодо 
забезпечення виконання завдань (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Департамент інфраструктури та підпорядковані комунальні підприємства

1.
Продовження удосконалення єдиної схе-
ми експлуатації міського пасажирського 
транспорту.

Удосконалення системи управління 
транспортними потоками, підвищен-
ня безпеки дорожнього руху та про-
пускної спроможності вулично-до-
рожньої мережі міста, підвищення 
якості обслуговування пасажирів.

2.

Здійснення:
утримання, обслуговування та поточно-
го ремонту об’єктів транспортної інфра-
структури міського наземного електро-
транспорту;
капітального ремонту трамвайних колій, 
трамвайних вагонів та вагонів метро-
політену;
реконструкції трамвайних колій та 
переїздів, контактної та кабельної мережі, 
тягових підстанцій тощо;
утримання, обслуговування та поточний 
ремонт технічних засобів регулювання до-
рожнього руху;
капітального ремонту об’єктів транспорт-
ної інфраструктури;
реконструкції зупиночних пунктів;
будівництва та реконструкції технічних за-
собів регулювання дорожнього руху;
забезпечення інформаційними комплек-
тами та запрограмованими картками з 
функціями для здійснення оплати послуг 
проїзду в транспорті м. Харкова.

Підвищення ефективності утримання 
та технічного обслуговування інфра-
структури міського наземного елек-
тротранспорту, зупиночних пунктів 
громадського транспорту.
Підвищення безпеки пасажирських 
перевезень, технічного ресурсу рухо-
мого складу та якості обслуговування 
пасажирів. Забезпечення регуляр-
ності руху міського транспорту та без-
пеки дорожнього руху в місті.
Надання мешканцям міста зручного 
та універсального інструменту для 
отримання соціальної підтримки.

Департамент будівництва та шляхового господарства 
та підпорядковані комунальні підприємства

3.

Здійснення утримання, проведення 
капітального та поточного ремонту і ре-
конструкцію дорожнього покриття та 
штучних інженерних споруд, придбання 
дорожньої спецтехніки, поповнення ста-
тутних капіталів комунальних унітарних 
підприємств; утримання та ремонт гідро-
технічних споруд, водних об’єктів і об’єктів 
водозниження.

Утримання вулично-дорожньої ме-
режі й інженерних споруд міста на 
відповідному рівні. Проведення ре-
монтних робіт вулично-дорожньої 
мережі й інженерних споруд міста. 
Забезпечення регулярності руху місь-
кого транспорту та безпеки пасажи-
роперевезень.

2.3.2. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Житлове господарство
Головними напрямками розвитку та реформування житлово-комунального 

господарства міста є створення умов для комфортного проживання мешканців 
міста, підвищення якості житлово-комунальних послуг і підтримка належно-
го санітарного порядку та технічного стану будинків, забезпечення належного 
функціонування систем життєзабезпечення, інфраструктури та об’єктів благо-
устрою міста.

У місті налічується майже 9,5 тис. будинків (без приватних житлових бу-
динків), із них у комунальній власності територіальної громади міста — понад 
8,0 тис. житлових будинків.

Частка житлового фонду, що належить громадянам на праві власності, по-
стійно збільшується і складає 98,8%.

Технічне оснащення житлових будинків потребує значних витрат для про-
ведення капітального ремонту або заміни існуючого обладнання на більш ре-
сурсо- й енергозберігаюче.

У рамках «Програми розвитку і реформування житлово-комунального гос-
подарства м. Харкова на 2011–2025 рр.» передбачається капітальний ремонт 
та модернізація житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих тех-
нологій, встановлення загальнобудинкових приладів обліку та регулювання 
споживання тепла, холодної та гарячої води, впровадження систем керування 
освітленням місць загального користування, облаштування прибудинкової те-
риторії дитячими і спортивними майданчиками.

Продовжаться роботи щодо поліпшення технічного стану існуючого жит-
лового фонду за рахунок проведення капітального ремонту і заміни конструк-
тивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків.

Реалізовуватимуться заходи Програми енергозбереження та підвищення 
енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018–2022 рр., Програ-
ми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015–
2022 рр., Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харко-
ва на 2021–2030 рр., Програми поводження з домашніми тваринами та регулю-
вання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018–2022 рр. та Програми обслугову-
вання та розвитку територій садибної забудови м. Харкова на 2018–2022 роки.

Діяльність комунальних підприємств буде направлена на подальше впрова-
дження заходів щодо сталого функціонування та розвитку житлово-комуналь-
ного господарства міста. Проводитимуться роботи щодо комплексного благо-
устрою прибудинкової території, приведення дворів та вулиць до належного 
санітарного стану.

Діяльність КСП «Харківгорліфт» спрямовуватиметься на подальше забез-
печення якості технічного обслуговування і ремонту ліфтів у житлових будин-
ках усіх районів міста.

Виконуватимуться роботи з прибирання прибудинкових територій, лікві-
дації звалищ, у тому числі несанкціонованих звалищ з території приватного 
сектору, вивезення відходів.

Для скорочення заборгованості та підвищення мобілізації доходів від на-
селення буде продовжуватися здійснення реструктуризації заборгованості з 
оплати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію.

Невідкладне вирішення найбільш актуальних питань галузі сприятиме по-
дальшому сталому розвитку та створить більш сприятливі умови для залучення 
інвесторів.

Основними проблемами є:
недосконалість діючої системи та низький рівень фінансування робіт, 

пов’язаних з модернізацією житлового фонду;
зношеність основних фондів галузі та погіршення технічного стану житло-

вого фонду, що пов’язано з недостатніми обсягами фінансування планово-по-
переджувальних та капітальних ремонтів житлового фонду міста;

недостатній розвиток конкуренції у сфері надання житлово-комунальних 
послуг;

відсутність коштів на покриття збитків підприємств у попередні роки від 
державного регулювання цін тощо.

Мета та основні завдання на 2022 рік:
Метою розвитку галузі міста на 2022 рік є забезпечення населення якісни-

ми житлово-комунальними послугами та належного функціонування інфра-
структури і систем життєзабезпечення, посилення контролю за якістю надан-
ня послуг, забезпечення фінансової стабільності галузі житлового господар-
ства шляхом реалізації заходів «Програми розвитку і реформування житлово-
комунального господарства м. Харкова на 2011–2025 рр.», а саме:

покращення технічного стану житлового фонду за рахунок збільшення об-
сягів проведення капітальних ремонтів;

створення конкурентного середовища в обслуговуванні житлового фонду;
створення безпечних умов для проживання, збереження систем життєза-

безпечення та покращення якості надання житлово-комунальних послуг на-
селенню;

забезпечення поступового виведення з експлуатації ветхого та непридатно-
го за технічним станом житлового фонду;

впровадження заходів щодо підвищення енергоефективності житлового 
фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій;

подальше формування інституту власника житла та удосконалення систе-
ми управління підприємствами й організаціями житлового господарства всіх 
форм власності;

стабілізація фінансового стану підприємств житлового господарства й удо-
сконалення системи фінансування та управління ними;

забезпечення комплексного благоустрою прибудинкових територій та сані-
тарно-епідеміологічного благополуччя мешканців міста;

подальше впровадження громадських ініціатив і залучення громадськості 
до сучасного управління житловим господарством. 

Якісні критерії розвитку:
Удосконалення системи управління житловим господарством, створення 

сприятливих економічних та інституційних умов функціонування галузі жит-
лово-комунального господарства.

Основні заходи Департаменту житлово-комунального господарства щодо за-
безпечення виконання завдань Програми (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Збільшення обсягів капітального ремонту і заміни 
конструктивних елементів та інженерного облад-
нання житлових будинків за рахунок бюджетних 
асигнувань.

Покращення технічного стану 
житлового фонду.

2.

Здійснення реалізації заходів щодо сприяння без-
печній життєдіяльності у сфері соціального захи-
сту населення м. Харкова за рахунок коштів бюд-
жету Харківської міської територіальної громади, 
а саме надання пільг з оплати житлово-комуналь-
них послуг робітникам комунальних підприємств.

Залучення двірників у ко-
мунальні підприємства для 
покращення якості обслуго-
вування житлового фонду та 
прибудинкових територій.

3.

Проведення реструктуризації заборгованості на-
селення за надані послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій й комунальні 
послуги.

Зменшення заборгованості 
населення за житлово-кому-
нальні послуги, стабілізація 
фінансового стану під-
приємств галузі.

4.
Здійснення організаційного, методологічного та 
фінансового сприяння створенню об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків.

Впровадження альтернатив-
них форм обслуговування 
житла.

5.

Здійснення реалізації заходів Програми підтримки 
житлово-будівельних кооперативів, житлових коо-
перативів та об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків в місті Харкові на 2015–2022 рр. 

Підвищення ефективності та 
надійності функціонування 
ЖБК, ЖК та ОСББ.

6.
Висвітлення в засобах масової інформації про-
цесів реформування, які відбуваються в житлово-
му господарстві м. Харкова.

Інформування населення 
щодо процесів реформування 
житлового господарства міста 
тощо.

7.
Здійснення ефективного управління житловим 
фондом, створення відповідних управлінських 
структур.

Удосконалення структури 
управління житловим фондом.

8.
Здійснення реалізації заходів Програми пово-
дження з домашніми тваринами та регулювання 
їхньої чисельності у м. Харкові на 2018–2022 рр.

Регулювання чисельності без-
притульних тварин на тери-
торії м. Харкова.

9. Здійснення організації робіт із приведення до на-
лежного стану у території міста у весняний період.

Покращення екологічного ста-
ну і благоустрою міста.

Комунальне господарство
Енергозабезпечуючі підприємства й організації комунального господарства 

мають розвинуту виробничу базу та інтелектуальний потенціал для можливості 
на належному рівні задовольняти потреби мешканців міста й інших спожива-
чів в отриманні якісних комунальних послуг.

Згідно з «Програмою розвитку і реформування житлово-комунального гос-
подарства м. Харкова на 2011–2025 рр.» у 2022 році для підвищення якості по-
слуг із теплопостачання передбачається збільшувати обсяги коштів, що спря-
мовуються на реконструкцію котелень, тепломагістралей і мереж, ліквідацію 
існуючих малих неефективних газових котелень та приєднання теплового на-
вантаження до основної системи централізованого теплопостачання.

Відповідно до «Програми розвитку КП «Харківводоканал» на 2015–
2026 рр.» виконуватимуться необхідні заходи для забезпечення безперебійного 
і надійного надання послуг споживачам із водопостачання та водовідведення, 
продовжуватимуться роботи з капітального ремонту, реконструкції, санації та 
заміни технічно зношених інженерних мереж у місті.

Якість питної води за бактеріологічними та хімічними показниками зали-
шиться стабільною, а якість очищення стоків відповідатиме нормативам.

Реалізація заходів з енергоресурсозбереження сприятиме економії тепла, 
води, електроенергії й інших енергоресурсів та зниженню собівартості нада-
них послуг за рахунок внутрішніх резервів.

Проводитимуться роботи з ліквідації підтоплення територій міста, відпо-
відно до Програми по ліквідації наслідків підтоплення території м. Харкова, 
та продовжуватиметься проведення робіт з утримання гідротехнічних споруд, 
ліквідації підтоплення територій міста, експлуатації та поточного ремонту ме-
реж зливової каналізації і об’єктів водозниження.

Зовнішнє освітлення міста забезпечуватиме КП електромереж зовнішнього 
освітлення «Міськсвітло».

У рамках реалізації заходів з енергозбереження планується встановлення 
багатотарифних приладів обліку електроенергії, продовження поетапної за-
міни старих світильників на нові з енергоефективними й екологічно чистими 
натрієвими лампами, роботи з ремонту і реконструкції мереж зовнішнього 
освітлення, заміни шаф управління з приладами обліку електроенергії, що до-
зволить зменшити витрати на оплату за спожиту електроенергію.

Проведення зазначених робіт надасть можливість довести рівень горіння 
світлоточок на кінець 2022 року до 99,6 %.

Динаміка рівня освітлення міста

Для приведення міста до належного санітарного стану, упорядкування об-
лаштованості місць масового відпочинку громадян, поліпшення архітектур-
но-художнього виду парків, садів, скверів, вулиць, об’єктів соціальної сфери, 
територій підприємств, а також для подальшого розвитку зеленої зони прово-
дитиметься благоустрій міста комунальними підприємствами із залученням 
підприємств, організацій, установ всіх форм власності.

Планується продовжити роботи зі зносу аварійних, сухостійних дерев та де-
рев, які загрожують життю і здоров’ю пішоходів, пошкодженням транспорт-
них засобів, повітряних ліній електропередач, будівель, споруд тощо.

Захоронення твердих побутових відходів здійснюватиметься на Дергачів-
ському полігоні ТПВ і Роганському полігоні по утилізації та переробці ТПВ. 
Проводитимуться заходи з вивозу та утилізації фільтраційних вод із закритого 
Дергачівського полігону та щоденний моніторинг територій міста для вияв-
лення несанкціонованих звалищ ТПВ, негабаритного сміття, будівельних від-
ходів; контроль за дотриманням графіків вивозу ТПВ і своєчасною ліквідацією 
несанкціонованих звалищ, у тому числі у приватному секторі.

Планується розпочати роботу нового комплексу з переробки твердих побу-
тових відходів з системою збору, утилізації полігонного газу та виробництвом 
електричної енергії у м. Дергачі Харківської області.

Основними проблемами є:
застаріла та фізично зношена енергетична інфраструктура міста;
застосування виробниками послуг застарілих технологій та енергоємного 

обладнання;
обмеженість інвестицій і дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для роз-

витку, утримання в належному технічному стані й експлуатації систем енер-
гозабезпечення;

низька ефективність використання первинних паливно-енергетичних ре-
сурсів на теплогенеруючих об’єктах міста;

орієнтація теплогенеруючого обладнання міста на споживання дефіцитної 
газової сировини;

застарілі технології надання питної води та очищення стічних вод, зневод-
нення та утилізація осаду стічних вод;

недостатній рівень охоплення приватного сектору послугами зі збору та ви-
возу відходів.

Мета та основні завдання на 2022 рік:
забезпечення надання споживачам комунальних послуг належної якості 

відповідно до нормативних вимог;
проведення комплексної модернізації та технічного переоснащення кому-

нальних підприємств для зменшення ресурсоспоживання і дотримання еко-
логічних нормативів;

ефективне використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробника-
ми та споживачами послуг;

нарощування обсягів виконаних робіт щодо проведення реконструкції та 
заміни тепло-, водо- і каналізаційних мереж міста;

підвищення енергетичної ефективності та економічності і екологічної чи-
стоти систем централізованого теплопостачання;

реконструкція теплопунктів та районних котелень на основі сучасних коге-
нераційних і тригенераційних технологій;

підтримка оснащення засобами обліку теплової енергії;
реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд;
дотримання якості біологічно очищених стічних вод відповідно до норма-

тивів гранично допустимих норм і утилізації осаду за рахунок впровадження 
новітніх технологій;

відновлення та розвиток існуючих підземних джерел водопостачання;
реконструкція систем вуличного освітлення (оснащення ліхтарних стовпів 

світлодіодними лампами, сенсорними датчиками, енергоефективними сві-
тильниками з натрієвими лампами);

збільшення рівня освітлення міста, скорочення витрат на споживання 
енергії й технічне обслуговування систем вуличного освітлення;

впровадження енергозберігаючих технологій у сфері зовнішнього освітлен-
ня;

координація діяльності щодо виявлення безхазяйного енергетичного майна 
та самовільно розміщених об’єктів і вжиття заходів щодо їх усунення;

відновлення зелених насаджень, підвищення рівня озеленення міста;
забезпечення роботи нового комплексу з переробки твердих побутових від-

ходів;
здійснення поточного і капітального ремонтів та будівництва ритуальних 

об’єктів;
належне утримання місць поховань, упорядкування та благоустрій терито-

рій міських кладовищ;
збереження місць поховань і пам’ятників, які символізують перемогу над 

нацизмом у Другій світовій війні.
Основні заходи Департаменту житлово-комунального господарства, Депар-

таменту з питань забезпечення життєдіяльності міста, підпорядкованих кому-
нальних підприємств та підприємств міста щодо забезпечення виконання за-
вдань Програми (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста 
та підпорядковані комунальні підприємства

Енергозабезпечення

1.

Надання підприємствами якісних та 
нормативних комунальних послуг з 
постачання теплової енергії, поста-
чання гарячої води, централізовано-
го водопостачання та централізова-
ного водовідведення.

Поліпшення роботи підприємств, що спожи-
вають послуги, підвищення рівня життєза-
безпечення мешканців міста.

2.

Впровадження нових методів техніч-
ного обслуговування внутрішньобу-
динкових систем теплопостачання, 
водопостачання, водовідведення та 
постачання гарячої води.

Поліпшення якості комунальних послуг, що 
надаються мешканцям міста.
Інженерні мережі тепло-, водопостачання та 
водовідведення

Інженерні мережі тепло-, водопостачання та водовідведення

3.
Проведення капітального ремонту, 
реконструкції, санації, заміни тех-
нічно зношених інженерних мереж. 

Підвищення надійності мереж та зниження 
втрат при транспортуванні.

4.

Відновлення асфальтобетонного по-
криття проїжджих частин, тротуарів 
та зелених зон після ліквідації пош-
коджень на інженерних мережах.

Підтримка належного рівня благоустрою 
міста.

5.

Здійснення комерційного та роз-
подільного обліку комунальних по-
слуг, у т. ч. для пільгових категорій 
населення міста.

Забезпечення належного обліку кому-
нальних послуг. Забезпечення відповід-
ною обліковою інформацією споживачів 
комунальних послуг. Надання додаткових 
соціальних гарантій пільговим категоріям 
населення міста.

6. Проведення реконструкції та 
ліквідації малоефективних котелень. 

Підвищення надійності теплогенеруючого 
устаткування, раціональне використання па-
ливно-енергетичних ресурсів, підвищення 
ефективності та надійності теплопостачання 
споживачам, зниження потенційної небезпеки.

7.
Здійснення санітарно-ліквідацій-
ного тампонажу артезіанських 
свердловин.

Підвищення надійності й ефективності функ-
ціонування систем водопостачання, захист 
від забруднення водоносного горизонту.

8.
Проведення ремонту, реконструкції 
та будівництва каналізаційних та ту-
нельних колекторів.

Забезпечення безаварійного функціонуван-
ня системи водовідведення м. Харкова.

Інші заходи

9.

Придбання обладнання, спецма-
шин і механізмів, засобів малої ме-
ханізації та ін. для утримання та ре-
монту об’єктів благоустрою та інже-
нерної інфраструктури.

Покращення якості обслуговування об’єктів 
благоустрою й інженерної інфраструктури 
міста, технічне переоснащення комунальних 
підприємств.

10.

Проведення ремонту та реконструк-
ції будівель, приміщень та споруд, 
переданих у господарське відання 
комунальних підприємств. 

Створення належних умов для організації 
праці.

11.

Здійснення утримання та ремонту 
об’єктів соціальної інфраструктури 
(гуртожитків, баз відпочинку, дитячих 
оздоровчих закладів тощо), які на 
праві господарського відання нале-
жать комунальним підприємствам. 

Поліпшення соціально-побутових умов 
працівників підприємств, забезпечення літ-
нього відпочинку та оздоровлення дітей.

Управління комунального господарства та благоустрою Департаменту 
житлово-комунального господарства та підпорядковані комунальні підприємства

Благоустрій

Зелене господарство

12.

Утримання, охорона, поточний, 
капітальний ремонт і реконструк-
ція об’єктів та елементів зеленого 
господарства. 

Поліпшення естетичного вигляду об’єктів 
зеленого господарства та створення належ-
них умов для відпочинку мешканців міста. 
Запобігання актам вандалізму.

13.
Проведення ремонту та реконструк-
ції тепличного комплексу СКП «Хар-
ківзеленбуд». 

Забезпечення об’єктів зеленого господар-
ства міста необхідною кількістю квіткової 
продукції власного виробництва, впрова-
дження енергозберігаючих технологій.

14.
Заміна аварійних, сухостійних, ура-
жених омелою дерев та дерев, які 
досягли вікової межі. 

Запобігання виникненню непередбачених 
ситуацій, які можуть становити загрозу для 
життя та здоров’я людей, цілісності спо-
руд, майна тощо; поліпшення екологічного 
стану міста, виконання відповідної міської 
програми.

Міські фонтани

15.
Здійснення утримання, поточно-
го та капітального ремонту міських 
фонтанів. 

Створення належних естетичних умов для 
відпочинку мешканців міста.

16. Придбання та встановлення облад-
нання для міських фонтанів. 

Забезпечення надійності роботи міських 
фонтанів.

Санітарне очищення

17.

Реалізація санітарно-екологічних 
заходів на Дергачівському полігоні 
твердих побутових відходів, а також 
впровадження комплексу з пере-
робки ТПВ. 

Дотримання норм діючого природоохо-
ронного законодавства, запобігання не-
гативного впливу полігону на навколишнє 
природне середовище. 

18.
Здійснення організації робіт із при-
ведення до належного стану тери-
торії міста у весняний період.

Покращення екологічного стану і благо-
устрою міста.

Інші заходи

19.

Придбання обладнання, спецма-
шин і механізмів, засобів малої ме-
ханізації та ін. для утримання та ре-
монту об’єктів благоустрою.

Покращення якості обслуговування об’єктів 
благоустрою міста, технічне переоснащення 
комунальних підприємств.
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20.

Проведення ремонту та реконструк-
ції будівель, приміщень та споруд, 
об’єктів соціальної інфраструктури 
(гуртожитків, барак-квартир тощо), 
які на праві господарського відання 
належать комунальним підприєм-
ствам. 

Створення належних умов для організації 
роботи працівників комунальних під-
приємств.

Департамент житлово-комунального господарства 
та підпорядковані комунальні підприємства

Міські кладовища

21.

Утримання міських кладовищ та 
Меморіального комплексу жертвам 
репресій у 6 кварталі лісопаркової 
зони. 

Належне утримання місць поховань, дотри-
мання санітарно-епідеміологічних норм та 
правил на ритуальних об’єктах.

22.
Проведення поточного і капітально-
го ремонтів, будівництва ритуальних 
об’єктів.

Належне утримання місць поховань, розши-
рення площ для поховання померлих.

23. Поховання самотніх та незапитаних 
із моргу померлих громадян.

Дотримання вимог ст. 16 Закону України 
«Про поховання та похоронну справу».

Зовнішнє освітлення

24.

Утримання, технічного обслугову-
вання, поточного, капітального ре-
монтів та реконструкції мереж зов-
нішнього освітлення міста, в тому 
числі з використанням енергоефек-
тивного обладнання.

Поліпшення стану мереж зовнішнього освіт-
лення міста, створення сприятливих умов 
для переміщення в темний час доби та від-
починку громадян, збільшення рівня освіт-
леності міста.

25.
Впроваджування енергозберіга-
ючих технологій у сфері зовнішньо-
го освітлення.

Зменшення витрат електроенергії на зов-
нішнє освітлення та забезпечення гнучкої 
системи розрахунків за її споживання.

КО «Харківський зоологічний парк»

26.
Утримання, будівництво та ре-
конструкція об’єктів КО «Харківсь-
кий зоологічний парк».

Поліпшення умов утримання, збереження та 
примноження колекції диких тварин.

Інші заходи

27.

Придбання обладнання, спецма-
шин і механізмів, засобів малої ме-
ханізації та ін. для утримання та ре-
монту об’єктів благоустрою та інже-
нерної інфраструктури.

Покращення якості обслуговування об’єктів 
благоустрою й інженерної інфраструктури 
міста, технічне переоснащення комунальних 
підприємств.

28.

Проведення ремонту та реконструк-
ції будівель, приміщень та споруд, 
переданих у господарське відання 
комунальних підприємств.

Створення належних умов для організації 
праці.

2.3.3. МІСТОБУДУВАННЯ
У 2022 році основними напрямками діяльності виконавчих органів Харків-

ської міської ради в містобудуванні буде подальше формування цілеспрямова-
ної сучасної містобудівної політики, контроль за дотриманням містобудівного 
законодавства.

Планується продовжити реалізацію заходів Програми по реалізації рішень 
генерального плану м. Харкова на період до 2026 року.

Для поліпшення містобудівної діяльності продовжиться удосконалення ме-
тодики розробки та підготовки містобудівних і нормативних документів, які 
регулюють забудову міських територій. Виконуватиметься розробка детальних 
планів територій районів міста.

Реалізовуватимуться заходи щодо упорядкування розміщення об’єктів бу-
дівництва з урахуванням думки мешканців прилеглих територій; вивозу сміття 
з будівельних майданчиків і підвищення культури будівництва; благоустрою 
прилеглої території після проведення будівельних робіт.

Кошти бюджету Харківської міської територіальної громади планується 
спрямувати на будівництво та реконструкцію доріг, зливостоків, госпфекаль-
ної каналізації, водопровідних і теплових мереж, мереж електрозабезпечення, 
об’єктів транспортної інфраструктури тощо.

Значна увага приділятиметься будівництву та реконструкції доріг, мостів, 
трамвайних колій і переїздів, інженерних мереж.

Мета та основні завдання на 2022 рік:
формування цілеспрямованої містобудівної політики;
перерозподіл функціонального навантаження та впровадження новітніх 

принципів організації міського простору, зокрема змішаного функціонально-
го використання територій;

залучення громади до обговорення та прийняття рішень щодо перетворен-
ня місцевого простору;

збереження архітектурної та містобудівної спадщини міста, регенерація іс-
торичного ядра зі збереженням основ структури та характеру забудови;

сприяння нарощуванню обсягів інвестицій у будівництво за рахунок усіх 
джерел фінансування;

розробка детальних планів територій міста;
впровадження системи відкритих конкурсів на проєктування архітектурних 

та містобудівних об’єктів;
облаштування велосипедних доріжок і необхідної інфраструктури відповід-

но до сучасних стандартів; 
будівництво основних магістралей і транспортних розв’язок міста;
розбудова сучасної мережі транспортних зв’язків та впровадження прин-

ципів планування територій, які забезпечать просторову безперервність 
міста.

Основні заходи Департаменту містобудування та архітектури щодо забезпе-
чення виконання завдань Програми (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1. Внесення змін до генерального плану 
м. Харкова.

Подальший розвиток території міста 
та ведення містобудівної діяльності.

2. Проведення містобудівного моніторингу. Подальший розвиток території міста 
та ведення містобудівної діяльності.

3.
Сприяння реалізації інвестиційних проєктів, 
які передбачається фінансувати за рахунок 
бюджетних коштів.

Подальший розвиток території міста 
та ведення містобудівної діяльності.

2.3.4. ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Енергозбереження є одним з основних пріоритетних напрямків державної 

енергетичної політики. 
Потреба в організації та забезпеченні раціонального використання енер-

гетичних ресурсів, досягнення економічно ефективної експлуатації об’єктів 
бюджетної та комунальної сфери, виконання умов «Угоди мерів» щодо змен-
шення викидів вуглекислого газу на 30 % до 2030 року є основними факторами 
прискорення процесів впровадження енергоефективних заходів в бюджетній 
та комунальній сфері міста.

Головною метою на 2022 рік є забезпечення реалізації державної політики у 
сфері енергоефективності, налагодження системи регулювання та моніторин-
гу споживання енергоресурсів та скорочення викидів СО

2
. 

У 2022 році планується продовжувати роботи з впровадження заходів з 
енергозбереження у місті, популяризації успішного досвіду у вирішенні про-
блемних питань підвищення енергоефективності шляхом проведення інфор-
маційних кампаній в місцевих засобах масової інформації, проведення нарад і 
семінарів для представників бюджетних підприємств та органів місцевого са-
моврядування за участю спеціалізованих і громадських організацій. 

Основні завдання та пріоритетні напрямки:
забезпечення виконання вимог Законів України, постанов Кабінету Міні-

стрів України, інших законодавчих та нормативних актів з питань енергетич-
ної ефективності та модернізації будівель;

реалізація державної та міської політики у сфері енергозбереження та енер-
гетичної ефективності;

сприяння енергомодернізації будівель Харківської міської територіальної 
громади;

сприяння залученню міжнародних організацій для налагодження ефек-
тивної та системної роботи у сфері енергоефективності та енергоменеджмен-
ту;

визначення та затвердження переліку об’єктів, щодо яких буде запровадже-
но енергосервіс, та базового рівня споживання енергетичних ресурсів для них.

Основний критерій оцінки реалізації головних цілей та завдань діяльності з 
підвищення енергоефективності — затвердження базових рівнів споживання 
енергетичних ресурсів для об’єктів комунальної власності територіальної гро-
мади міста Харкова, укладання енергосервісних контрактів, залучення при-
ватних інвестицій та міжнародних грантів і кредитів для модернізації бюджет-
них закладів та установ, житлових будинків, громадського та муніципального 
транспорту і комунальних підприємств. Налагодження системи моніторингу 
та контролю за використанням енергетичних ресурсів з метою забезпечення 
подальшої оптимізації такого споживання.

Основні заходи Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста, 
Департаменту охорони здоров’я, Департаменту інфраструктури, Департамен-
ту культури, Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, Департаменту 
житлово-комунального господарства та підпорядкованих комунальних під-
приємств щодо виконання завдань Програми (строк виконання — протягом 
року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста

1.

За рахунок коштів бюджету Харківської 
міської територіальної громади здійснен-
ня: 
сприяння проведенню енергетичного 
аудиту будівель та споруд бюджетної сфе-
ри та житлового фонду міста;
впровадження автоматизованого моніто-
рингу за споживанням паливно-енер-
гетичних ресурсів будівлями бюджетної 
сфери, адміністративними будівлями та 
іншими будівлями територіальної грома-
ди м. Харкова;
придбання обладнання для визначення 
якісних показників стану огороджуваль-
них конструкцій та пошуку тепловтрат, 
проведення оглядів об’єктів бюджетної 
сфери за допомогою спеціалізованого 
обладнання з подальшою розробкою ре-
комендацій щодо енергоефективної мо-
дернізації та експлуатації таких об’єктів.

Отримання об’єктивної картини щодо 
стану та рівня споживання паливно-
енергетичних ресурсів будівлями бюд-
жетної сфери та житлового фонду;
можливість централізовано відслідко-
вувати споживання паливно-енерге-
тичних ресурсів, проводити оператив-
ні аналізи отриманих даних та слідку-
вати за різкими змінами у споживанні 
і оперативно реагувати на такі зміни. 
У 2022 році заплановано запровадити 
моніторинг у 575 об’єктах;
можливість проведення попередньо-
го обстеження будівель та визначення 
пріоритетних напрямків щодо енерго-
модернізації.

2.

Здійснення реалізації заходів Програми 
часткового відшкодування фізичним осо-
бам м. Харкова відсотків / суми за креди-
тами на енергозбереження на 2017–2025 
роки за рахунок коштів бюджету Харків-
ської міської територіальної громади та 
сприяння популяризації програми серед 
харків’ян.

Стимулювання населення міста Хар-
кова до впровадження енергоефек-
тивних заходів.

3.
Розробка методичних матеріалів, презен-
тацій, проведення тренінгів для енергоме-
неджерів.

Стимулювання до енергозбереження 
та підвищення культури енергоспожи-
вання. 

4.

Інформаційно-роз’яснювальна робота 
серед населення щодо важливості раціо-
нального споживання енергоресурсів 
шляхом публікування відповідної інфор-
мації на офіційних інтернет-ресурсах та 
у ЗМІ, проведення наукових семінарів та 
круглих столів, у тому числі в школах та 
ВНЗ тощо.

Вирішення проблеми низької поін-
формованості населення щодо сучас-
них енергоефективних технологій та 
економічної вигоди від впровадження 
енергозберігаючих технологій.

Комунальне підприємство «Харківводоканал»

5.
Реконструкція водонасосних станцій та 
модернізація комплексів водопідготовки 
«Дніпро» та «Донець».

Підвищення надійності та безперебій-
ності роботи, забезпечення економіч-
ного режиму вживання електроенергії 
та зниження втрат теплоносія.

6.

Розширення автоматичної системи конт-
ролю та обліку електроенергії (АСКОЕ) 
на 9 об’єктах Комплексу водопідготовки 
«Дніпро».

Забезпечення якісного і оперативного 
обслуговування обладнання та зни-
ження експлуатаційних витрат.

7.

Оновлення гідравлічного, генераторного, 
відкачуючого обладнання та зварюваль-
них апаратів Комплексу «Харківводопо-
стачання».

Підвищення ефективності устаткуван-
ня та скорочення витрат під час без-
перебійної подачі води споживачам.

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

8.

Здійснення капітального ремонту, ре-
конструкції, заміни та технічного пере-
оснащення теплових мереж, реконструк-
ція / ліквідація малоефективних котелень; 
впровадження заходів із ресурсо-, енер-
гозбереження.

Економія паливно-енергетичних ре-
сурсів, підвищення ефективності та 
надійності теплопостачання спожи-
вачів житлово-соціальної сфери. 

9. Здійснення комерційного та розподільчо-
го обліку комунальних послуг. 

Раціональне використання паливно-
енергетичних ресурсів, зниження по-
тенційної небезпеки.

Департамент охорони здоров’я, Департамент інфраструктури, 
Департамент культури, Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту

10. Здійснення впровадження заходів щодо 
ресурсо-, енергозбереження.

Зменшення та підвищення ефектив-
ності раціонального використання па-
ливно-енергетичних ресурсів.

Департамент житлово-комунального господарства

11.

Здійснення реалізації заходів в рамках 
Програми підтримки житлово-будівель-
них кооперативів, житлових кооперативів 
та об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків в місті Харкові на 2015–
2022 рр. 

Стимулювання ОСББ, ЖК, ЖБК до 
впровадження енергоефективних за-
ходів. Підвищення загального добро-
буту населення через покращення 
умов проживання.

12.

Здійснення реалізації заходів в рамках 
Програми часткового відшкодування за 
кредитами, отриманими на впровадження 
енергоефективних заходів у багатоквар-
тирних житлових будинках міста Харкова, 
на 2016–2025 роки.

Зменшення споживання паливно-
енергетичних ресурсів та поліпшення 
комфортних умов проживання.

2.4. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

2.4.1. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Діяльність галузі охорони здоров’я м. Харкова в рамках Комплексної про-

грами «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я 
м. Харкова на 2011–2025 роки» у 2022 році буде направлена на забезпечення 
функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я 
Харківської міської ради; створення умов для подальшого поліпшення та роз-
витку їх матеріально-технічної бази, впровадження сучасних медичних техно-
логій та підвищення якості надання всіх видів медичної допомоги з метою на-
дання доступної та якісної медичної допомоги членам територіальної громади.

Значна увага приділятиметься:
створенню умов для подальшого поліпшення та розвитку матеріально-тех-

нічної бази комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Хар-
ківської міської ради та впровадження сучасних медичних технологій;

розвитку первинної медико-санітарної допомоги, профілактичній спрямо-
ваності діяльності комунальних некомерційних підприємств первинної меди-
ко-санітарної ланки;

розширенню переліку медикаментів для забезпечення хворих за життєвими 
показниками;

розвитку та підвищенню якості надання екстреної та невідкладної медичної 
допомоги;

подальшому вдосконаленню функціонування системи медико-соціальної 
та паліативної медичної допомоги;

удосконаленню санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних 
некомерційних підприємствах охорони здоров’я;

розвитку міської служби медико-статистичної інформації та впровадженню 
сучасних інформаційних технологій у діяльність комунальних некомерційних 
підприємств охорони здоров’я.

Основними проблемами сфери охорони здоров’я міста є:
недосконалість нормативної бази, яка регулює діяльність сфери охорони 

здоров’я, у тому числі невизначеність гарантованого державою мінімального 
обсягу медичної допомоги, відсутність законів про обов’язкове державне со-
ціальне медичне страхування;

обмежені реальні можливості бюджету не забезпечують в повній мірі ста-
більне функціонування галузі необхідними фінансовими ресурсами;

обсяги фінансування комунальних некомерційних підприємств охорони 
здоров’я не дозволяють забезпечити у повному обсязі виконання стандартів 
діагностики та лікування, затверджених державою;

подорожчання собівартості медичної допомоги та медичного обслугову-
вання.

Головною метою на 2022 рік є забезпечення доступної й якісної медичної до-
помоги населенню, динамічний розвиток системи охорони здоров’я з орієнта-
цією на запобігання захворювань, формування мотивації до здорового способу 
життя населення, покращення демографічної ситуації.

Основні завдання та заходи:
забезпечення подальшого розвитку галузі охорони здоров’я з використан-

ням чинної нормативної бази, власних місцевих розробок правового, еконо-
мічного й управлінського характеру, спрямованих на ефективне використання 
наявних матеріальних, фінансових та кадрових ресурсів;

виконання завдань Комплексної програми «Інновації в пріоритетних на-
прямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011–2025 роки»;

удосконалення системи управління, фінансування та господарювання ко-
мунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров’я Хар-
ківської міської ради;

впровадження сучасних медичних технологій у лікувально-діагностичний 
процес і розвиток матеріально-технічного забезпечення міських центрів ме-
дичної допомоги, що знаходяться у складі багатопрофільних лікарень;

забезпечення соціальної спрямованості бюджету галузі для вирішення пи-
тань медичного забезпечення найбільш вразливих і незахищених верств насе-
лення на підставі використання програмно-цільового фінансування;

реалізація завдань щодо пільгового медикаментозного лікування ветеранів 
та інших верств населення в умовах поліклінічної ланки: зубне протезування, 
забезпечення ветеранів слуховими апаратами, проведення оперативних втру-
чань із приводу глаукоми та катаракти тощо;

продовження удосконалення діяльності комунальних некомерційних під-
приємств охорони здоров’я з питань планування сім’ї, розширення впрова-
дження сучасних технологій при пологах, грудного вигодування та виходжу-
вання недоношених новонароджених, зниження захворюваності та смертності 
новонароджених від керованих причин;

забезпечення моніторингу за станом виявлення серцево-судинних і судин-
но-мозкових захворювань, лікування хворих у відповідності до діючих стан-
дартів та використання сучасних медичних технологій у лікуванні хворих на 
гострий інфаркт міокарду;

реалізація основних заходів щодо профілактики захворювання на туберку-
льоз шляхом удосконалення системи проведення профілактичних медичних 
оглядів населення, оновлення діагностичної апаратури комунальних непри-
буткових підприємств охорони здоров’я;

вдосконалення організації надання первинної медико-санітарної допомо-
ги, подальше оновлення медичної діагностичної апаратури та розвиток еко-
номічно ефективних стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

розвиток служби медико-статистичної інформації та впровадження сучас-
них інформаційних технологій у діяльність комунальних неприбуткових під-
приємств охорони здоров’я;

удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних 
неприбуткових підприємствах охорони здоров’я за рахунок придбання дезін-
фікуючих засобів та стерилізаційної апаратури.

Критерії розвитку:
Про досягнення цілі буде свідчити зменшення рівня смертності від усклад-

нень вагітності, пологів та післяпологового періоду, рівня смертності дітей ві-
ком до 1 року, рівня захворюваності та смертності від туберкульозу, злоякіс-
них новоутворювань та гострих захворювань серцево-судинної системи, по-
ліпшення якості сучасної діагностики захворювань, збільшення обсягів про-
філактичної діяльності та надання позалікарняної допомоги.

Основні заходи Департаменту охорони здоров’я щодо забезпечення вико-
нання завдань Програми (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Забезпечення виконання заходів 
Комплексної програми «Інновації в 
пріоритетних напрямках розвитку 
галузі охорони здоров’я м. Харкова 
на 2011–2025 роки».

Приведення якості діагностичної та лікуваль-
ної допомоги до сучасних стандартів за раху-
нок придбання сучасної медичної апаратури.
Забезпечення медикаментами окремих ка-
тегорій хворих за життєвими показаннями.
Зниження рівня захворюваності та смерт-
ності новонароджених і перинатальних втрат.
Розвиток та удосконалення надання отола-
рингологічної допомоги.
Покращення санітарно-епідеміологічно-
го стану комунальних некомерційних під-
приємств охорони здоров’я.
Підвищення якості продукції для дитячого 
харчування та розширення асортименту го-
тових продуктів дитячого харчування.
Своєчасне виявлення захворювання на цу-
кровий діабет шляхом проведення профілак-
тичних медичних оглядів та впровадження 
скринінгових програм раннього виявлення 
цукрового діабету.
Забезпечення в повному обсязі хворих на цу-
кровий діабет інсулінами та цукрознижуючи-
ми препаратами.
Попередження ускладнень перебігу цукро-
вого діабету.
Забезпечення умов для участі лікарів- 
спеціалістів та іншого медичного персоналу 
в роботі медичних комісій при проведенні 
приписки та призову громадян України на 
строкову військову службу у військових комі-
саріатах.
Проведення капітальних ремонтів будівель 
та споруд комунальних суб’єктів господарю-
вання охорони здоров’я міста.
Забезпечення умов для комунікації пацієнтів 
із вадами слуху з медичним персоналом у 
комунальних некомерційних підприємствах 
Харківської міської ради.

2.

Залучення до лікування хворих на 
коронавірусну інфекцію закладів 
охорони здоров’я резерву 2-ї 
хвилі (КНП «Міська клінічна лікар-
ня 8» Харківської міської ради, 
КНП «Міська лікарня 3» Харківської 
міської ради, КНП «Міська лікарня 
28» Харківської міської ради, КНП 
«Міська клінічна лікарня № 2 імені 
проф. О.О. Шалімова» Харківської 
міської ради).

Оснащення резервних лікарень необхідним 
медичним обладнанням згідно з рекомендо-
ваними нормативами. 
Доведення до 80,0 % згідно з рекомендова-
ними нормативами забезпечення ліжок по-
точним киснем.

3.

Введення в експлуатацію після 
капітального ремонту приймальних 
відділень опорних лікарень (КНП 
«Міська клінічна лікарня швидкої та 
невідкладної медичної допомоги 
ім. проф. О. І. Мещанінова», КНП 
«Міська клінічна багатопрофільна 
лікарня 17» Харківської міської ра-
ди, КНП «Міська клінічна багато-
профільна лікарня 25» Харківської 
міської ради) відповідно до Про-
грами Президента «Велике будів-
ництво».

Забезпечення своєчасного діагностичного 
обстеження та надання невідкладної медич-
ної допомоги на рівні приймальних відділень 
шляхом придбання сучасного діагностичного 
та реанімаційного обладнання.

4.
Виконання основних заходів щодо 
профілактики захворювання на ту-
беркульоз.

Підвищення рівня профілактичної та діагно-
стичної роботи комунальних некомерційних 
підприємств охорони здоров’я первинної 
медико-санітарної ланки для своєчасного 
виявлення туберкульозу.

5. Виконання завдань щодо профілак-
тики злоякісних новоутворень.

Вдосконалення проведення профілактич-
них медичних оглядів населення, диспансе-
ризації та впровадження сучасних методів і 
технологій діагностики. Підвищення якості 
діагностики захворювань молочної залози за 
допомогою мамографічних та ультразвуко-
вих обстежень.

6.

Виконання заходів Комплексної 
програми «Інновації в пріоритетних 
напрямках розвитку галузі охорони 
здоров’я м. Харкова на 2011–2025 
роки» щодо профілактики та ліку-
вання серцево-судинних та судин-
но-мозкових захворювань.

Своєчасне виявлення серцево-судинних та 
судинно-мозкових захворювань шляхом про-
ведення профілактичних медичних оглядів.
Зниження рівня захворюваності та смерт-
ності від серцево-судинних і судинно-мозко-
вих захворювань.
Попередження ускладнень перебігу серце-
во-судинних і судинно-мозкових захворю-
вань.

7. Розвиток інформаційних технологій 
у галузі охорони здоров’я міста.

Створення інформаційної служби та впро-
вадження сучасних інформаційних техноло-
гій у діяльність комунальних некомерційних 
підприємств охорони здоров’я. Здійснення 
заходів щодо розробки та впровадження 
організаційного, методологічного, програм-
ного і технічного інформаційного забезпе-
чення.
Впровадження функціоналу в медичній ін-
формаційній системі по електронному 
оформленню рецептів та видачі електронних 
лікарняних.

 
2.4.2. ОСВІТА

У 2022 році планується виконання комплексу заходів щодо поліпшення 
умов навчально-виховного процесу в закладах освіти; зміцнення матеріально-
технічної бази закладів освіти, вирішення питань їх фінансування; збереження 
та зміцнення здоров’я дітей; забезпечення потреб населення міста в дошкіль-
ній освіті; удосконалення системи управління закладами освіти шляхом за-
стосування інформаційно-комунікаційних технологій; подальша організація 
якісного освітнього процесу в умовах реалізації концепції «Нова українська 
школа».

У місті реалізується освітня Комплексна програма розвитку освіти м. Хар-
кова на 2018–2022 роки.

Основними проблемами є:
недостатня кількість місць у закладах дошкільної освіти у деяких районах 

міста;
необхідність збільшення обсягів фінансування з бюджету Харківської місь-

кої територіальної громади для забезпечення закладів освіти міста технічними 
засобами навчання; технологічного обладнання харчоблоків шкіл та дитячих 
садків, спортивного обладнання й інвентарю закладів освіти міста.

Головна мета на 2022 рік:
забезпечення жителів міста доступною й якісною освітою, демократизація 

освіти, соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, культива-
ція суспільної моралі та духовності в освітній процес, інноваційний розвиток 
освіти.

Основні завдання та заходи:
розвиток існуючої системи повної загальної середньої, дошкільної та поза-

шкільної освіти, підтримка її ефективного функціонування;
створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, збереження 

і зміцнення їхнього здоров’я;



10ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ  Четверг 
30 декабря 2021 года

розширення мережі закладів дошкільної освіти для забезпечення попиту 
населення міста на дошкільні освітні послуги;

створення умов для охоплення суспільною дошкільною освітою дітей 
п’ятирічного віку;

створення умов для вільного вивчення державної та іноземних мов;
створення умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти;
зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;
забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою.
Основні заходи Департаменту освіти щодо забезпечення виконання завдань 

Програми (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Здійснення діяльності щодо зміцнен-
ня матеріально-технічної бази закладів 
освіти: проведення поточних і капіталь-
них ремонтів, здійснення благоустрою 
територій закладів освіти, придбання 
меблів, оновлення технологічного об-
ладнання, матеріальної бази навчаль-
них кабінетів, придбання спортивного та 
м’якого інвентарю. 

Подальший розвиток матеріально-тех-
нічної бази закладів освіти.

2. Продовження роботи з підтримки обда-
рованої молоді. 

Подальший розвиток загальноміської 
системи виявлення та відбору обдаро-
ваної молоді, забезпечення економіч-
них і соціальних гарантій самореалізації 
особистості, стимулювання педагогіч-
них працівників за особистий вклад у 
розвиток обдарованих учнів.

3.
Продовження роботи щодо комп’юте-
ризації й інформатизації всіх закладів 
освіти. 

Доступ учнів до інформаційних техно-
логій; обладнання комп’ютерних класів і 
доукомплектування існуючих; підтримка 
єдиного інформаційного простору за-
кладів освіти.

4.

Створення умов для здобуття доступної 
та якісної дошкільної освіти; розвитку 
широкої мережі закладів дошкільної 
освіти різних типів, профілів і форм 
власності; зміцнення та розвитку ма-
теріально-технічної бази шляхом:
відновлення діяльності закладу дошкіль-
ної освіти в Київському районі (2 групи);
відновлення роботи 12 груп у функціо-
нуючих закладах дошкільної освіти.

Відновлення роботи нефункціонуючих 
груп та закритих закладів дошкільної 
освіти; підвищення якості навчально-
виховного процесу, організації роботи 
дошкільних навчальних закладів щодо 
збереження і зміцнення психічного та 
фізичного здоров’я дітей дошкільного 
віку; покращення програмно-методич-
ного забезпечення діяльності закладів 
дошкільної освіти; створення нових ро-
бочих місць.

2.4.3. КУЛЬТУРА
У 2022 році в рамках реалізації Комплексної міської програми розвитку 

культури в місті Харкові на 2022–2026 роки та Комплексної програми розви-
тку освіти м. Харкова на 2018–2022 роки намічено збереження та забезпечення 
функціонування закладів культури, зміцнення їх матеріально-технічної бази; 
проведення заходів з нагоди державних і міських свят, фестивалів та конкур-
сів; здійснення підтримки обдарованих дітей, творчої інтелігенції. 

Робота галузі буде спрямована на забезпечення доступності закладів куль-
тури для мешканців міста; підвищення рейтингу шкіл естетичного виховання; 
масове залучення харків’ян до культурного життя міста, сприяння відроджен-
ню традиційної народної творчості, національно-культурних традицій; підне-
сення престижу м. Харкова на різноманітних міжнародних та всеукраїнських 
фестивалях і конкурсах.

Публічними бібліотеками міста розроблені Перспективні програми розви-
тку до 2026 року, реалізація яких націлена на якісні зміни в закладах бібліотеч-
них систем, розширення спектру сучасних бібліотечних послуг.

Продовжиться розвиток та оновлення матеріально-технічної бази КП 
«Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»

Здійснюватиметься робота щодо увічнення пам’яті видатних діячів та подій 
шляхом встановлення меморіальних дошок, найменування та перейменуван-
ня міських урбанонімів.

Основні проблеми: недостатнє матеріально-технічного забезпечення закладів 
культури та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Мета, основні завдання та пріоритети розвитку у 2022 році:
забезпечення функціонування закладів культури міста, зміцнення їх мате-

ріально-технічної бази;
збереження та розвиток національної культури;
створення умов для конкурентоспроможності вітчизняної культури на вну-

трішньому та зовнішньому ринках;
підтримка і подальший розвиток традиційних культур народів та етносів, 

які населяють місто;
забезпечення пільгових умов для функціювання підприємств та закладів 

культури;
підтримка високопрофесійної творчості та створення умов для самореаліза-

ції обдарованої особистості;
поширення культурних зв’язків із містами України та зарубіжжя.
Основні заходи Департаменту культури та Відділу з питань топоніміки та 

охорони історико-культурного середовища щодо забезпечення виконання за-
вдань Програми (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Департамент культури

1. Забезпечення функціонуван-
ня закладів культури міста. 

Збереження та розвиток базової мережі закладів 
культури. Духовне та естетичне виховання дітей та 
молоді, забезпечення прав громадян на бібліотеч-
не обслуговування. Вивчення, збереження і вико-
ристання матеріальної та духовної культури. 

2. Оновлення та розвиток 
культурної спадщини міста.

Залучення громадян до надбань історико-культур-
ної спадщини.
Надання послуг з організації культурного дозвілля 
населення. Інформування і задоволення творчих 
потреб інтересів громадян, їх естетичне вихован-
ня, розвиток та збагачення духовного потенціалу. 
Реалізація заходів з надання належних послуг у га-
лузі культури і мистецтва.

3. Укріплення матеріально-тех-
нічної бази закладів культури.

Поліпшення та розвиток матеріально-технічної ба-
зи закладів та підприємств культури.

4.

Фінансова підтримка кому-
нального підприємства «Ме-
моріальний парк «Дробиць-
кий Яр».

Впорядкування та облаштування місць поховання 
жертв нацизму з метою виховання шанобливого 
ставлення до принципів загальнолюдської моралі, 
національних, історичних і культурних цінностей 
українського народу.

5.

Фінансова підтримка кому-
нального підприємства «Цен-
тральний парк культури та 
відпочинку ім. М. Горького».

Створення сприятливих умов для всебічної ор-
ганізації вільного часу, активного відпочинку і ро-
зваг. Задоволення культурних потреб громадян, 
створення умов для розвитку художньої творчості 
населення, збереження зелених зон міста.

6.
Проєктування та рестав-
рація пам’яток архітектури 
— будівель закладів культури.

Збереження історичної спадщини.

Відділ з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища

7.

Здійснення заходів щодо увіч-
нення пам’яті видатних діячів 
та подій шляхом встанов-
лення меморіальних дощок, 
найменування та переймену-
вання міських урбанонімів.

Увічнення в місті пам’яті видатних діячів, життя та 
діяльність яких пов’язані з містом, а також значу-
щих подій в житті міста.

2.4.4. ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
У 2022 році згідно з Міською програмою «Молодь Харкова» на 2022–2026 

роки та Комплексною програмою реалізації гендерної та сімейної політики 
в місті Харкові на 2022–2026 роки здійснюватиметься надання соціальних 
послуг сім’ям, дітям та молоді; проведення інформаційно-просвітницьких, 
освітньо-виховних, культурологічних, експертно-аналітичних заходів з пи-
тань розвитку громадської активності молоді, молодіжного лідерства, волон-
терства; забезпечення діяльності Молодіжної ради при Харківському міському 
голові, національно-патріотичного виховання, соціального становлення мо-
лоді, популяризації здорового способу життя, реалізації молодіжних ініціатив, 
сприяння творчості молоді, організації змістовного дозвілля, соціальної під-
тримки сімей, оздоровлення дітей; забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок та чоловіків; забезпечення протидії торгівлі людьми, дискримінації жі-
нок, домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Продовжиться робота щодо організації змістовного дозвілля молоді на базі 
комунального закладу «Харківський міський центр дозвілля молоді».

Заплановано організація роботи Молодіжної ради при Харківському місь-
кому голові, подальший розвиток взаємодії з громадськими організаціями. 

Основними проблемами є:
низька мотивація щодо дотримання молодими людьми здорового і безпеч-

ного способу життя;
низький рівень знань, необхідних молоді для свідомого вибору професії та 

кар’єрного розвитку, здійснення підприємницької діяльності, лідерських якостей;
недостатня координація спільної діяльності органів студентського само-

врядування та громадських молодіжних організацій з органами міської влади; 

слабка інтегрованість молоді у світове та європейське молодіжне співтова-
риство;

недостатній рівень забезпеченості послугами з літнього оздоровлення дітей, 
в тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

високий рівень конфліктності в сім’ях, знецінення інституту сім’ї, низький 
рівень народжуваності.

Основні завдання та заходи на 2022 рік:
сприяння створенню та діяльності об’єктів молодіжної інфраструктури 

(молодіжних центрів, хабів, просторів), зміцнення їх матеріально — технічної 
бази та підвищення рівня їх спроможності та якості надання послуг;

забезпечення нового рівня інформованості та обізнаності молоді з суспіль-
но-значущих питань;

розвиток волонтерського руху, студентського та учнівського самоврядуван-
ня, сприяння організації міжрегіональних обмінів;

утвердження громадянської свідомості та активної життєвої позиції молоді, 
посилення національно-патріотичного виховання;

популяризація здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я 
серед молоді;

здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, на-
вичок поза системою освіти, розвиток неформальної освіти;

забезпечення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелекту-
ального самовдосконалення та підтримка молодіжних ініціатив;

організація оздоровлення та відпочинку дітей;
здійснення заходів щодо попередження домашнього насильства та насиль-

ства за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чо-
ловіків, протидії торгівлі людьми, проведення інформаційних кампаній із цих 
питань.

Основні заходи Управління у справах сім’ї та молоді Департаменту у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту щодо забезпечення виконання завдань Програми 
(строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Підтримка студентського самовряду-
вання, громадської активності молоді, 
сприяння діяльності інститутів гро-
мадського суспільства у реалізації мо-
лодіжних ініціатив. Проведення заходів 
із питань працевлаштування молоді та 
розвитку підприємництва. Проведен-
ня заходів, спрямованих на розвиток 
неформальної освіти, організація на-
вчання молоді позасистемною освітою.

Формування активної життєвої позиції, 
популяризація волонтерського та мо-
лодіжного руху, збільшення кількості гро-
мадських організацій, які співпрацюють 
з виконавчими органами, збільшення 
чисельності волонтерів. Зменшення кіль-
кості безробітної молоді.

2.

Проведення традиційних культур-
но-масових заходів для дітей та мо-
лоді: фестивалів, конкурсів, ігор КВК, 
інтелектуальних ігор, зльотів молодіж-
них об’єднань та волонтерів, виставок, 
інших заходів для активної молоді.

Підтримка обдарованої молоді, ор-
ганізація змістовного дозвілля. 

3.
Проведення заходів із пропаганди здо-
рового способу життя та національ-
но-патріотичного виховання молоді.

Розвиток духовності, моралі та націо-
нально-патріотичне виховання молоді. 
Зменшення рівня наркоманії, алкоголіз-
му та захворювань, що передаються ста-
тевим шляхом.

4. Організація оздоровлення та відпочин-
ку дітей.

Забезпечення відпочинку та оздоровлен-
ня дітей.

5.

Реалізація заходів з питань підтрим-
ки багатодітних сімей, пропаганди сі-
мейних цінностей, шлюбних відносин, 
відповідального батьківства.

Привернення уваги громадськості до 
соціальної значущості родинних цінно-
стей, зміцнення інституту сім’ї, як осно-
воположної умови для процвітання й 
оздоровлення суспільства.
Підвищення якості, розширення кількості 
видів соціальних послуг сім’ям, дітям та 
молоді.

6.

Реалізація заходів з питань, попере-
дження домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі. Забез-
печення проходження програм для до-
машніх кривдників.

Сприяння відновленню родинних стосун-
ків, зміцненню інституту сім’ї та попере-
дження злочинності.

7.

Реалізація заходів з забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чо-
ловіків, попередження дискримінації 
за ознакою статі, протидії торгівлі 
людьми.

Забезпечення гендерної рівності. Зни-
ження кількості жертв торгівлі людьми, 
підвищення якості соціальних послуг 
жертвам торгівлі людьми та дискримі-
нації.

2.4.5. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
У 2022 році продовжиться реалізація Міської комплексної цільової соціаль-

ної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017–2025 
роки і Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017–
2025 роки.

Планується проведення чемпіонатів, кубків, турнірів як міського, так і все-
українського та міжнародного рівнів, фестивалів, спартакіад.

Здійснюватиметься діяльність щодо збереження та розвитку мережі дитя-
чо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення їх необхідним інвентарем, під-
вищення категорії цих закладів, проведення поточних і капітальних ремонтів 
спортивних баз.

Продовжиться робота по створенню необхідних умов для підготовки 
спортсменів вищої кваліфікації, надання підтримки спорту вищих досягнень 
та командам майстрів.

Забезпечуватиметься підготовка харківських спортсменів до участі у 
ХХIV Олімпійських, ХІІІ Паралімпійських зимових іграх та ХXIV Дефлім-
пійських літніх іграх, виплата стипендій спортсменам-кандидатам на участь у 
іграх, винагород призерам та переможцям ігор.

Передбачена відповідна робота з підтримки розвитку спорту ветеранів та 
осіб з інвалідністю.

Здійснюватиметься робота щодо покращення спортивної бази міста.
КП «Харківський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх» у 2022 році заплановано провести реконструкцію 5 спортивних май-
данчиків на території загальноосвітніх закладів, 16 комбінованих спортивних 
майданчиків; нове будівництво фізкультурно — оздоровчої споруди «Льодова 
арена» за адресою: вул. Морозова, 1-Г.

Основними проблемами галузі є:
забезпечення в повному обсязі асигнувань на навчально-спортивну роботу 

в дитячо-юнацьких спортивних школах із розрахунку на одного учня;
недостатнє забезпечення сучасним спортивним інвентарем та обладнанням 

спортивних закладів;
забезпечення на належному рівні підтримки спорту вищих досягнень та ко-

манд майстрів, відсутність необхідних умов для підготовки спортсменів вищої 
кваліфікації та сучасних спортивних баз олімпійської підготовки;

недостатність тренерських кадрів для дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста;
утримання на відповідному рівні спортивних споруд підвідомчих ДЮСШ 

та СДЮСШОР;
потреба у покращенні житлово-побутових умов провідним спортсменам та 

тренерам;
недостатня кількість сучасних спортивних майданчиків, споруд, пунктів 

прокату, інвентарю й обладнання за місцем проживання та в місцях масового 
відпочинку населення.

Основні завдання та напрямки на 2022 рік:
реалізація Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фі-

зичної культури і спорту м. Харкова на 2017–2025 роки;
реалізація Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові 

на 2017–2025 роки;
забезпечення підготовки харківських спортсменів до участі у ХХIV Олім-

пійських, ХІІІ Паралімпійських зимових іграх та ХXIV Дефлімпійських літніх 
іграх, виплата стипендій спортсменам — кандидатам на участь у іграх, вина-
город призерам та переможцям ігор;

вирішення питання фінансування підготовки й участі харківських спортс-
менів у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня;

проведення спортивно-масових заходів відповідно до Єдиного календарно-
го плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та календар-
ного плану спортивно-масових заходів у місті відповідно до заявок федерацій, 
асоціацій і інших громадських спортивних організацій;

збереження системи підготовки і функціонування дитячо-юнацького і ре-
зервного спорту, недопущення скорочення мережі дитячо-юнацьких спортив-
них шкіл міста;

подальша робота над підвищенням категорії підвідомчих спортивних шкіл;
підтримка спорту вищих досягнень, провідних спортсменів і команд май-

стрів;
збереження чисельності вихованців, які займаються в дитячо-юнацьких 

спортивних школах і школах олімпійського резерву міста;
розвиток матеріально-технічної бази сфери фізичної культури та спорту;
продовження роботи з реконструкції та ремонту шкільних стадіонів міста та 

будівництва, реконструкції і ремонту спортивних об’єктів.
Критерії розвитку:
збільшення чисельності населення, яке займається усіма видами фізкуль-

турно-оздоровчої, спортивної роботи, у тому числі дітей і підлітків;
зміцнення матеріально-технічної бази галузі;
зміцнення позицій Харківського спорту і подальше зростання спортивної 

майстерності та досягнень спортсменів міста як у всеукраїнських, так і в між-
народних змаганнях.

Основні заходи Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту та підпорядко-
ваних комунальних підприємств щодо забезпечення виконання завдань з пи-
тань фізичної культури та спорту (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Підготовка та проведення спортивно-масових за-
ходів, згідно із затвердженим зведеним календар-
ним планом спортивно-масових заходів міста на 
2022 рік.

Проведення на високому, 
якісному рівні спортив-
но-масових заходів. Ак-
тивізація фізкультурно-ма-
сової та спортивної роботи 
серед усіх верств насе-
лення. Укріплення автори-
тету міста на державному 
та міжнародному рівнях як 
провідного спортивного 
центру.

2. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту.
Збереження існуючих 
ДЮСШ (СДЮСШОР) та від-
криття нових закладів. 

3.
Фінансова підтримка спорту вищих досягнень, 
провідних та перспективних спортсменів міста, про-
ведення навчально-тренувальної роботи.

Підняття спортивного імі-
джу Харкова на всеукраїн-
ському та міжнародному 
рівнях.

4.

Підтримка та розвиток матеріальної бази комуналь-
них закладів спорту міста:
ремонт фасаду, спортивних залів та інших приміщень 
КЗ «МКДЮСШ» по вул. Генерала Момота, 13;
встановлення пожежної сигналізації та ремонт під-
логи у борцовській залі КЗ «МКДЮСШ № 7»;
капітальний ремонт КЗ «МСДЮСШОР» по просп. 
Петра Григоренка, 2;
капітальний ремонт внутрішнього огородження буді-
влі КЗ «МСДЮСШОР з водних видів спорту Яни Клоч-
кової»;
капітальний ремонт КЗ «МКДЮСШ «ВОСТОК» по 
вул. Дванадцятого Квітня, 5-А.

Збільшення відсотка під-
літків та молоді, які займа-
ються фізичною культурою 
і спортом.

5. Капітальний ремонт приміщень клубів за місцем про-
живання КПНЗ «ХМКЦК за місцем проживання».

Створення відповідних умов 
для змістовного дозвілля 
харків’ян за місцем прожи-
вання.

6.

Забезпечення за замовленням КП «Харківський місь-
кий центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх»:
реконструкції 5 спортивних майданчиків на території 
закладів загальної середньої освіти міста (шкільні 
стадіони);
реконструкції 16 комбінованих спортивних майдан-
чиків;
нового будівництва фізкультурно-оздоровчої спору-
ди «Льодова арена» за адресою: вул. Морозова, 1-Г.

Сприяння залученню мо-
лоді до фізкультури та спор-
ту, створення відповідних 
умов для змістовного до-
звілля та здорового спосо-
бу життя.

Розвиток м. Харкова як спортивного міста
У 2022 році продовжиться робота щодо зміцнення позитивного іміджу Хар-

кова як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві за допомогою залучен-
ня спортивного потенціалу міста, створення для цього відповідних правових, 
соціальних, економічних та організаційних умов в рамках виконання Міської 
програми спортивних іміджевих проєктів на 2013–2025 роки.

Проблемним питанням галузі є:
недостатня поінформованість суспільства як в Україні, так і за кордоном 

про спортивні заходи, що проводяться в місті;
низька ефективність використання спортивними функціонерами марке-

тингових інструментів для просування спортивних заходів.
Мета та головні завдання на 2022 рік:
розробка щорічного плану проведення у місті спортивних іміджевих заходів; 
проведення спільної роботи зі спортивними федераціями щодо пошуку 

можливостей із залучення до проведення у місті значних спортивних подій та 
видовищних спортивних заходів;

використання можливостей українських і закордонних засобів масової ін-
формації, а також Інтернету для зміцнення авторитету міста на всеукраїнсько-
му та міжнародному рівнях у сфері спорту та суміжних сферах діяльності;

сприяння організації, проведенню та фінансуванню спортивних іміджевих 
проєктів та заходів за рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством 
України;

сприяння створенню умов поліпшення інвестиційного клімату в галузях 
економіки міста за рахунок реалізації на високому організаційному рівні спор-
тивних іміджевих проєктів;

сприяння розвитку молодіжних урбанкультур та вуличних видів спорту.
Критерії ефективності завдань:
зміцнення спортивного іміджу м. Харкова на державному та міжнародному 

рівнях;
збільшення кількості позитивних оцінок міста в міжнародних рейтингових 

агентствах;
збільшення обсягу в’їзного туризму за рахунок учасників і вболівальників 

спортивних заходів;
об’єднання активної молоді та організація молодіжного дозвілля на засадах 

спорту та здорового способу життя;
заохочення громадян всіх вікових категорій до оздоровчої рухової активності.
Основні заходи Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту щодо забез-

печення виконання завдань Міської програми спортивних іміджевих проєктів 
на 2013–2025 роки (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Сприяння фінансуванню завдань і заходів Місь-
кої програми спортивних іміджевих проєктів на 
2013–2025 роки за рахунок джерел, не заборо-
нених чинним законодавством.

Забезпечення сталого фінанс-
ування завдань і заходів про-
грами.

2.
Проведення спортивних іміджевих заходів, 
культурно-спортивних заходів з вуличних видів 
спорту всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Формування і зміцнення пози-
тивного іміджу Харкова як спор-
тивного міста.

3.
Проведення навчальних семінарів, тренінгів, 
курсів для спортивних організацій, федерацій, 
асоціацій «Kharkiv Sport Academy». 

Проведення безкоштовних кур-
сів для спортивної спільноти 
міста.

4.
Організація виробництва та сприяння розпо-
всюдженню промо-фільмів про Харків як місто 
спорту.

Залучення жителів міста до 
участі у спортивних іміджевих 
проєктах.

5.
Розробка та забезпечення функціонування єди-
ної інформаційної платформи в мережі Інтернет 
у сфері спорту міста Харкова.

Висвітлення спортивних за-
ходів, що відбулися, або май-
бутніх.

2.5. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІМІДЖЕВІ ПРОЄКТИ

2.5.1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІДЖЕВОЇ 
ПОЛІТИКИ МІСТА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2022 році буде продовжено реалізацію заходів Програми зміцнення по-
зитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва 
міста Харкова на 2021–2025 роки з метою подальшого розвитку міжнародного 
співробітництва в усіх сферах суспільного життя, а також сприяння промоції 
— подальшому просуванню на міжнародному рівні авторитету та суспільно-
значущого потенціалу міста Харкова. 

Основні цілі та завдання на 2022 рік:
забезпечення сталого розвитку міжнародного співробітництва Харківської 

міської ради відповідно до світових практик та тенденцій;
розширення мережі, подальший розвиток та інтенсифікація побратимських 

та партнерських відносин міста з муніципалітетами зарубіжних міст, реаліза-
ція спільних проєктів, сприяння обміну передовим досвідом у сфері місцевого 
самоврядування та функціонування міської інфраструктури;

співпраця та взаємодія з дипломатичними представництвами та консуль-
ськими установами іноземних держав в Україні та України в іноземних держа-
вах; сприяння розширенню їхньої присутності в місті, співробітництво з укра-
їнцями, які знаходяться за кордоном;

продовження реалізації проєкту «Харків дипломатичний»;
участь в роботі міжнародних організацій, зокрема Асоціації міст — волода-

рів Призу Європи, Міжнародної асоціації європейських міст ЄВРОСІТІЗ та 
Світової Федерації туристичних міст (WTCF) з оплатою щорічних членських 
внесків; опрацювання комплексу питань щодо перспектив участі в роботі ін-
ших міжнародних організацій;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки та 
торгівлі, культурно-гуманітарних стосунків; зміцнення авторитету харківсько-
го спорту на міжнародному рівні;

проведення заходів в місті та участь Харківської міської ради, підприємств, 
установ та організацій міста у міжнародних заходах (конференції, семінари, 
симпозіуми, форуми, виставки, ярмарки, круглі столи, бізнес місії тощо);

сприяння розвитку культурних, молодіжних, спортивних та інших обмінів 
між жителями Харкова та зарубіжних міст-партнерів;

участь у розробці і реалізації спільних ініціатив, заходів, проєктів, програм 
з метою обміну найкращими практиками з іноземними та міжнародними не-
прибутковими організаціями, у тому числі з питань міжмуніципального та 
транскордонного співробітництва, розробка і втілення грантових програм та 
проєктів. 
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Кількісні та якісні критерії:
Для розвитку міжмуніципальних стосунків проводитиметься робота що-

до пошуку та налагодження взаємовигідної співпраці з іноземними містами, 
зміцнення співробітництва з існуючими містами-партнерами.

Для подальшого розвитку міжнародного співробітництва та зміцнення 
позитивного іміджу міста Харкова планується залучення міст-побратимів до 
участі у міжнародних заходах у місті Харкові.

Передбачається робота щодо сприяння участі офіційних делегацій Харкова 
в заходах у містах-побратимах і партнерах, участь спортсменів у міжнародних 
турнірах за кордоном, а також проведення в містах-побратимах художніх ви-
ставок і виступів художніх колективів Харкова; сприяння залученню інозем-
них інвестицій та інноваційних технологій в економіку міста Харкова.

Планується реалізація спільних ініціатив з дипломатичними представни-
цтвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, а також 
розширення мережі Почесних консульств у місті Харкові.

У 2022 році прогнозується, що обсяг зовнішньоторговельного обороту скла-
де 2 410,8 млн дол. США (108,0 % до попереднього року). Експорт товарів зрос-
те на 6,5 %, імпорт — на 9,2 %.

Основні заходи Департаменту міжнародного співробітництва щодо забез-
печення виконання завдань Програми (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1. Зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу міста.

Підвищення міжнародного авторитету міста, а також 
рівня поінформованості міжнародної спільноти про 
місто та його всебічний потенціал, зміцнення пози-
тивного іміджу та подальший розвиток міжнародно-
го співробітництва в різноманітних сферах суспіль-
ного життя.
Проведення заходів у рамках: тижня місцевої демо-
кратії ELDW при Конгресі місцевих та регіональних 
влад Ради Європи; Дня Європи.
Приєднання до інших загальноєвропейських та між-
народних акцій та ініціатив.

2. Розширення міжмуніци-
пального співробітництва 
шляхом встановлення но-
вих партнерських зв’язків з 
іноземними містами.

Опрацювання питань щодо встановлення нових 
партнерських зв’язків.

3. Сприяння розвитку спів-
робітництва з містами-по-
братимами, містами-парт-
нерами, іншими іноземни-
ми містами в науковій, 
освітній, культурній, спор-
тивній, медичній, соціальній 
та екологічній сферах.

Створення консультативної ради міст-партнерів при 
Харківському міському голові.
Організація і проведення спільних міжнародних 
заходів: науково-практичних конференцій, фести-
валів-конкурсів, спортивних змагань тощо.
Вивчення і впровадження передового міжнародного 
досвіду у різноманітних сферах суспільного життя.
Розвиток міжнародних контактів та співпраці між уч-
нівською молоддю та молодіжними організаціями.

4. Здійснення обміну офіцій-
ними делегаціями з міста-
ми-побратимами, міста-
ми-партнерами, іншими 
іноземними містами.

Зміцнення та інтенсифікація партнерських зв’язків, 
започаткування нових спільних проєктів, запозичен-
ня передового світового досвіду.

5. Продовження реалізації 
проєкту «Харків диплома-
тичний». 
Подальший розвиток спів-
робітництва з дипломатич-
ними представництвами та 
консульськими установами 
іноземних держав в Україні 
та дипломатичними пред-
ставництвами та консульсь-
кими установами України в 
іноземних державах.

Сприяння роботі Харківського дипломатичного клу-
бу.
Реалізація проєкту «Школа молодого дипломата».
Проведення в місті культурних та економічних за-
ходів, організованих посольствами іноземних дер-
жав в Україні.
Сприяння розширенню мережі Почесних консульств 
у місті, створення зарубіжних інформаційно-ділових 
та культурних центрів.
Проведення спільних семінарів, форумів та інших за-
ходів для активізації взаємодії між дипломатичними 
представництвами, консульськими установами та 
іноземними представництвами, розташованими на 
території м. Харкова.

6. Продовження розвитку 
співробітництва з міжна-
родними організаціями:
– Міжнародною ор-
ганізацією ЄВРОСІТІЗ, з 
оплатою щорічних членсь-
ких внесків;

– Міжнародною асоціацією 
міст-володарів Призу Єв-
ропи;

– Світовою Федерацією 
туристичних міст WTCF з 
оплатою щорічних членсь-
ких внесків.

Участь у засіданні міст ЄВРОСТІЗ та зустрічах робо-
чих груп ЄВРОСІТІЗ, членом яких є м. Харків:
з питань Європейської політики сусідства та розши-
рення;
іміджевої політики та привабливості міст;
якість повітря, кліматичні зміни та енергоефективність;
діти та молодь;
інновації;
довгострокові інвестиції;
стратегія діджиталізації міста. 
Координація діяльності робочої групи ЄВРОСІТІЗ з 
питань Європейської політики сусідства і розширен-
ня під головуванням Харкова та Відня (Австрія);
реалізація спільних проєктів з обміну досвідом з 
містами-членами робочих груп із можливим залучен-
ням джерел фінансування з європейських фондів.
Співробітництво в рамках Асоціації міст — володарів 
Призу Європи.
Використання інструменту міжмуніципальної 
взаємодії для залучення передового європейського 
досвіду та обміну кращими практиками.
Участь у Генеральний Асамблеї та Президії Асоціації.
Збільшення економічного масштабу індустрії туриз-
му міста, підвищення якості та рівня сервісу в туриз-
мі, а також його економічної ефективності, доступ до 
теоретичної бази WTCF для реалізації ідей та цілей 
у сфері розвитку туристичної індустрії міста, інфор-
маційний обмін між містами та спільні маркетингові 
заходи, спрямовані на підвищення привабливості 
міста Харкова, як туристичної дестинації, збільшен-
ня туристичного попиту з боку китайського сегменту.
Опрацювання питання приєднання до нових міжна-
родних платформ та асоціацій.

7. Здійснення аналізу стати-
стичних показників зовніш-
ньоекономічної діяльності в 
місті, визначати тенденції її 
розвитку.

Підготовка інформаційних матеріалів з аналізу зов-
нішньоекономічної діяльності міста, а також спів-
робітництва з іноземними містами у сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності.

8. Сприяння участі ХМР, під-
приємств, установ та 
організацій міста у все-
українських та міжнарод-
них виставках, ярмарках, 
семінарах, конференціях; 
організація в місті бізнес-
зустрічі з іноземними парт-
нерами, діловими колами 
тощо. 

Комплексна робота щодо підготовки та проведення 
в м. Харкові міжнародних заходів економічної спря-
мованості (бізнес форуми, бізнес місії тощо). Участь 
делегацій міста в аналогічних заходах за кордоном.
Презентація потенціалу м. Харкова та запозичення 
кращих міжнародних практик.

9. Участь у розробці і ре-
алізації спільних ініціатив, 
заходів, проєктів, програм з 
метою обміну найкращими 
практиками з іноземними 
та міжнародними непри-
бутковими організаціями, у 
тому числі з питань міжмуні-
ципального та транскор-
донного співробітництва, 
розробка і втілення гранто-
вих програм та проєктів.

Реалізація грантового проєкту «Міста в розширено-
му європейському просторі: спільний розвиток по-
тенціалу державних установ за допомогою словаць-
ко-українського транскордонного співробітництва 
та підвищення доброчесності у державних справах» 
(СЕЕА).
Пошук та реалізація інших програм та проєктів.

Співробітництво з міжнародними агенціями та фінансовими установами
Здійснюватиметься діяльність щодо формування місцевої політики у сфе-

рі взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, банківськими уста-
новами, агенціями, асоціаціями з міжнародного співробітництва і розвитку, 
міжнародними організаціями та іншими іноземними суб’єктами шляхом ко-
ординації та реалізації проєктів і програм у різних сферах життєдіяльності із 
використанням власних та залучених ресурсів.

Співробітництво з міжнародними агенціями та фінансовими установами 
здійснюватиметься в рамках реалізації заходів Програми розвитку співробіт-
ництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами 
на 2019–2025 роки.

Мета та основні завдання на 2022 рік:
посилення ролі міста в процесі підготовки та реалізації проєктів, зокрема на 

стадії їх ініціювання та під час залучення міжнародної допомоги;
проведення заходів в місті та за кордоном з метою пошуку міжнародних 

агенцій та фінансових установ для подальшої співпраці;
здійснення діяльності щодо формування місцевої політики у сфері взаємо-

дії з міжнародними фінансовими організаціями, банківськими установами, 
агенціями, компаніями, корпораціями, асоціаціями з міжнародного співро-
бітництва і розвитку, міжнародними організаціями та іншими іноземними 
суб’єктами, шляхом координації та реалізації проєктів і програм у різних сфе-
рах життєдіяльності із використанням власних та залучених ресурсів;

проведення консультацій та координація діяльності з представниками між-
народних агенцій та фінансових установ, органами центральної виконавчої 
влади в ході розроблення планів щодо взаємодії з містом. 

Якісні критерії реалізації:
Реалізація місцевої політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансови-

ми організаціями, банківськими установами, агенціями, компаніями, корпо-
раціями, асоціаціями з міжнародного співробітництва і розвитку, міжнарод-
ними організаціями та іншими іноземними суб’єктами. Забезпечення комп-

лексного підходу щодо системності, підвищення ефективності, залучення та 
використання міжнародних фінансових ресурсів та зовнішньої допомоги, на-
дання можливості підготовки економічних обґрунтувань пріоритетності реалі-
зації проєктів (програм) у різних сферах життєдіяльності міста.

Постійне розширення співпраці Харківської міської ради з міжнародними 
фінансовими партнерами та інтенсифікація її міжнародної роботи, відкриття 
нових перспективних напрямків розвитку співпраці з міжнародними фінансо-
вими партнерами та міжнародними агенціями.

Планується робота по супроводу співробітництва Харківської міської ра-
ди щодо реалізації проєктів і програм у різних сферах життєдіяльності з Єв-
ропейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції 
та розвитку, Німецьким банком розвитку «KfW», Міжнародним банком ре-
конструкції та розвитку, Німецькою федеральною компанією «GIZ», Швей-
царським державним секретаріатом економічних відносин «SECO», Урядом 
Данії та іншими.

2.5.2. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
Наразі туризм є стратегічною ініціативою, яка спроможна внести значний 

вклад в економічне зростання міста та підвищення комфорту та якості життя 
харків’ян. Туризм істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, 
торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів 
широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів оптимізації 
структури економіки.

В умовах несприятливої епідеміологічної ситуації, спричиненої COVID-19, 
подальший розвиток туристичної галузі є складним для оптимістичного про-
гнозування. Для розв’язання проблем розвитку туристичної галузі необхідно 
затвердження механізму стимулювання туристичної галузі на загальнонаці-
ональному рівні в умовах санітарних обмежень, створення централізованого 
масиву інформації про туристичні локації для подальшої промоції серед укра-
їнських та іноземних туристів, ефективне використання людських ресурсів та 
туристичного потенціалу міст та регіонів, створення якісної реклами та ви-
черпної інформації про готелі, бази відпочинку, кемпінги та тури містом та 
регіоном. 

У 2022 році продовжуватиметься діяльність щодо підвищення міжнародно-
го авторитету міста, а також рівня поінформованості міжнародної спільноти 
про місто та його всебічний потенціал, зміцнення позитивного іміджу, а також 
посилення в місті впливу туризму на соціально-економічний і культурний роз-
виток регіону. 

Основні цілі та завдання на 2022 рік:
сприяння розвитку в місті туристичної інфраструктури відповідно до сучас-

них національних та міжнародних практик та тенденцій;
координація створення конкурентоспроможного на національному та між-

народному рівнях туристичного продукту, здатного максимально задовольни-
ти туристичні потреби;

підвищення якості та змістовності поінформованості спільноти про турис-
тичний потенціал міста Харкова, у тому числі шляхом подальшої промоції 
бренду міста Харкова на міжнародному та місцевому рівнях;

участь у туристичних виставках, туристичних салонах, які відбуваються в 
Україні та за її межами з метою промоції міжнародного іміджу міста на між-
народному рівні, вивчення нових тенденцій розвитку туристичної індустрії в 
Україні та за кордоном;

проведення в місті Харкові виставково-ярмаркових іміджевих заходів, кон-
ференцій туристичної спрямованості із залученням до участі іноземних міст-
партнерів;

координація створення нових і оновлення існуючих туристичних маршрутів;
підвищення кваліфікації спеціалістів, які надають туристичні послуги;
продовження обміну досвідом та спеціалістами в галузі туризму та готель-

ного господарства з містами України і світу.
Основні заходи Департаменту міжнародного співробітництва щодо забез-

печення виконання завдань Програми (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.
Проведення виставково-ярмар-
кових заходів із залученням іно-
земних міст-партнерів.

Підготовка та проведення Туристичного фо-
руму «Харків: Партнерство в туризмі» за участі 
іноземних міст-партнерів, міжнародних ор-
ганізацій, представників сфери туризму міст 
України.

2. Участь у міжнародних виставко-
во-ярмаркових заходах.

Участь міста у міжнародних туристичних ви-
ставках:
«Регіонтур» (м. Брно, Чеська Республіка); 
ITB Berlin 2020 (м Берлін, Німеччина); 
«Тур Салон» (м. Познань, Польща);
UITT (м. Київ);
у туристичній виставці (м. Мінськ, Білорусь);
IBTM (м. Барселона, Іспанія).
Участь у туристичному форумі WTM (м. Лондон, 
Великобританія).
Участь у заходах заложитиме від стану каран-
тинних обмежень у світі.

3.

Сприяння розвитку в місті тури-
стичної інфраструктури відповід-
но до сучасних національних та 
міжнародних практик та тенден-
цій.

Розвиток туристичної інфраструктури, що від-
повідає статусу міста та міжнародним стан-
дартам.
Створення та забезпечення матеріальної бази 
Конвенційного Бюро.
Співпраця з власниками закладів туристичної 
інфраструктури міста, надання організаційної, 
методологічної та інформаційної підтримки з 
питань туризму та сфери гостинності.
Подальша робота в рамках Туристичної ради 
при Харківському міському голові.

4.

Сприяння створенню нових та 
оновленню існуючих туристичних 
маршрутів. Проведення соціаль-
них екскурсій.

Розробка нових маршрутів містом із залу-
ченням відповідних спеціалістів підприємств, 
установ, організацій та вищих навчальних за-
кладів міста.

5.

Сприяння створенню туристичної 
рекламної продукції про місто, у 
тому числі основними європей-
ськими мовами, а також оновлен-
ню туристичного вебресурсу.

Розробка, переклад та оновлення існуючих ту-
ристичних рекламних поліграфічних виробів, а 
також постійне оновлення туристичного сайту 
м. Харкова.

6.

Сприяння підготовці, перепідго-
товці, підвищенню кваліфікації 
спеціалістів сфери туризму із за-
лученням іноземних фахівців.

Реалізація проєктів підготовки високо-
кваліфікованих спеціалістів з розвитку туриз-
му, готельного та ресторанного бізнесу спільно 
з іноземними партнерами
Проведення навчальних круглих столів з пи-
тань туризму за участі іноземних спеціалістів.

2.6. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

2.6.1. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Екологічна ситуація в місті очікується стабільною, рівень антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище (у тому числі динаміка викидів за-
бруднювальних речовин) матиме позитивну тенденцію. Протягом останнього 
десятиріччя обсяги забруднювальних речовин знизилися майже на третину.

Основними напрямками в роботі з охорони навколишнього природного се-
редовища є розробка та реалізація природоохоронних заходів для послідовно-
го комплексного поліпшення екологічного стану території міста, зменшення 
негативного екологічного впливу на умови проживання населення.

Реалізовуватимуться заходи, передбачені Програмою охорони навколиш-
нього природного середовища м. Харкова на 2021–2030 рр., Програмою по-
водження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Хар-
кові на 2018–2022 рр. та Програмою розвитку системи поводження з твердими 
побутовими відходами в м. Харкові на 2015–2026 рр.

З метою покращення екологічної ситуації та скорочення викидів в атмос-
феру здійснюються:

заходи згідно з Планом дій для сталого енергетичного розвитку і клімату 
Харкова до 2030 року;

виконання умов «Угоди мерів» щодо зменшення викидів вуглекислого газу 
на 30 % до 2030 року.

Проведення заходів із охорони навколишнього природного середовища 
підприємствами міста сприятиме поліпшенню санітарно-екологічного стану 
водойм, повітря, рівня ґрунтових вод тощо.

Основними проблемами є:
небезпечне поводження з побутовими і промисловими відходами;
збільшення обсягів забруднення атмосферного повітря на головних магі-

стралях вулично-дорожньої мережі міста; 
збереження якості питної води та покращення стану очистки стічних вод;
збільшення чисельності бездомних тварин.
Мета та основні завдання на 2022 рік:
розробка та реалізація природоохоронних заходів підприємствами міста;
упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження та пере-

робки побутових відходів, переробка твердих побутових відходів з системою 
збору, утилізації полігонного газу та виробництвом електричної енергії на но-
вому комплексі з переробки твердих побутових відходів у м. Дергачі Харків-
ської області;

покращення стану атмосферного повітря.
Якісні критерії розвитку: 
у результаті виконання запланованих заходів очікується:
зменшення негативного екологічного впливу на умови проживання насе-

лення;

зменшення обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
досягнення екологічної безпеки при поводженні з відходами;
забезпечення охорони та раціонального використання земель, покращення 

якості атмосферного повітря і водних ресурсів;
покращення екологічного стану ґрунтів, зелених насаджень;
формування збалансованої системи природокористування.
Основні заходи Департаменту житлово-комунального господарства, Депар-

таменту будівництва та шляхового господарства, Департаменту з питань забез-
печення життєдіяльності міста, підпорядкованих комунальних підприємств, 
установ і організацій міста щодо забезпечення виконання завдань Програми 
(строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Департамент житлово-комунального господарства 
та підпорядковані комунальні підприємства 

1.

Здійснення організаційно-технічних природоохо-
ронних заходів з:
охорони атмосферного повітря від викидів забруд-
нювальних речовин; 
охорони та раціонального використання водних ре-
сурсів;
санітарного очищення, збирання, зберігання, 
утилізації та знешкодження промислових і побутових 
відходів підприємств.

Упорядкування приро-
доохоронної діяльності 
підприємств, посилення 
контролю, покращення еко-
логічного стану міста.

Департамент будівництва та шляхового господарства 
та підпорядковані комунальні підприємства

2.

Здійснення заходів з покращення стану водних 
об’єктів та гідроспоруд міста, у т.ч. придбання спец-
техніки, поповнення статутних капіталів комунальних 
підприємств, утримання та ремонт гідротехнічних 
споруд, водних об’єктів і об’єктів водозниження.

Покращення екологічного 
стану водних об’єктів міста.

Департамент будівництва та шляхового господарства, Департамент 
житлово-комунального господарства та підпорядковані комунальні підприємства

3. Здійснення заходів з покращення стану річок та при-
бережних водоохоронних смуг.

Покращення екологічного 
стану водних об’єктів міста.

Департамент житлово-комунального господарства, Департамент з питань 
забезпечення життєдіяльності міста та підпорядковані комунальні підприємства

4.
Реалізація заходів Програми охорони навколиш-
нього природного середовища м. Харкова на 2021–
2030 рр.

Покращення екологічного 
стану міста.

2.6.2. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА
Головною метою на 2022 рік є реалізація заходів Комплексної програми роз-

витку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у місті Хар-
кові на 2018–2022 роки по зменшенню ризику виникнення надзвичайних си-
туацій техногенного та природного характеру, створенню умов для ефектив-
ного використання сил цивільного захисту міста, їх матеріально-технічного 
забезпечення.

У сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуа-
цій техногенного і природного характеру основні зусилля планується зосере-
дити на:

реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері цивільного 
захисту, визначених Кодексом цивільного захисту України;

здійсненні організаційних заходів щодо створення місцевої системи цен-
тралізованого оповіщення населення міста при загрозі та виникненні надзви-
чайної ситуації техногенного та природного характеру;

зменшенні ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру;

реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в частині підго-
товки, перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів, фахівців, а 
також навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

удосконалення процесу оповіщення населення міста при загрозі та виник-
ненні надзвичайної ситуації із залученням засобів масової інформації, опера-
торів мобільного зв’язку, телевізійних та радіомовних компаній;

підвищення рівня захисту населення від вражаючих факторів надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру.

Основні завдання та заходи на 2022 рік:
підвищення рівня техногенної та пожежної безпеки в місті;
налагодження ефективної системи попередження виникнення надзвичай-

них ситуацій та пожеж;
підвищення ефективності підготовки кадрів та використання коштів, які 

спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій;

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;
удосконалення матеріально-технічного оснащення сил цивільного захисту 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільно-
го захисту та підрозділів територіальних органів ДСНС, які здійснюють аварій-
но-рятувальне обслуговування територій та об’єктів міста.

Якісні критерії:
реальна готовність органів управління, сил і засобів цивільного захисту до 

реагування на надзвичайні ситуації, захисту населення і територій від надзви-
чайних ситуацій;

підготовка керівного складу та органів управління цивільного захисту, їх 
сил і засобів, а також населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

підвищення оперативності прийняття рішень з організації та ведення ава-
рійно-рятувальних робіт;

підвищення рівня готовності засобів колективного захисту населення до 
використання в умовах надзвичайних ситуацій.

Основні заходи Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та 
цивільного захисту щодо забезпечення виконання завдань Програми (строк 
виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходів Очікуваний результат

1.

Координування діяльності виконавчих ор-
ганів міської ради з питань забезпечення 
техногенної безпеки об’єктів і території 
міста.

Зміцнення техногенної та пожежної 
безпеки в місті, удосконалення системи 
попередження надзвичайних ситуацій і 
пожеж, забезпечення безпеки та захи-
сту населення, матеріальних і культур-
них цінностей та довкілля від негативних 
наслідків надзвичайних ситуацій.

2.
Здійснення заходів з покращення проти-
пожежного стану та підготовки персоналу 
об’єктів із масовим перебуванням людей.

Підвищення рівня захисту населення 
міста.

3.

Забезпечення здійснення керівниками 
об’єктів підвищеної небезпеки заходів з 
обладнання системами раннього виявлен-
ня надзвичайних ситуацій та оповіщення 
населення у разі їх виникнення.

Підвищення рівня захисту населення 
і територій від надзвичайних ситу-
ацій техногенного та природного ха-
рактеру.

4.
Розроблення робочої документації «Будів-
ництво місцевої автоматизованої системи 
централізованого оповіщення м. Харкова».

Підвищення рівня реагування на над-
звичайні ситуації, зменшення людсь-
ких та матеріальних втрат.

5.

Забезпечення сталого функціонування 
пунктів для проведення спеціальної оброб-
ки обладнання, майна і транспортних за-
собів, спеціалізованих формувань зі зне-
заражування вулиць та шляхів.

Зниження шкідливого впливу небез-
печних хімічних речовин при виник-
ненні надзвичайних ситуацій.

6.

Забезпечення підтримання у постійній го-
товності захисних споруд цивільного захи-
сту комунальної форми власності до вико-
ристання за призначенням.

Підвищення рівня готовності засобів 
колективного захисту комунальних 
підприємств (закладів) до викори-
стання в умовах надзвичайних ситу-
ацій.

7.

Здійснення заходів з пристосування най-
простіших укриттів (підвалів) житлових бу-
динків, загальноосвітніх та дошкільних на-
вчальних закладів, а також споруд подвійного 
призначення до потреб осіб з інвалідністю.

Підвищення рівня готовності засобів 
колективного захисту населення 
міста до використання в умовах над-
звичайних ситуацій.

8.

Проведення заходів щодо удоскона-
лення діяльності комунальної установи 
«Спеціалізована водно-рятувальна служба 
м. Харкова».

Підвищення рівня захисту населення 
на водних об’єктах міста.

9.
Забезпечення накопичення міського ма-
теріального резерву для запобігання та 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Підвищення рівня захисту населення 
міста та недопущення значних ма-
теріальних збитків.

10.

Забезпечення аварійно-рятувального об-
слуговування прибудинкових територій, 
вулиць приватного сектору і територій 
міста, що не мають конкретного власника. 

Підвищення рівня захисту населення 
міста.

11.

Удосконалення навчально-матеріаль-
ної бази цивільного захисту установ, ор-
ганізацій, підприємств, у тому числі розви-
ток консультаційних пунктів у житлово-екс-
плуатаційних підприємствах.

Підвищення рівня готовності до 
ліквідації надзвичайних ситуацій, від-
новлення життєдіяльності міста.

12.

Проведення навчання та тренування ор-
ганів управління і сил цивільного захисту 
на підприємствах, організаціях міста та 
спеціалізованих служб цивільного захисту.

Підвищення рівня захисту населення 
міста.
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13.

Проведення зустрічей, прес-конференцій, 
брифінгів керівного складу цивільного за-
хисту міста з представниками ЗМІ стосов-
но захисту населення і територій від надз-
вичайних ситуацій.

Інформування населення про зако-
нодавчі акти та заходи, які вживають 
органи місцевого самоврядування 
щодо запобігання та реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного і 
природного характеру в місті.

14.

Забезпечення розміщення наочної агітації 
та соціальної реклами з питань попере-
дження надзвичайних ситуацій в місцях 
проживання, відпочинку та масового пере-
бування населення.

Підвищення рівня знань населення 
міста у сфері цивільного захисту.

2.6.3. ОХОРОНА ПРАЦІ
У 2022 році продовжиться діяльність щодо створення безпечних і нешкідли-

вих умов праці на підприємствах міста, у тому числі реалізація заходів Програ-
ми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населен-
ня міста Харкова на 2021–2025 роки. Складне фінансове становище багатьох 
із них позначиться на недостатньому виділенні коштів для вирішення питань 
з охорони праці.

Для сприяння реалізації прав працюючих на здорові та безпечні умови пра-
ці здійснюватимуться регулярні моніторингові обстеження стану додержання 
законодавства з охорони праці на підприємствах різних форм власності; конт-
роль за реєстрацією та виконанням колективних договорів; за проведенням 
атестації робочих місць зі шкідливими і небезпечними умовами праці; облік та 
аналіз нещасних випадків і професійних захворювань, моніторинг стану охо-
рони праці та контролю за атестацією робочих місць за умовами праці, забез-
печенням надання пільг і компенсацій працюючим у несприятливих умовах.

Основними проблемами є:
недостатня ефективність систем управління охороною праці на підприєм-

ствах щодо поліпшення стану охорони праці і промислової безпеки;
невідповідність нормативно-правової бази з охорони праці сучасним ви-

могам;
незадовільний стан захисту працівників від дії шкідливих і небезпечних 

факторів виробничого середовища;
недостатнє фінансування охорони праці.
Мета на 2022 рік: профілактика та запобігання нещасним випадкам і про-

фесійним захворюванням на виробництві, зниження рівня аварійності та ви-
робничого травматизму, поліпшення стану умов працюючих у шкідливих умо-
вах праці, продовження реалізації державної політики з питань охорони праці.

Основні завдання та заходи:
профілактика виробничого травматизму шляхом вдосконалення системи 

управління охороною праці на підприємствах та в організаціях усіх форм влас-
ності:

проведення моніторингу стану охорони праці на підприємствах, в органі-
заціях, установах міста;

проведення моніторингу виконання «Комплексних заходів щодо досягнен-
ня встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середови-
ща, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам вироб-
ничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам», перед-
бачених в колективних договорах;

проведення моніторингу організації навчань, перевірок знань з питань охо-
рони праці;

попередження професійних захворювань:
моніторинг профілактичних заходів;
сприяння усуненню шкідливих умов праці та несприятливого виробничого 

середовища через посилення контролю за атестацію робочих місць за умовами 
праці;

соціальний захист працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці:
моніторинг проведення медичних оглядів працівників, які працюють у 

шкідливих умовах праці;
здійснення моніторингу атестації робочих місць за умовами праці, надан-

ням, відповідно до законодавства, пільг і компенсацій за роботу в шкідливих 
умовах.

Основні заходи Департаменту соціальної політики щодо забезпечення ви-
конання завдань Програми з питань охорони праці (строк виконання — про-
тягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.

Здійснення контролю за станом додержання 
законодавства про охорону праці на підприєм-
ствах різних форм власності з усуненням вияв-
лених недоліків під час проведення обстежень.

Удосконалення системи 
управління охороною праці та 
попередження травматизму на 
підприємствах, забезпечення 
соціального захисту працюючих.

2.
Здійснення моніторингу та аналізу нещасних 
випадків і професійних захворювань на вироб-
ництві.

Попередження виробничо-
го травматизму, професійних 
захворювань, забезпечення 
соціального захисту працюючих.

3.

Сприяння розвитку колективно-договірно-
го регулювання відносин між роботодавця-
ми та найманими працівниками, виконанню 
колективних договорів, внесенню до них пи-
тань запобігання виробничому травматизму, 
профзахворюванням та соціального захисту 
працюючих.

Забезпечення соціального захи-
сту та покращення умов працю-
ючих.

4.

Здійснення моніторингу за проведенням 
атестації робочих місць за умовами праці та 
моніторингу надання працівникам, відповідно 
до законодавства, пільг і компенсацій за робо-
ту в шкідливих умовах праці.

Приведення робочих місць у від-
повідність із вимогами норматив-
но-правових актів про охорону 
праці. Забезпечення соціального 
захисту працюючих.

5.
Сприяти своєчасному проведенню на під-
приємствах періодичних медичних оглядів 
працівників певних категорій.

Попередження професійних за-
хворювань.

6. Сприяти своєчасному проведенню на під-
приємствах навчання з питань охорони праці.

Забезпечення системи управлін-
ня охороною праці, попереджен-
ня виробничого травматизму та 
профзахворювань.

2.7. ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН,
ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

Захист прав і свобод громадян
У 2022 році продовжиться робота за Програмою взаємодії міської ради з 

громадськими об’єднаннями м. Харкова на 2021–2025 роки, спрямованою на 
розвиток взаємодії міської ради з громадськими організаціями. Міська рада ві-
зьме участь у проведенні громадськими організаціями загальноміських заходів 
та днів національних культур і національних свят. 

Мета та завдання на 2022 рік:
Основна мета діяльності міської ради в роботі з громадськими об’єднаннями 

— налагодження та розвиток конструктивної взаємодії, забезпечення стабіль-
ності громадських, міжнаціональних і міжконфесійних відносин у місті.

Головні завдання:
реалізація державної політики щодо забезпечення громадських прав лю-

дини, прав національностей, свободи совісті та віросповідання, прав на 
створення об’єднань, прав іноземних громадян, які перебувають на території 
міста;

надання організаційно-методичної й інформаційної допомоги громад-
ським об’єднанням у здійсненні їх статутної діяльності;

надання допомоги громадським об’єднанням в організації та проведенні за-
ходів, днів національних культур, національних свят тощо;

участь у заходах, що проводяться національно-культурними товариствами 
та релігійними громадами;

взаємодія із громадськими організаціями ветеранів; проведення заходів, 
присвячених пам’ятним подіям Другої світової війни.

Реалізація завдань сприятиме:
підвищенню ролі громадських організацій у суспільстві та подальшому роз-

витку демократії;
підвищенню якісного рівня проведення заходів громадських об’єднань;
збереженню та розвитку національних культур, забезпеченню міжнаціо-

нальної стабільності в місті;
збереженню злагоди в міжконфесійних відносинах;
вшануванню ветеранів війни та праці, відзначенню історичних пам’ятних 

подій;
фінансовій підтримці діяльності громадських організацій ветеранів, що ді-

ють на території міста.
Основні заходи Департаменту по роботі з громадськими об’єднаннями що-

до забезпечення виконання завдань Програми з питань захисту прав і свобод 
громадян (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1.
Участь у проведенні загальноміських 
заходів громадських об’єднань різної 
спрямованості.

Поліпшення взаємодії міської ради з гро-
мадськими організаціями. 

2.

Участь у проведенні національ-
но-культурними товариствами днів 
національної культури та національних 
свят, проведенні фестивалю націо-
нальних культур.

Поліпшення взаємодії міської ради з 
національно-культурними товариствами, 
збереження та розвиток національних 
культур у місті.

3.

Надання організаційної й інформацій-
но-методичної допомоги громадським 
об’єднанням у здійсненні їх статутної 
діяльності.

Підвищення ролі громадських об’єднань 
у суспільстві, подальший розвиток де-
мократії, забезпечення міжнаціональної 
стабільності у місті.

4.
Участь у заходах, що проводяться 
релігійними громадами; відвідування 
релігійних громад.

Збереження злагоди в міжконфесійних 
відносинах у місті.

Зміцнення законності та правопорядку
Головною метою на 2022 рік є більш ефективне виконання норм законодав-

ства про боротьбу зі злочинністю, впровадження системи протидії злочиннос-
ті та усунення факторів, які ним сприяють, координація дій всіх відповідних 
органів та відомств щодо надійного захисту законних прав і свобод громадян.

Основні завдання на 2022 рік:
координація заходів щодо запобігання злочинності, профілактики право-

порушень;
посилення роботи щодо попередження поширення дитячої бездоглядності 

та безпритульності, криміногенного впливу злочинних елементів на підлітків;
співпраця із засобами масової інформації з метою інформування громад-

ськості, державних органів, об’єднань громадян про заходи, що здійснюються 
з метою підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю і ко-
рупцією, поліпшення діяльності правоохоронних та інших органів виконавчої 
влади у зміцненні правопорядку і законності;

сприяння роботі громадських формувань з охорони громадського порядку і 
державного кордону, надання допомоги органам внутрішніх справ при забез-
печенні публічної безпеки та порядку, запобігання чиненню адміністративних 
проступків і злочинів, а також у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Якісні критерії розвитку:
створення дієвої протидії злочинності на основі чітко визначених напрям-

ків нарощування зусиль органів місцевого самоврядування і правоохоронних 
органів, поліпшення матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх 
справ;

вдосконалення системи профілактики правопорушень, посилення бороть-
би з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповноліт-
ніх, іншими антисоціальними явищами;

підвищення рівня оперативності реагування на вчинені правопорушення та 
їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією 
в громадських місцях;

забезпечення тісної взаємодії правоохоронних органів із громадськістю та 
населенням.

Основні заходи Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та 
цивільного захисту щодо забезпечення виконання завдань Програми (строк 
виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходів Очікуваний результат

1.

Забезпечення постійного інформування 
поліцією органів місцевого самоврядуван-
ня, а також громадськості про свою діяль-
ність у сфері охорони та захисту прав і сво-
бод людини, протидії злочинності, забезпе-
чення публічної безпеки і порядку.

Забезпечення тісної взаємодії пра-
воохоронних органів із громадсь-
кістю та населенням.
Формування громадської думки, 
спрямованої на створення нетерпи-
мого відношення до проявів проти-
правної поведінки в суспільстві.

2.

Забезпечення здійснення спільної робо-
ти дільничних офіцерів поліції, інспекторів 
з ювенальної превенції поліції у справах 
неповнолітніх і представників районних 
адміністрацій у соціально-профілактичних 
центрах мікрорайонів для проведення за-
ходів за місцем проживання громадян що-
до профілактики пияцтва, рецидивних зло-
чинів і злочинів, що здійснюються на ґрунті 
сімейно-побутових конфліктів, а також для 
якнайповнішого виявлення неблагополуч-
них сімей і організації профілактичної ро-
боти з ними.

Зменшення кількості злочинів, які 
здійснюються на побутовому ґрунті, 
зменшення впливу кримінально-зло-
чинного середовища на дітей.

3. Проведення профілактичних заходів 
«Канікули», «Розшук», «Мак», «Літо».

Зменшення кримінального тиску на 
молодь.

4.

Організація взаємодії з правоохоронними 
органами щодо забезпечення публічної 
безпеки під час проведення сесій Харків-
ської міської ради, заходів за участю іно-
земних делегацій, а також зборів, мітингів, 
походів, демонстрації та інших масових 
заходів.

Виключення випадків порушень пуб-
лічної безпеки і порядку під час про-
ведення масових заходів та сесій 
Харківської міської ради.

5.

Організація рейдів в місцях проведення 
дозвілля молоді для виявлення: фактів не-
законного вживання, зберігання і збуту 
наркотичних засобів; неповнолітніх осіб, 
схильних до їх вживання; незаконної тор-
гівлі спиртними напоями і тютюновими 
виробами. Розгляд питання щодо закрит-
тя установ, де систематично виявляються 
подібні факти. 

Зменшення впливу кримінально-з-
лочинного середовища на молодь.

6.

Організація проведення оперативно-
профілактичних комплексних заходів щодо 
здійснення нагляду за реалізацією алко-
гольної продукції, тютюнових виробів.

Виключення випадків порушення 
діючого законодавства щодо поряд-
ку реалізації алкогольної продукції, 
тютюнових виробів із боку суб’єктів 
підприємницької діяльності.

7.

Здійснення контролю за організацією тор-
гівлі на спеціально відведених територіях 
(ринках); припинення несанкціонованої 
торгівлі у невстановлених місцях, зокрема в 
місцях масового скупчення людей.

Виключення випадків порушення 
діючого законодавства стосовно 
правил торгівлі і споживчого ринку 
та порядку ведення підприємницької 
діяльності.

3. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО 
ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА 2022 РІК

Джерелами фінансування Програми є, в першу чергу, власні фінансові ре-
сурси міста — кошти бюджету Харківської міської територіальної громади, фі-
нансові ресурси, що надаються центральними органами влади та інші джере-
ла, не заборонені законодавством України (кошти приватних суб’єктів госпо-
дарювання, неурядових організацій, фізичних осіб, а також іноземних держав 
та міжнародних організацій). 

Валова частка фінансування Програми приходиться на кошти бюджету 
Харківської міської територіальної громади. Зважаючи на те, що є чима-
ло проблем, які неможливо вирішити в межах наявних в бюджеті власних 
фінансових ресурсів, Харківська міська рада здійснює залучення запо-
зичень, у т. ч. більш дешевших ніж вітчизняних міжнародних кредитних 
коштів.

З метою забезпечення ефективного управління бюджетним процесом Хар-
ківська міська рада використовує програмного-цільовий метод, що дозволяє 
досягти конкретних результатів, які заплановані в рамках реалізації програм, 
направлених на економічний та соціальний розвиток міста.

Фінансування галузевих міських програм здійснюється за рахунок коштів 
бюджету Харківської міської територіальної громади відповідно до затвердже-
ного бюджету на рік, виключно в межах його фінансових можливостей. Пе-
релік галузевих міських програм, які передбачається фінансувати в 2022 році, 
наведено в Додатку 2 до даної Програми. 

Інші основні заходи, що не відображені в галузевих програмах та входять до 
Програми економічного та соціального розвитку міста, аналогічно фінансу-
ються за рахунок бюджету Харківської міської територіальної громади:

Інші основні заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми:

№ 
з/п Зміст заходу Виконавці Очікуваний результат

Термін 
вико-
нання

1. Здійснення внесків 
до статутних 
капіталів унітар-
них комунальних 
підприємств міста 
та надання фінан-
сової підтримки 
на їх утримання, 
надання капіталь-
них трансферів 
на будівництво, 
р е к о н с т р у к ц і ю , 
капітальний та по-
точний ремонт, 
утримання, інші ви-
датки.

Виконавчі органи 
Харківської міської 
ради, за якими за-
кріплені унітарні ко-
мунальні підприєм-
ства

Поліпшення надання по-
слуг мешканцям міста.

Протягом 
року

2. Здійснення робо-
ти щодо погашен-
ня заборгованості 
підприємствами з 
виплати заробіт-
ної плати, платежів 
до бюджетів усіх 
рівнів.

Д е п а р т а м е н т 
соціальної політики;
Департамент еко-
номіки та комуналь-
ного майна;
адміністрації рай-
онів;
міські комісії з пи-
тань забезпечення 
своєчасної та в по-
вному обсязі сплати 
податків, внесення 
інших обов’язкових 
платежів до бюдже-
ту Харківської місь-
кої територіальної 
громади та виплати 
заробітної плати й 
внесення внесків до 
Пенсійного фонду 
України;
ГУ ДФС у Харківській 
області

Збільшення надходжень 
до бюджету Харківської 
міської територіальної 
громади, здійснення 
контролю за дотриман-
ням державних гарантій 
в оплаті праці.

Протягом 
року

3. Коштом бюджету 
Харківської міської 
територіальної гро-
мади здійснення 
роботи щодо:

присвоєння міжна-
родних кредитних 
рейтингів м. Хар-
кову;

присвоєння / онов-
лення кредитних 
рейтингів м. Харко-
ву за національною 
шкалою; 

виплати стипендій 
та придбання на-
г о р о д ж у в а л ь н и х 
відзнак особам, 
удостоєним звання 
Почесний громадя-
нин міста Харкова;

сплати щоріч-
них членських 
внесків до: ВАОМС 
«Асоціація міст 
України»;
Асоціації фінан-
систів України;
М і ж н а р о д н о ї 
організації ЄВ-
РОСІТІЗ;
Світової Федерації 
туристичних міст 
WTCF.

Департамент еко-
номіки та комуналь-
ного майна

Департамент еко-
номіки та комуналь-
ного майна

Харківська міська 
рада

Харківська міська 
рада

Рейтинги м. Харкова та 
інвестиційної привабли-
вості міста для відкри-
тості, прозорості та інве-
стиційної привабливості 
міста.
Рейтинги м. Харкова та 
інвестиційної привабли-
вості міста для відкри-
тості, прозорості та інве-
стиційної привабливості 
міста.
Відзначення видатних 
осіб, які своєю про-
фесійною та громадсь-
кою діяльністю зробили 
видатний внесок у ро-
звиток міста та сприяли 
піднесенню його міжна-
родного статусу.
Тісна взаємодія та спі-
впраця м. Харкова з 
містами України, спри-
яння органам місцевого 
самоврядування в більш 
ефективній реалізації 
своїх повноважень щодо 
захисту прав та інтересів 
територіальної громади. 
Укріплення фінансової 
бази та розвиток місце-
вого самоврядування. 
Забезпечення членства 
м. Харкова в асоціаціях, 
організаціях тощо.

Протягом 
року

Протягом 
року

Протягом 
року

Протягом 
року

 

4. ДОДАТКИ

4.1. Основні показники економічного і соціального розвитку 
м. Харкова на 2022 рік

Показники Од. вим. 2020 р.
звіт

2021 р.
очік.

2022 р.
прогноз

2022 р.
у % до 
2021 р.

1 2 3 4 5 6

1. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

Промисловість та підприємництво

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 
без ПДВ та акцизу по м. Харкову, усього млрд грн 82,8 83,0 84,0 101,2

Кількість малих 
та мікропідприємств од. 18 890 18 900 19 000 100,5

Кількість зайнятих на малих 
та мікропідприємствах тис. осіб 91,1 91,1 92,0 101,0

Цифровий розвиток

Кількість довідок, що були сформовані авторизованими користувача-
ми в електронному вигляді тис. од. 587,0 747,6 853,5 114,2

Сума коштів, сплачених за послуги 
в ЦНАП через POS-термінали млн грн 6,0 13,5 20,5 у 1,5 р.б.

Адміністративні послуги

Кількість звернень засобами телефонного зв’язку з питань надання 
адміністративних послуг через Колл-центр тис. од. 287,0 140,0 142,8 102,0

1 2 3 4 5 6

Кількість звернень в Центр надання адміністративних послуг тис. од. 1 099,0 1 705,0 1 841,4 108,0

Кількість звернень через 
електронні сервіси на вебсайті Центру надання 
адміністративних послуг

тис. од. 13,1 13,7 14,0 102,2

Комунальна власність

Кількість підприємств, установ 
та організацій, що знаходяться 
в комунальній власності міста — усього

од. 318 319 318 99,7

Площа, яку надано в оренду тис. кв. м 167,1 155,0 150,0 96,8

Сума коштів за орендовану площу млн грн 62,3 55,0 55,0 100,0

Сума коштів від приватизації млн грн 43,7 40,0 30,0 75,0

Надходження до бюджету міста від:

оренди землі млн грн 856,0 953,2 953,2 100,0

продажу земельних ділянок млн грн 110,3 82,4 70,0 85,0

Транспорт 

Метрополітен
обсяг перевезень пасажирів, млн пас. 128,1 146,6 148,7 101,4

у т.ч. платні перевезення млн пас. 101,8 116,2 117,9 101,5

Міський електротранспорт
обсяг перевезень пасажирів, млн пас. 153,9 79,3 81,0 102,1

ДОДАТОК 1
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1 2 3 4 5 6

у т.ч. платні перевезення млн пас. 71,9 57,1 58,9 103,2

Автотранспорт

обсяг перевезень пасажирів автобусами загального користування, млн пас. 28,4 24,0 31,0 129,2

у т.ч. платні перевезення млн пас. 18,3 16,0 19,8 123,8

2. РІВЕНЬ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Фонд оплати праці штатних працівників млн грн 45 413,9 53 136,0 59 454,0 111,9

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників грн 10 170,0 12 000,0 13 500,0 112,5

Приріст номінальної заробітної плати % 9,1 18,0 12,5 х

Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебу-
вають на обліку в органах Пенсійного фонду грн 3 682,3 4 200,0 4 800,0 114,3

Рівень забезпечення державних соціальних гарантій на кінець періоду

співвідношення середньомісячної заробітної плати до прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб % у 4,5 р.б. у 4,8 р.б. у 5,0 р.б. х

співвідношення середньомісячної пенсії до прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність % у 2,1 р.б. у 2,2 р.б. у 2,3 р.б. х

Загальний обсяг роздрібного товарообігу в діючих цінах відповідних 
років млрд грн 51,5 53,3 56,0 105,1

у % до попереднього року % 104,5 103,5 105,1 х

Товарообіг на душу населення грн 35 800 37 121 39 316 105,9

Населення та ринок праці

Середня чисельність наявного населення тис. осіб 1438,5 1433,6 1430,2 99,8

Зміна чисельності наявного населення тис. осіб -9,3 -3,6 -3,2 х

Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 372,1 369,0 367,0 99,5

Рівень зареєстрованого безробіття по м. Харкову (на кінець періоду) % 1,19 0,7 0,68 х

Кількість створених постійних робочих місць тис. місць 28,3 23,4 23,5 100,4

Чисельність безробітних, що перебували на обліку в службі зайнятості 
(на кінець періоду) осіб 10 746 9 746 9 200 94,4

Житлово-комунальне господарство

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію тис. кв. 
м з.п. 238,6 440,0 440,0 100,0

у % до попереднього року % 89,5 у 1,8 р.б. 100,0 х

Кількість об’єднань співвласників багатоквартирних будинків од. 613 643 681 105,9

1 2 3 4 5 6

Енергозабезпечення

Водопостачання 

подача води млн куб. м 172,9 161,2 173,7 107,8

корисний відпуск води млн куб. м 110,0 109,0 110,5 101,4

у т.ч. для населення млн куб. м 58,5 57,5 58,5 101,7

Каналізація

пропуск тарифних стоків млн куб. м 88,7 89,3 88,8 99,4

у т.ч. для населення млн куб. м 70,7 70,9 70,7 99,7

Теплопостачання (КП ХТМ)

подача тепла тис. Гкал 4 507,7 4 504,6 4 985,4 110,7

у т.ч. для населення тис. Гкал 3 897,1 3 817,2 4 348,8 113,9

Перекладка технічно зношених інженерних комунікацій:

водопровідні мережі км 23,2 20,0 20,0 100,0

каналізаційні мережі км 3,0 1,5 1,3 86,7

теплові мережі км 62,0 103,0 100,0 97,1

Дорожнє господарство

довжина автомобільних доріг загального користування, усього км 1 680,7 1 680,7 1 680,7 100,0

у т.ч. із твердим покриттям км 1 318,6 1 318,6 1 318,6 100,0

Реконструкція, будівництво, утримання, поточний та капітальний ре-
монт доріг млн грн 1 131,8 1 577,2 1 441,3 91,4

Санітарне очищення (вивіз ТПВ):

усього: тис. куб. м 4 428,6 4 385,0 4 285,0 97,7

у т.ч. на:

Дергачівський полігон ТПВ тис. куб. м 2 240,2 2 200,0 2 100,0 95,5

Роганський полігон по утилізації ТПВ тис. куб. м 2 188,4 2 185,0 2 185,0 100,0

Охорона навколишнього природного середовища

Обсяг фінансування природоохоронних заходів за рахунок усіх дже-
рел млн грн 37,2 35,5 23,6 66,5

у т.ч.:

власні кошти підприємств млн грн 30,0 30,0 18,0 60,0

Фонд охорони навколишнього природного середовища млн грн 7,2 5,5 5,6 101,8

4.2. Перелік галузевих міських програм, які передбачається фінансувати в 2022 році

№ 
з/п Найменування програм, нормативних актів, на підставі яких здійснювалась їх розробка

Відповідальний 
за розробку та 

реалізацію

1 2 3

1. 

Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2022 рік
(розробляється і затверджується щорічно)
З урахуванням заходів щодо виконання:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України» (від 23.03.2000 № 1602-ІІІ);
Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» (від 18.01.2018 № 2269-VІІІ);
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (від 20.03.2018 № 2354-VIII);
постанови КМУ «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального ро-
звитку та складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету» (від 26.04.2003 № 621).

Департамент 
економіки та кому-
нального майна

2.

Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021–2030 роки
(затверджена рішенням ХМР від 24.02.2021 № 60/21, зі змінами)
З урахуванням: 
Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та 
житлового будівництва» (від 25.12.2008 № 800-VI);
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (від 22.10.1993 № 3551-XII, 
у редакції від 05.07.2015);
Закону України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII);
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (від 20.10.2014 № 1706-VII);
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупо-
ваній території України» (від 15.04.2014 № 1207-VII);
Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (від 05.02.1993 
№ 2998-XII);
Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом (постанова КМУ 
від 10.10.2018 № 819);
Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одино-
ким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (постанова КМУ від 
29.05.2001 № 584);
переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова КМУ від 14.06.2000 № 963);
переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 
свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (від 07.11.2014 
№ 1085);
Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, 
які потребують поліпшення житлових умов (постанова КМУ від 25.04.2012 № 343);
Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (постанова КМУ 
від 04.06.2003 № 853).

Департамент 
економіки та кому-
нального майна;
Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства;
Харківське регіо-
нальне управління 
ДСФУ «Державний 
фонд сприяння 
молодіжно-
му житловому 
будівництву»

3.

Міська цільова програма здешевлення вартості іпотечних кредитів для багатодітних сімей
(затверджена рішенням ХМР від 14.07.2021 № 165/21)
З урахуванням:
Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та 
житлового будівництва» (від 25.12.2008 № 800-VI);
Закону України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 № 2402-III);
Житлового кодексу Української PCP (Постанова ВР від 30.06.1983 № 5465-X);
Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом (постанова КМУ 
від 10.10.2018 № 819);
Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів (постанова КМУ від 24.06.2020 № 28);
постанови КМУ «Деякі питання здешевлення вартості іпотечних кредитів» (від 27.01.2021 № 63).

Департамент 
економіки та кому-
нального майна

4.

Програма розвитку соціального та доступного житла у м. Харкові на 2020–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 22.04.2020 № 2103/20)
З урахуванням:
Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та 
житлового будівництва» (від 25.12.2008 № 800-VI);
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (від 22.10.1993 № 3551-XII, 
у редакції від 05.07.2015);
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (від 20.10.2014 
№ 1706-VII);
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупо-
ваній території України» (від 15.04.2014 № 1207-VII);
Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (від 12.01.2006 № 3334-ІV)
постанови КМУ «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призна-
чення» (від 23.07.2008 № 682)$
Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом (постанова КМУ 
від 10.10.2018 №819);
Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 
України (постанова КМУ від 04.10.2017 №769);
Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (по-
станова КМУ від 26.06.2019 №582);
Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб (постанова КМУ від 26.06.2019 №582);
переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або 
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (розпорядження КМУ 07.11.2014 №1085). 

Департамент 
економіки та кому-
нального майна

5.

Програма впровадження системи енергетичного менеджменту, енергетичного моніторингу та 
підвищення енергоефективності об’єктів комунальної власності Харківської міської територіальної 
громади до 2030 року 
(розробляється, потребує затвердження)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про енергетичну ефективність» (від 21.10.2021 № 1818-ІХ);
Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (від 22.06.2017 № 2118-VIII);
Указу Президента України «Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установа-
ми, організаціями та казенними підприємствами» (від 16.06.1999 № 662/99);
Комплексної державної програми енергозбереження України (постанова КМУ від 05.02.1997 № 148);
Концепції діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України (поста-
нова КМУ від 19.01.1998 № 48);
постанови КМУ «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбережен-
ня» (від 17.10.2011 № 1056, зі змінами); 
плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності 
(розпорядження КМУ від 24.07.2013 № 669-р);
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів (розпоряджен-
ня КМУ від 17.12.2008 № 1567-р);
Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкуренто-
спроможність» (розпорядження від 18.08.2017 р. № 605-р);
Наказу Міністерства фінансів України «Про визначення Пріоритетних напрямків енергозбереження 
(від 04.07.2006 № 631);
Методики оцінки скорочення викидів парникових газів при санації будівлі (наказ Національного агент-
ства екологічних інвестицій України від 22.09.2010 № 136); 
ДБН В.2.6-31:2016 «Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель».

Департамент з 
питань забезпе-
чення життєдіяль-
ності міста;
департаменти та 
управління Харків-
ської міської ради;
районні 
адміністрації;
комунальні під-
приємства
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6.

Програма часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків / суми за кредитами на 
енергозбереження на 2017–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 26.10.2016 № 409/16, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про енергетичну ефективність» (від 21.10.2021 № 1818-ІХ);
Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енер-
гоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2021 роки (поста-
нова КМУ від 17.10.2011 № 1056)
постанови КМУ «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбережен-
ня» (від 17.10.2011 № 1056);
плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності 
(розпорядження КМУ від 24.07.2013 № 669-р).

Департамент з 
питань забезпе-
чення життєдіяль-
ності міста

7.

Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018–2022 роки
(затверджена рішенням ХМР від 08.11.2017 № 834/17, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» (від 
21.12.2000 № 2157-ІІІ);
Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» 
(від 22.03.2012 № 4618-VI);
Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (від 01.07.2014 № 1555-VІІ);
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (від 
11.09.2003 № 1160-ІV);
Закону України «Про інвестиційну діяльність» (від 18.09.1991 № 1560-ХІІ);
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (від 06.09.2005 № 2806-IV);
Закону України «Про адміністративні послуги» (від 06.09.2012 № 5203-VI);
Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (від 
06.09.2012 № 5203-VI);
Указу Президента України «Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку 
підприємництва» (від 12.05.2005 № 779/2005);
Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку 
малого і середнього підприємництва (наказ Державної служби України з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44).

Департамент 
адміністративних 
послуг та спо-
живчого ринку

8.

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 року
(затверджена рішенням ХМР від 29.12.2004 № 249/04, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про планування і забудову території» (від 20.04.2000 № 1699-ІІІ);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Статуту територіальної громади міста Харкова (рішення ХМР від 04.07.2007 № 121/07);
генерального плану м. Харкова до 2026 року (рішення ХМР від 23.06.2004 № 89/04).

Департамент 
містобудування 
та архітектури 

9.

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використан-
ня земель в місті Харкові на 2007–2024 роки
(затверджена рішенням ХМР від 21.02.2007 № 56/07, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Земельного кодексу України (Закон України від 25.10.2001 № 2768-IІІ);
Податкового кодексу України (Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI).

Департамент зе-
мельних відносин

10.

«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011–2025 рр.»
(затверджена рішенням ХМР від 27.10.2010 № 328/10, зі змінами)
З урахуванням:
Бюджетного кодексу України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
Житлового кодексу України (Закон України від 30.06.1983 № 5464-X);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про державні цільові програми» (від 18.03.2004 № 1621-IV);
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (від 24.06.2004 № 1875-IV);
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (від 06.09.2005 № 2807-IV);
Закону України «Про відходи» (від 05.03.1998 № 187/98-ВР);
Закону України «Про поховання та похоронну справу» (від 10.07.2003 № 1102-IV);
Закону України «Про теплопостачання» (від 02.06.2005 № 2633-IV);
Постанови КМУ «Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших на-
селених пунктів Харківської області» (від 26.09.2007 № 1168);
Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з 
ремонту приміщень і споруд та прибудинкових територій (наказ Державного комітету України з питань 
житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150);
Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій (наказ Державного комітету України з 
питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76);
Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою (наказ Державного комітету 
України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154, зі змінами).

Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства;
Департамент з 
питань забезпе-
чення життєдіяль-
ності міста; 
Департамент 
будівництва 
та шляхового 
господарства

11.

Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015–2022 рр.
(затверджена рішенням ХМР від 26.02.2014 № 1497/14, зі змінами)
З урахуванням:
Житлового кодексу України (Закон України від 30.06.1983 № 5464-X);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про об’єднання багатоквартирного будинку» (від 29.11.2001 № 2866-IІІ);
постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. 
№ 1521» (від 22.09.2004 № 1242).

Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства

12.

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 
2018–2022 рр.
(затверджена рішенням ХМР від 20.12.2017 № 931/17; зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (від 21.02.2006 № 3447-ІV);
Закону України «Про ветеринарну медицину» (від 25.06.1992 № 2498-XII);
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (від 
24.02.1994 № 4004-XII);
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (від 06.04.2000 № 1645-ІІІ);
Європейської конвенції про захист домашніх тварин (ратифікованої Законом України від 18.09.2013 
№578-VII);
Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небез-
пеку (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.09.2010 № 425);
Ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках (наказ Державного комітету ветери-
нарної медицини України від 15.10.2010 № 438);
Положення про притулок для тварин (наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 
15.10.2010 № 439);
Методичних рекомендацій щодо проведення евтаназії тварин (наказ Державного комітету ветеринар-
ної медицини України від 07.09.2010 № 365);
Рекомендацій Всесвітнього товариства захисту тварин (WSPA) щодо цивілізованого регулювання 
чисельності бездоглядних тварин при вилові, транспортуванні, утриманні в притулках і присиплянні.

Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства
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13.

Програма обслуговування та розвитку територій садибної забудови м. Харкова на 2018–2022 роки
(затверджена рішенням ХМР від 18.04.2018 № 1096/18, зі змінами)
З урахуванням:
Бюджетного кодексу України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
Житлового кодексу України (Закон України від 30.06.1983 № 5464-X);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (від 24.06.2004 № 1875-IV);
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (від 06.09.2005 № 2807-IV);
Закону України «Про відходи» (від 05.03.1998 № 187/98-ВР);
Закону України «Про поховання та похоронну справу» (від 10.07.2003 № 1102-IV);
Закону України «Про теплопостачання» (від 02.06.2005 № 2633-IV);
Закону України «Про органи самоорганізації населення» (від 11.07.2001 № 2625-III);
Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006–2020 роки» (від 
03.03.2005 № 2455-IV);
Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VІІІ);
Закону України «Про автомобільні дороги» (від 08.09.2005 № 2862-ІV);
Закону України «Про автомобільний транспорт» (від 05.04.2001 № 2344-ІІІ);
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (від 17.02.2011 № 3038-VІ);
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (від 25.06.1991 № 1264-XII);
Правил надання послуг з вивезення побутових відходів (постанова КМУ від 10.12.2008 № 1070);
Програми поводження з твердими побутовими відходами (постанова КМУ від 04.03.2004 № 265);
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах (постанова КМУ від 01.08.2006 
№ 1045);
постанови КМУ «Про забезпечення функціонування системи водопостачання м. Харкова та інших на-
селених пунктів Харківської області» (від 26.09.2007 № 1168);
постанови КМУ «Про затвердження надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (від 
18.02.1997 № 176);
наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження 
змін і доповнень до Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою» (від 
24.07.2007 № 94);
Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з 
ремонту приміщень і споруд та прибудинкових територій (наказ Державного комітету України з питань 
житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150);
Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій (наказ Державного комітету України з 
питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76);
Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць (наказ Міністерства охо-
рони здоров’я від 17.03.2011 № 145);
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України (наказ Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105);
Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою (наказ Державного комітету 
України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154);
Державних будівельних норм «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» 
(ДБН 360-92**) (наказ Держкоммістобудування від17.04.1992 № 44).

Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства; 
Департамент 
містобудування 
та архітектури;
Департамент ін-
фраструктури;
Департамент 
будівництва 
та шляхового 
господарства;
комунальні під-
приємства

14.

Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 
2018–2022 рр.
(затверджена рішенням ХМР від 16.11.2011 № 516/11, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (від 22.06.2017 № 2118-VIII);
Закону України «Про енергетичну ефективність» (від 21.10.2021 № 1818-ІХ);
Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (від 22.06.2017 № 2119-VIII);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про особливості права власності у багатоквартирному будинку» (від 14.05.2015 
№ 417-VIII);
Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» (від 19.06.1992 № 2482-ХII);
Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій (наказ Державного комітету України з 
питань житлово-комунального господарства» від 17.05.2005 № 76).

Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства

15.

Програма часткового відшкодування за кредитами, отриманими на впровадження енергоефектив-
них заходів у багатоквартирних житлових будинках міста Харкова, на 2016–2025 роки 
(затверджена рішенням ХМР від 14.09.2016 № 369/16, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енер-
гоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2017 роки (поста-
нова КМУ від 01.03.2010 № 243);
постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. 
№ 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056» (від 08.04.2015 № 231).

Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства

16.

Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021–2030 рр.
(затверджена рішенням ХМР від 02.12.2020 № 2313/20, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2020 року» (від 21.12.2010 № 2818-VI);
Основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (постанова ВРУ від 05.03.1998 № 188/98).
Концепції стійкого розвитку населених пунктів (постанова ВРУ від 24.12.1999 № 1359-XIV).

Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства; 
Департамент з 
питань забезпе-
чення життєдіяль-
ності міста;
Департамент 
будівництва 
та шляхового 
господарства

17.

Програма розвитку системи поводження з твердими побутовими відходами в м. Харкові на 2015–2026 рр.
(затверджена рішенням ХМР від 25.02.2015 № 1880/15)
З урахуванням:
Закону України «Про відходи» (від 05.03.1998 № 187/98-ВР);
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (від 25.06.1991 № 1264-XII);
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (від 
24.02.1994 № 4004-XII);
Програми поводження з твердими побутовими відходами (постанова КМУ від 04.03.2004 № 265).

Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства

18.

Міська програма увічнення пам’яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які 
брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 
2010–2025 рр. 
(затверджена рішенням ХМР від 30.09.2009 № 230/09, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» (від 
09.04.2015 № 315-VIII);
Закону України «Про охорону культурної спадщини» (від 08.06.2000 № 1605-ІІІ);
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (від 22.10.1993 
№ 3551-XII);
Закону України «Про поховання та похоронну справу» (від 10.07.2003 № 1102-ІV);
Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій (поста-
нова КМУ від 20.12.2000 № 1867);
комплексного плану заходів із належного вшанування пам’яті захисників України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (розпорядження КМУ від 
20.11.2019 № 1096-р).

Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства; 
Департамент 
містобудування 
та архітектури;
Департамент 
економіки та кому-
нального майна;
Відділ з питань 
топоніміки та 
охорони істори-
ко-культурного 
середовища;
районні 
адміністрації

19.

«Програма розвитку КП «Харківводоканал» на 2015–2026 рр.»
(затверджена рішенням ХМР від 24.12.2014 № 1772/14)
З урахуванням:
Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006–2020 роки (Закон України від 03.03.2005 
№ 2455-IV).

Департамент з 
питань забезпе-
чення життєдіяль-
ності міста

20.

Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев та дерев, які досягли віко-
вої межі, на період 2020–2025 рр.
(затверджена рішенням ХМР від 19.06.2019 № 1645/19, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (від 06.09.2005 № 2807-IV);
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України (наказ Міністерства будівництва, 
архітектури та ЖКГ України від 10.04.2006 № 105);
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах (постанова КМУ від 01.08.2006 
№ 1045).

Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства;
Департамент 
містобудування 
та архітектури;
Департамент 
освіти; 
Департамент 
культури;
Департамент охо-
рони здоров’я

21.

Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018–2022 рр.
(затверджена рішенням ХМР від 20.12.2017 № 946/17, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (від 16.06.1992 № 2457-ХІІ);
Закону України «Про тваринний світ» (від 03.03.1993 № 3042-ХІІ).

Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства 

22.

Програма по ліквідації наслідків підтоплень території м. Харкова
(затверджена рішенням ХМР від 24.06.2009 № 158/09).
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (поста-
нова КМУ від 15.02.2002 № 160).

Департамент 
будівництва 
та шляхового 
господарства

23.

Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 19.08.2020 № 2285/20, зі змінами)
З урахуванням:
Бюджетного кодексу України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
Закону України «Про державні цільові програми» (від 18.03.2004 № 1621-IV);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про транспорт» (від 10.11.1994 № 232/94-ВР);
Закону України «Про міський електричний транспорт» (від 29.06.2004 № 1914-IV);
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (від 06.09.2005 № 2807-IV);
Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом (постанова КМУ від 
23.12.2004 № 1735);
Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (розпорядження КМУ від 30.05.2018 
№ 430-р);
Правил експлуатації трамвая та тролейбуса (наказ Державного комітету України з питань житлово-кому-
нального господарства від 10.12.1996 № 103).

Департамент ін-
фраструктури 

24.

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 19.08.2020 № 2286/20, зі змінами)
З урахуванням:
Бюджетного кодексу України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
Закону України «Про державні цільові програми» (Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про дорожній рух» (від 30.06.1993 № 3353-XII);
Закону України «Про автомобільні дороги» (від 08.09.2005 № 2865-IV);
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (від 06.09.2005 № 2807-IV);
Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (розпорядження КМУ від 30.05.2018 
№ 430-р);
Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів (наказ Державно-
го комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154);
Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту (наказ 
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.05.1995 № 21);
Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою (наказ Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства від 24.07.2007 № 94).

Департамент ін-
фраструктури

1 2 3

25.

Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 19.08.2020 № 2287/20, зі змінами)
З урахуванням:
Бюджетного кодексу України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
Закону України «Про державні цільові програми» (від 18.03.2004 № 1621-IV);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про транспорт» (від 10.11.1994 № 232/94-ВР);
Закону України «Про міський електричний транспорт» (від 29.06.2004 № 1914-ІV);
Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (розпорядження КМУ від 30.05.2018 
№ 430-р);
Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом (постанова КМУ від 
23.12.2004 № 1735).

Департамент ін-
фраструктури;
Департамент 
будівництва 
та шляхового 
господарства

26.

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Хар-
кова на 2011–2025 роки»
(затверджена рішенням ХМР від 12.12.2010 № 60/10, зі змінами) 
З урахуванням:
Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (від 19.11.1992 № 2801–XII);
Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (від 
19.10.2017 № 2168-VІІІ);
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення зако-
нодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» (від 06.04.2017 № 2002-VІІІ);
Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо за-
безпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань» (від 15.04.2014 № 1213-VII);
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів 
у сфері охорони здоров’я» (від 20.12.2019 № 421/ІХ);
Закону України «Про дитяче харчування» (від 14.09.2006 № 142-V);
Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (від 01.07.2014 № 1555-VI);
Закону України «Про молоко та молочні продукти» (від 24.06.2004 № 1870-ІV);
Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми (від 21.11.1992 № 2811-ХII);
постанови КМУ «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (від 17.03.2017 № 152);
постанови КМУ «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я» (від 17.02.2010 № 208);
Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими 
засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (поста-
нова КМУ від 31.03.2020 № 160); 
постанова КМУ «Деякі питання створення приймальних відділень в опорних закладах охорони здо-
ров’я у госпітальних округах» (від 08.07.2020 № 612);
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки (постанова КМУ від 05.08.2020 № 695).

Департамент охо-
рони здоров’я

27.

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова 
на 2021–2025 роки
(затверджена рішенням від 19.08.2020 № 2257/20, зі змінами)
З урахуванням:
Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про зайнятість населення» (від 01.03.1991 № 803-ХІІ);
Закону України «Про охорону праці» (від 14.10.1992 № 2694-XII);
Закону України «Про соціальні послуги» (від 19.06.2003 № 966-ІV).

Департамент 
соціальної 
політики

28.

Комплексна програма з протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоак-
тивних речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 2021–2025 роки
(затверджена рішенням від 19.08.2020 № 2258/20, зі змінами)
З урахуванням:
Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та 
соціальний захист населення» (від 23.12.2010 № 2861-VI);
Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» (від 05.07.2001 № 2586-III);
Закону України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 № 2402-III);
Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (від 21.06.2001 № 2558-III);
Закону України «Про соціальні послуги» (від 19.06.2003 № 966-IV);
Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (від 04.09.2008 № 375-VI).

Департамент 
соціальної 
політики;
Департамент у 
справах сім’ї, мо-
лоді та спорту;
Департамент 
освіти;
Департамент охо-
рони здоров’я;
Департамент 
по взаємодії 
з правоохоронни-
ми органами 
та цивільно-
го захисту

29.

Міська комплексна програма «Назустріч дітям» на 2021–2025 рр.
(затверджена рішенням від 19.08.2020 № 2261/20, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 № 2402-ІІІ);
Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (від 24.01.1995 
№ 20/95-ВР);
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування» (від 13.01.2005 № 2342-ІV);
Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» (від 
02.06.2005 № 2623-ІV).

Департамент 
служб у спра-
вах дітей

30.

Міська програма «Молодь Харкова» на 2022–2026 роки
(розробляється, потребує затвердження)
З урахуванням:
Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про основні засади молодіжної політики» (від 27.04.2021 № 1414-ІX);
Закону України «Про громадські об’єднання» (від 22.03.2012 № 4572-VI);
Закону України «Про волонтерську діяльність» (від 19.04.2011 № 3236-VI);
Закону України «Про зайнятість населення» (від 05.07.2012 № 5067-VI);
Національної молодіжної стратегії до 2030 року (Указ Президента України від 12.03.2021 № 94/2021);
Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021–2025 роки (постанова КМУ від 
02.06.2021 № 579);
Стратегії національно-патріотичного виховання (Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019);
Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 
року (постанова КМУ від 30.06.2021 № 673).

Департамент у 
справах сім’ї, мо-
лоді та спорту

31.

Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022–2026 роки
(розробляється, потребує затвердження)
З урахуванням:
Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 № 2402-ІІІ);
Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (від 04.09.2008 № 375-VІ);
Закону України «Про забезпечення рівних прав, та можливостей жінок і чоловіків» (від 08.09.2005 
№ 2866-ІV);
Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (від 07.12.2017 № 2229-VІІІ);
Закону України «Про протидію торгівлі людьми» (від 20.09.2011 № 3739-VІ);
Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (від 21.06.2001 № 2558-ІІІ);
Закону України «Про соціальні послуги» (від 19.06.2003 № 966-ІV).

Департамент у 
справах сім’ї, мо-
лоді та спорту

32.

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018–2022 роки
(затверджена рішенням ХМР від 08.11.2017 № 826/17, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про освіту» (від 23.05.1991 № 1060-XII);
Закону України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 № 651-XIV);
Закону України «Про дошкільну освіту» (від 04.02.1998 № 74/98-ВР);
Закону України «Про позашкільну освіту» (від 22.06.2000 № 1841-IІІ);
Закону України «Про професійно-технічну освіту» (від 10.02.1998 № 103/98-ВР).

Департамент 
освіти

33.

Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022–2026 роки
(розробляється, потребує затвердження)
З урахуванням:
Земельного кодексу України (Закон України від 25.10.2001 № 2768-IІІ);
Бюджетного кодексу України (Закон України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ);
Закону України «Про культуру» (від 14.12.2010 № 2778-VI);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про охорону культурної спадщини» (від 08.06.2000 № 1805-ІІІ);
Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» (від 16.03.2000 № 1561-ІІІ);
Закону України «Про Національну програму інформатизації» (від 04.02.1998 № 74/98-ВР);
Закону України «Про музеї та музейну справу» (від 29.06.1995 № 249/95);
Закону України «Про освіту» (від 23.05.1991 № 1060-XII);
Закону України «Про позашкільну освіту» (від 22.06.2000 № 1841-IІІ);
Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» (від 22.03.2000 
№ 490/2000).

Департамент 
культури;
Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства

34.

Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 
2017–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 26.10.2016 № 424/16, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (від 24.12.1993 № 3808-ХІІ);
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова ак-
тивність — здоровий спосіб життя — здорова нація» (Указ Президента України від 09.02.2016 № 42/2016).

Департамент у 
справах сім’ї, мо-
лоді та спорту;
департаменти та 
управління Харків-
ської міської ради;
адміністрації 
районів;
громадсь-
кі організації 
фізкультур-
но-спортивної 
спрямованості

35.

Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 26.10.2016 № 425/16, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (від 24.12.1993 № 3808-ХІІ);
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова ак-
тивність — здоровий спосіб життя — здорова нація» (Указ Президента України від 09.02.2016 № 42/2016).

Департамент у 
справах сім’ї, мо-
лоді та спорту

36.

Міська програма спортивних іміджевих проєктів на 2013–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 19.12.2012 № 1000/12, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (в редакції від 19.05.2015 № 453-VIII);
Статуту територіальної громади міста Харкова (рішення ХМР від 04.07.2007 № 121/07).

Департамент у 
справах сім’ї, мо-
лоді та спорту

37.

Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 21.12.2016 № 490/16, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про інноваційну діяльність» (від 04.07.2002 № 40-ІV);
Закону України «Про інвестиційну діяльність» (від 18.09.1991 № 1560-ХІІ).

Департамент у 
справах сім’ї, мо-
лоді та спорту
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38.

Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва 
міста Харкова на 2021–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 19.08.2020 № 2276/20, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Глобальних цілей сталого розвитку (саміт ООН з питань сталого розвитку 2015 р.);
Стратегі розвитку туризму та курортів на період до 2026 року (розпорядження КМУ від 16.03.2017 
№ 168-р);
Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки (рішення XXIII сесії ХОР VII скликання від 
27.02.2020 № 1196-VII);
Стратегія розвитку туризму в місті Харкові (рішення ХМР від 23.09.2015 № 2045/15);
Статуту територіальної громади міста Харкова (рішення ХМР від 04.07.2007 № 121/07).

Департамент 
міжнародного 
співробітництва

39.

Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими уста-
новами на 2019–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 27.02.2019 № 1524/19, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Стратегії сталого розвитку «Україна — 2020» (затверджена Указом Президента України від 12.01.2015 № 
5/2015);
Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проєктів еко-
номічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими ор-
ганізаціями (постанова КМУ від 27.01.2016 № 70);
Статуту територіальної громади міста Харкова (рішення ХМР від 04.07.2007 № 121/07).

Департамент по 
взаємодії з міжна-
родними агенція-
ми та фінансовими 
установами

40.

Програма взаємодії міської ради з громадськими об’єднаннями м. Харкова на 2021–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 24.06.2020 № 2213/20, зі змінами)
З урахуванням:
Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про громадські об’єднання» (від 22.03.2012 № 4572-VІ);
Закону України «Про політичні партії в Україні» (від 05.04.2001 № 2365-ІІІ);
Закону України «Про національні меншини в Україні» (від 25.06.1992 № 2494-ХІІ);
Закону України «Про свободу совісті і релігійні організації» (від 23.04.1991 № 987-ХІІ);
Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (від 22.11.1994 № 3773-VІ).

Департамент 
по роботі з 
громадськими 
об’єднаннями

41.

Комплексна програма розвитку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у місті 
Харкові на 2018–2022 роки
(затверджена рішенням ХМР від 08.11.2017 № 847/17, зі змінами)
З урахуванням:
Кодексу цивільного захисту України (Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про Національну поліцію» (Закон України від 02.07.2015 № 580-VIІІ);
Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситу-
ацій та зв’язку у сфері цивільного захисту (постанова КМУ від 27.09.2017 № 733);
Комплексної регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочин-
ності на території Харківської області на 2020–2022 роки (рішення 23 сесії VII скликання Харківської об-
ласної ради від 27.02.2020 № 1199-VII).

Департамент 
по взаємодії з 
правоохоронни-
ми органами та 
цивільного захисту

42.

Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 19.12.2012 № 999/12, зі змінами)
З урахуванням:
Кодексу цивільного захисту України (від 02.10.2012 № 5403-VI);
Закону України «Про Національну програму інформатизації» (від 04.02.1998 № 74/98-ВР);
Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (від 04.02.1998 № 75/98-ВР);
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» (від 05.07.1994 
№ 80-94-ВР); 
Закон України «Про телекомунікації» (від 18.11.2003 № 1280-IV);
Закону України «Про інформацію» (від 02.10.1992 № 2657-ХІІ);
Закону України «Про доступ до публічної інформації» (від 13.01.2013 № 2939-VI) ;
Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» (від 05.10.2017 № 2163-VIII);
Закону України «Про дорожній рух» (від 30.06.1993 № 3353-XII);
рекомендацій парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних тех-
нологій та розвиток інформаційного простору України» (постанова ВРУ від 31.03.2016 № 1073-VIII);
Концепції електронного урядування в Україні (розпорядження КМУ від 20.09.2017 № 649-р);
Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» (розпорядження КМУ від 15.05.2013 № 386-р);
Плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні (розпорядження КМУ 
від 22.08.2018 № 617-р);
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування державного управління 
України» (від 24.06.2016 № 474-р).

Департамент 
цифрової транс-
формації;
Департамент 
технічного су-
проводження;
Департамент 
соціальної 
політики;
Департамент жит-
лово-комунально-
го господарства;
КП «Міський 
інформацій-
ний центр»;
КП «Харківський 
Дата Центр»;
КСП «Інженер-
ні мережі»

1 2 3

43.

Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення ко-
мунального підприємства «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2019–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 20.06.2018 № 1171/18, зі змінами)
З урахуванням:
Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
Бюджетного кодексу Україні (Закон України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про інформацію» (від 02.10.1992 № 2657-ХІІ);
Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації» (від 23.09.1997 № 537/97-ВР);
Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист жур-
налістів» (від 23.09.1997 № 540/97-ВР).

Департамент у 
справах інфор-
мації та зв’язків з 
громадськістю;
КП «Харьковские 
известия» Харків-
ської міської ради»

44.

Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 17.10.2018 № 1279/18, зі змінами)
З урахуванням:
Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про інформацію» (від 02.10.1992 № 2657-ХІІ);
Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації» (від 23.09.1997 № 537/97-ВР);
Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (від 16.11.1992 № 2782-ХІІ);
Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інфор-
мації» (від 24.12.2005 № 917-VIII);
Указу Президента України «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості 
діяльності органів державної влади» (від 17.05.2001 № 325);
Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової 
інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні» (від 09.12.2000 № 1323);
Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів 
державної влади» (від 01.08.2002 № 683).

Департамент у 
справах інфор-
мації та зв’язків з 
громадськістю

45.

Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012–2025 роки
(затверджена рішенням ХМР від 22.06.2012 № 745/12, зі змінами)
З урахуванням:
Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» (від 16.04.2009 № 1275-VI зі змінами);
Європейської хартії місцевого самоврядування (15.10.1985, ратифіковано в Україні 15.07.1997);
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 
(розпорядження КМУ від 01.04.2014 № 333-р).

Департамент 
організацій-
ної роботи;
Юридичний де-
партамент

46.

Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018–2022 роки
(затверджена рішенням ХМР від 20.12.2017 № 968/17, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (від 24.12.1993 № 3814-XII).

КП «Міський архів»

47.

Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018–2022 роки 
(затверджена рішенням ХМР від 20.09.2017 № 966/17, зі змінами)
З урахуванням:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
Закону України «Про видавничу справу» (від 05.06.1997 № 318/97-ВР);
Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (від 06.03.2003 № 601-ІV);
Указу Президента України «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і 
популяризації читання в Україні» (від 19.06.2013 № 336/2013);
Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації чи-
тання на період до 2020 року (розпорядження КМУ від 24.02.2016 № 111-р).

КП «Міська 
друкарня»

ДОДАТОК 3

4.3. Перелік інвестиційних проєктів будівництва об’єктів, які планується реалізувати за рахунок бюджетних коштів у 2022 році 
грн

№ 
з/п Замовник, найменування об’єктів

Джерела 
фінансу-

вання

Капітальні 
вкладення 
на 2022 рік

Примітка

1 2 3 4 5

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства

Об’єкти комунального призначення

Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.:
бюджет 

розвитку 5 450 000,0

1 Реконструкція водопровідної мережі по вул.Ахсарова, 18-20А у м.Харкові бюджет 
розвитку 500 000,0

2 Реконструкція ділянки водопровідної мережі від вул. Ямської в районі будинку № 44 
до метромосту у м. Харкові

бюджет 
розвитку 1 400 000,0

3 Реконструкція ділянки водопровідної мережі від перехрестя вул. Арктичної та 
вул. Глібівської до метромосту у м. Харкові

бюджет 
розвитку 100 000,0

4 Реконструкція ділянки водопровідної мережі від вул. Шацької в районі будинку № 41 
до метромосту у м. Харкові

бюджет 
розвитку 300 000,0

5 Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до майдану Консти-
туції

бюджет 
розвитку 400 000,0

6 Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до пров. Плетньовсь-
кого

бюджет 
розвитку 200 000,0

7 Реконструкція водопровідної мережі по вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу 
Комсомолець до просп.Перемоги

бюджет 
розвитку 1 500 000,0

8 Нове будівництво водопровідної мережі від камери в районі вул.Скобелевської до 
ділянки водопровідної мережі в районі вул.Шацької у м.Харкові

бюджет 
розвитку 550 000,0

9
Водопостачання Харківської загальноосвітної школи №96 по вул. Паризької Кому-
ни,24 та дошкільного навчального закладу №4 по вул. Паризької Комуни,4 (будів-
ництво) 

бюджет 
розвитку 500 000,0

Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.:
бюджет 

розвитку 27 397 800,0

10 Нове будівництво зливової каналізації та благоустрій території спеціалізованої шко-
ли №132 по вул. Новгородській,1 у м. Харкові

бюджет 
розвитку 1 000 000,0

11 Нове будівництво зливової каналізації від житлового будинку №13/2 по вул.Коопера-
тивній до пров.Вірменського у м. Харкові

бюджет 
розвитку 300 000,0

12 Будівництво госпфекальної каналізації по вул. Бондаренківській та пров. Безпалів-
ському у м. Харкові

бюджет 
розвитку 4 250 000,0

13 Будівництво зливової каналізації по Григорівському шосе у м.Харкові бюджет 
розвитку 10 000,0

14 Будівництво колектору зливової каналізації в районі майдану Фейєрбаха бюджет 
розвитку 1 000 000,0

15 Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому узвозу бюджет 
розвитку 260 000,0

16 Будівництво зливової каналізації від станції метро «Пролетарська» до греблі по 
вул.Молодіжній

бюджет 
розвитку 1 369 970,0

17 Будівництво системи водовідведення в районі вул. Довгалівської бюджет 
розвитку 1 000 000,0

18 Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Ростовській, вул.Луганській, 
вул.Сагайдачного, вул.Курській

бюджет 
розвитку 105 000,0

19 Будівництво зливової каналізації від саду ім. Т.Г. Шевченка через вул. Клочківську до 
річки Лопань

бюджет 
розвитку 500 000,0

20 Будівництво зливової каналізації від Зоологічного парку через вул. Клочківську до 
річки Лопань

бюджет 
розвитку 1 272 830,0

21 Будівництво зливової каналізації по вул.Холодногірській на ділянці від вул.Черед-
ніченківській до житлового будинку по вул.Холодногірській, 7

бюджет 
розвитку 50 000,0

22 Будівництво колектору зливової каналізації по вул.Дебальцівській на ділянці від 
просп. Гагаріна до вул.Балакліївської

бюджет 
розвитку 1 000 000,0

23 Будівництво колектору зливової каналізації по бульвару Нетіченському від 
вул.Греківської до вул.Мар’їнської у м. Харкові

бюджет 
розвитку 400 000,0

24 Будівництво колектору зливової каналізації від вул. Нікітіна вздовж вул. Рижівській бюджет 
розвитку 1 000 000,0

25 Реконструкція колектору зливової каналізації по вул. Рижівській від просп. Московсь-
кого до р. Харків

бюджет 
розвитку 600 000,0

26 Будівництво каналізаційного колектору на ділянці від вул. Ньютона до Мереф’янсь-
кого шосе у м. Харкові

бюджет 
розвитку 500 000,0

27 Нове будівництво зливової каналізації на ділянці від вул. Мойсеївської до існуючого 
колектору в районі вул. Пантелеймонівської у м. Харкові

бюджет 
розвитку 1 500 000,0

28
Реконструкція колектору госпфекальної каналізації на ділянці від перехрестя 
вул. Пантелеймонівської та вул. Глібовської до вул. Ямської в районі будинку № 42 
у м. Харкові

бюджет 
розвитку 300 000,0

1 2 3 4 5

29 Реконструкція зливової каналізації на ділянці від вул. З’єднаної до вул. Амурської у 
м. Харкові

бюджет 
розвитку 400 000,0

30 Реконструкція госпфекальної каналізації на ділянці від вул. Шацької до метромосту 
у м. Харкові

бюджет 
розвитку 500 000,0

31 Нове будівництво колектору госпфекальної каналізації по пров. Микитинському у 
м. Харкові

бюджет 
розвитку 5 080 000,0

32 Будівництво зливової каналізації в кварталі пров. Подільський — в’їзд Кузнечний бюджет 
розвитку 500 000,0

33 Будівництво мережі госпфекальної каналізації в районі житлових будинків № 11, 13, 
15 по вул. Рижівській у м. Харкові

бюджет 
розвитку 4 100 000,0

34 Реконструкція колектору госпфекальної каналізації на ділянці від вул. Миколи Ма-
нойла в районі будинку № 4 до метромосту у м. Харкові

бюджет 
розвитку 400 000,0

Будівництво та реконструкція теплових мереж, в т.ч.:
бюджет 

розвитку 70 000,0

35 Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери МК-1605 по пров.Подільському бюджет 
розвитку 70 000,0

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в 
т.ч.:

бюджет 
розвитку 500 000,0

36 Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна бюджет 
розвитку 500 000,0

 Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення, в т.ч.:
бюджет 

розвитку 2 265 000,0

37 Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової будівлі по вул.Плеханівській, 
42 у м.Харкові 

бюджет 
розвитку 500 000,0

38 Будівництво мереж електропостачання нежитлової будівлі по майдану Павлівсько-
му,4

бюджет 
розвитку 200 000,0

39 Будівництво мереж електрозабезпечення нежитлової будівлі літ. «В-1» по 
вул.Благовіщенській, 25 у м.Харкові

бюджет 
розвитку 1 000 000,0

40 Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Трак-
тробудівників у м. Харкові

бюджет 
розвитку 15 000,0

41 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення майдану Свободи бюджет 
розвитку 500 000,0

42 Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення парку Перемоги по просп.Трак-
торобудівників

бюджет 
розвитку 50 000,0

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об’єктів на них, в т.ч.:
бюджет 

розвитку 399 000 000,0

43 Нове будівництво вулиці від вул. Римарської до вул. Клочківської бюджет 
розвитку 10 000 000,0

44 Нове будівництво ділянки вул. Лосівської від вул. Оскільської до вул. Дванадцятого 
Квітня у м. Харкові

бюджет 
розвитку 600 000,0

45 Нове будівництво мосту з підходами через р. Харків в районі вул.Пантелеймонівської 
та вул. Шацької у м. Харкові

бюджет 
розвитку 3 000 000,0

46 Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул. Мойсеїв-
ської до метромосту у м. Харкові

бюджет 
розвитку 14 500 000,0

47 Нове будівництво шляхопроводу в районі вул. Шацької у м. Харкові бюджет 
розвитку 10 600 000,0

48 Нове будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на перехресті вул. Шевчен-
ка, вул. Матюшенка з вул. Мойсеївською у м. Харкові

бюджет 
розвитку 114 400 000,0

49 Нове будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на перехресті просп. Гагарі-
на з просп. Льва Ландау у м. Харкові 

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

50 Нове будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на перехресті вул. Ака-
деміка Павлова з просп. Ювілейний у м. Харкова

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

51 Реконструкція вул. Клочківської від узвозу до вул. Новгородської у м. Харкові бюджет 
розвитку 5 000 000,0

52 Нове будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на перехресті вул. Озерян-
ської з вул. Революції 1905 року у м. Харкові

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

53 Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул. Скобелев-
ської до вул. З’єднаної у м. Харкові

бюджет 
розвитку 10 000 000,0

54 Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул. Амурської 
до вул. Скобелевської у м. Харкові

бюджет 
розвитку 2 000 000,0

55 Реконструкція вул. Амурської у м. Харкові бюджет 
розвитку 2 000 000,0

56 Будівництво мосту по вул. Лесі Українки у м.Харкові бюджет 
розвитку 7 500 000,0

57 Реконструкція території, прилеглої до перехрестя вул. Двадцять Третього Серпня з 
вул. Отакара Яроша у м.Харкові

бюджет 
розвитку 4 700 000,0

58 Реконструкція мосту по вул. Тернопільській у м. Харкові бюджет 
розвитку 4 000 000,0
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59 Реконструкція підвісного містка у створі по вул. Валерія Петросова (колишня 
вул. Червоножовтнева), №93 у м. Харкові

бюджет 
розвитку 2 000 000,0

60 Реконструкція Ліхонівського мосту у м. Харкові бюджет 
розвитку 2 400 000,0

61 Реконструкція Краснополянського мосту у м. Харкові бюджет 
розвитку 1 500 000,0

62 Реконструкція мосту через р. Немишля по вул. Іскринській у м. Харкові бюджет 
розвитку 2 000 000,0

63 Реконструкція вул. Тернопільської на ділянці від вул. Кутаїської до вул. Кар’єрної у 
м. Харкові

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

64 Реконструкція перехрестя вул. Шевченка з вул. Мойсеївської у м. Харкові бюджет 
розвитку 1 000 000,0

65 Реконструкція просп. Незалежності від житлового будинку № 1 по просп. Незалеж-
ності до вул. Чичибабіна у м. Харкові

бюджет 
розвитку 3 000 000,0

66 Реконструкція вул. Весніна на ділянці від вул. Сумської до вул. Алчевських у м.Харкові бюджет 
розвитку 15 000 000,0

67 Реконструкція вул. Весніна на ділянці від вул. Алчевських до вул. Пушкінської у м.Хар-
кові

бюджет 
розвитку 15 000 000,0

68 Реконструкція Журавлівського узвозу у м.Харкові бюджет 
розвитку 15 000 000,0

69 Реконструкція перехрестя Білгородського шосе з вул. Академіка Проскури та 
вул. Чкалова у м.Харкові

бюджет 
розвитку 35 000 000,0

70 Реконструкція підпірної стінки по Білгородському узвозу у м. Харкові бюджет 
розвитку 2 000 000,0

71 Реконструкція вул.Одеської від просп.Гагаріна до вул.Хорольської у м.Харкові бюджет 
розвитку 800 000,0

72 Реконструкція вул.Довгалівської від річки Лопань до вул.Котлова бюджет 
розвитку 2 000 000,0

73 Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від майдану Конституції до 
вул. Університетської

бюджет 
розвитку 5 500 000,0

74 Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від вул. Університетської до майдану 
Пролетарського

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

75 Реконструкція просп. Московського від Корсиківського шляхопроводу до пров. Елек-
тромеханічного 

бюджет 
розвитку 6 000 000,0

76 Реконструкція просп. Московського від пров. Електромеханічного до вул. Енерге-
тичної

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

77 Реконструкція вул.Клочківської від вул.Заводу Комсомолець до просп.Перемоги бюджет 
розвитку 7 000 000,0

78 Реконструкція вул. Клочківської від просп. Перемоги до вул. Промислової бюджет 
розвитку 8 000 000,0

79 Реконструкція просп.Московського від вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської бюджет 
розвитку 2 000 000,0

80 Реконструкція просп. Московського від просп. П’ятдесятиріччя СРСР до просп. Мар-
шала Жукова

бюджет 
розвитку 2 000 000,0

81 Реконструкція просп. Московського від просп. Маршала Жукова до вул. Харківських 
Дивізій

бюджет 
розвитку 2 000 000,0

82 Реконструкція території, прилеглої до будівлі по пров. Миру, 3, з улаштуванням 
майданчиків для паркування у м. Харкові

бюджет 
розвитку 500 000,0

83 Реконструкція просп.Московського від вул.Харківських Дивізій до вул.Ощєпкова у 
м.Харкові

бюджет 
розвитку 6 000 000,0

84 Реконструкція просп.Московського від вул.Ощєпкова до бульвару Богдана Хмель-
ницького у м.Харкові

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

85 Реконструкція просп.Московського від бульвару Богдана Хмельницького до житло-
вого будинку №252 по просп.Московському у м.Харкові

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

86 Реконструкція просп.Московського від житлового будинку №252 по просп.Мо-
сковському до вул.Свистуна у м.Харкові

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

87 Реконструкція просп.Московського від вул.Свистуна до просп.Архітектора Альоши-
на у м.Харкові

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

88 Реконструкція просп.Московського від просп.Архітектора Альошина до вул.Два-
надцятого Квітня у м.Харкові

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

89 Реконструкція просп.Московського від майдану Конституції до вул.Богдана Хмель-
ницького

бюджет 
розвитку 10 000 000,0

90 Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана Хмельницького до майдану За-
хисників України

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

91 Реконструкція вул.Клочківської від Бурсацкого узвозу до Клочківського узвозу бюджет 
розвитку 5 000 000,0

 Будівництво та реконструкція інших об’єктів, в т.ч.:
бюджет 

розвитку 126 036 600,0

92 Будівництво терміналу в районі ст.м. «Пролетарська» бюджет 
розвитку 1 000 000,0

93 Будівництво адміністративної будівлі з улаштуванням господарських майданчиків по 
вул.Роганській,160 у м.Харкові

бюджет 
розвитку 800 000,0

94 Будівництво центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул.Плеханівсь-
кій, 42

бюджет 
розвитку 7 136 600,0

95 Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23Б бюджет 
розвитку 100 000,0

96 Нове будівництво автостоянки по вул.Римарській,23Б у м.Харкові бюджет 
розвитку 3 000 000,0

97 Завершення об’єкта незавершеного будівництва під багатоповерховий житловий 
будинок по просп. Московському, 197 у м. Харкові — будівництво

бюджет 
розвитку 100 000,0

98 Нове будівництво початкової школи № 182 по вул. Леся Сердюка, 4 б у м. Харкові бюджет 
розвитку 1 000 000,0

99 Встановлення шумозахисної огорожі на ділянці від вул. Мойсеївської до вул. Пан-
телеймонівської у м. Харкові — нове будівництво

бюджет 
розвитку 450 000,0

100 Встановлення шумозахисної огорожі на ділянці від вул. З’єднаної до вул. Амурської у 
м. Харкові — нове будівництво

бюджет 
розвитку 450 000,0

101 Реконструкція Лопанської греблі бюджет 
розвитку 1 500 000,0

102 Реконструкція скверу на майдані Свободи бюджет 
розвитку 1 700 000,0

103 Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по вул. Чернишевській, 55 бюджет 
розвитку 1 500 000,0

104 Реконструкція нежитлової будівлі літ. «В-1» під центр надання соціальних послуг 
«Прозорий офіс» по вул.Благовіщенській,25

бюджет 
розвитку 14 000 000,0

105 Благоустрій території житлової забудови на ділянці від вул. Білоруської до вул. Набе-
режної — реконструкція

бюджет 
розвитку 100 000,0

106 Реконструкція території між просп. Московським і заводом «ХТЗ» в межах вул. Сви-
стуна і вул. Оскільської у м. Харкові

бюджет 
розвитку 7 000 000,0

107 Реабілітація нежитлової будівлі по пров. Миру, 3 — реставрація бюджет 
розвитку 24 000 000,0

108 Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. «А-4» під центр надання 
соціальних послуг «Прозорий офіс» по просп. Петра Григоренка, 17 у м. Харкові

бюджет 
розвитку 3 000 000,0

109 Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. «А-3» під центр надання 
соціальних послуг «Прозорий офіс» по просп. Архітектора Альошина, 11 у м. Харкова

бюджет 
розвитку 3 000 000,0

110 Благоустрій території в кварталі пров. Подільській — в’їзд Кузнечний — реконструк-
ція

бюджет 
розвитку 1 000 000,0

111 Реконструкція елементів благоустрою території, прилеглої до ділянки в/ч 3017 з боку 
шосе Білгородського у м. Харкові

бюджет 
розвитку 300 000,0

112 Нове будівництво ситуаційного центру по вул. Федоренка, 11 у м. Харкові бюджет 
розвитку 600 000,0

113 Реконструкція фасадів нежитлової будівлі літ. «А-3» по просп. Архітектора Альоши-
на, 11, у м. Харкові

бюджет 
розвитку 1 400 000,0

114 Реконструкція фасадів нежитлової будівлі літ. «А-4» по просп. Петра Григоренка, 17, 
у м. Харкові

бюджет 
розвитку 1 400 000,0

115 Благоустрій території вздовж узвозу Клочківському у м. Харкові — реконструкція бюджет 
розвитку 5 000 000,0

116 Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 — реставрація бюджет 
розвитку 28 000 000,0

117 Нове будівництво паркінгу в Індустріальному районі м. Харкова бюджет 
розвитку 1 000 000,0

118 Нове будівництво паркінгу в Київському районі м. Харкова бюджет 
розвитку 1 000 000,0

119 Нове будівництво паркінгу в Московському районі м. Харкова бюджет 
розвитку 1 000 000,0

120 Нове будівництво паркінгу в Немишлянському районі м. Харкова бюджет 
розвитку 1 000 000,0
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121 Нове будівництво паркінгу в Новобаварському районі м. Харкова бюджет 
розвитку 1 000 000,0

122 Нове будівництво паркінгу в Основ’янському районі м. Харкова бюджет 
розвитку 1 000 000,0

123 Нове будівництво паркінгу в Шевченківському районі м. Харкова бюджет 
розвитку 1 000 000,0

124 Нове будівництво паркінгу в Слобідському районі м. Харкова бюджет 
розвитку 1 000 000,0

125 Нове будівництво паркінгу в Холодногірському районі м. Харкова бюджет 
розвитку 1 000 000,0

126 Влаштування елементами благоустрою пішохідних переходів на перехресті майдану 
Конституції з вул. Сумською у м. Харкові — реконструкція

бюджет 
розвитку 1 000 000,0

127 Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-4» по вул. Плеханівській, 42 бюджет 
розвитку 8 500 000,0

128 Проєктні роботи майбутніх років, в т.ч.:
бюджет 

розвитку 5 000 000,0

на будівництво об’єктів бюджет 
розвитку 2 500 000,0

на реконструкцію об’єктів бюджет 
розвитку 2 500 000,0

Всього по об’єктах комунального призначення
бюджет 

розвитку 565 719 400,0

Всього по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту 
будівництва та шляхового господарства

бюджет 
розвитку 565 719 400,0

Департамент будівництва та шляхового господарства

Будівництво та розвиток мережі Харківського метрополітену, в т.ч.:
бюджет 

розвитку 20 000 000,0

129

Викуп земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, 
які перебувають у приватній власності, здійснення інших правочинів, що передба-
чають передачу права власності об’єктів нерухомості для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності

бюджет 
розвитку 20 000 000,0

Всього по Департаменту будівництва та шляхового господарства
бюджет 

розвитку 20 000 000,0

Департамент інфраструктури

Будівництво та реконструкція об’єктів транспортної інфраструктури, в т.ч.: 101 013 978,0

130 Реконструкція трамвайної колії по вул. Полтавський шлях в районі будинку №184 бюджет 
розвитку 10 000,0

131 Реконструкція трамвайної колії на разворотньому колі трамваїв «Залютине» бюджет 
розвитку 10 000,0

132 Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (Харківський міст — вул. Чи-
гирина Юлія)

бюджет 
розвитку 10 000,0

133 Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському від майдану Захисників 
України до універмагу «Харків»

бюджет 
розвитку 10 000,0

134 Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському від універмагу «Харків» до 
вул. Лесі Українки

бюджет 
розвитку 10 000,0

135 Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському від вул. Лесі Українки до 
вул. Броненосця «Потьомкін» 

бюджет 
розвитку 10 000,0

136 Реконструкція об’єктів інфраструктури наземного електротранспорту по просп. Мо-
сковському від вул. Академіка Павлова до будинку № 181

бюджет 
розвитку 9 127 486,0

137 Реконструкція трамвайної колії по вул. Академіка Павлова від вул. Броненосця 
«Потьомкін» до пров. Конюшенного

бюджет 
розвитку 10 000,0

138 Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від будинку №114 до Бала-
шовського шляхопроводу

бюджет 
розвитку 3 000 000,0

139 Реконструкція трамвайної колії по Балашовському шляхопроводу бюджет 
розвитку 10 000,0

140 Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від Балашовського шляхопро-
воду до проїзду Балашовського

бюджет 
розвитку 2 500 000,0

141 Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від проїзду Балашовського до 
вул. Кошкіна

бюджет 
розвитку 10 000,0

142 Реконструкція трамвайної колії по вул. Кошкіна від просп. Московського до вул. Пле-
ханівської 

бюджет 
розвитку 10 000,0

143 Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Плеханівської до 
просп. Московського

бюджет 
розвитку 10 000,0

144 Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Мухачова до вул. Плеханів-
ської

бюджет 
розвитку 10 000,0

145 Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова на перехресті вул. Ковтуна та 
вул. Мухачова

бюджет 
розвитку 10 000,0

146 Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Каштанової до вул. Ковтуна бюджет 
розвитку 10 000,0

147 Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова від просп. Героїв Сталінграду до 
вул. Каштанової

бюджет 
розвитку 10 000,0

148 Реконструкція трамвайної колії по просп.Героїв Сталінграду від вул.Тролейбусної до 
вул.Морозова

бюджет 
розвитку 10 000,0

149 Реконструкція трамвайної колії по вул. Весніна від вул. Пушкінської до вул. Черни-
шевської з облаштуванням сигнальною автоматикою

бюджет 
розвитку 10 000,0

150 Реконструкція трамвайної колії по Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до вул. 
Пушкінської 

бюджет 
розвитку 10 000,0

151 Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Весніна до майдану 
Першого Травня

бюджет 
розвитку 10 000,0

152 Реконструкція трамвайної колії по майдану Першого Травня від вул. Мироносицької 
до вул. Сумської

бюджет 
розвитку 10 000,0

153 Реконструкція трамвайної колії по просп. Незалежності від вул. Трінклера до 
вул. Літературної

бюджет 
розвитку 10 000,0

154 Реконструкція трамвайної колії по вул. Трінклера від вул. Данилевського до 
просп. Незалежності

бюджет 
розвитку 10 000,0

155 Реконструкція трамвайної колії по вул. Трінклера від вул. Культури до вул. Данилев-
ського 

бюджет 
розвитку 10 000,0

156 Реконструкція трамвайної колії по вул. Маяковського від вул. Сумської до вул. Миро-
носицької

бюджет 
розвитку 10 000,0

157 Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Маяковського до 
вул. Олеся Гончара

бюджет 
розвитку 10 000,0

158 Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Олеся Гончара до 
вул. Весніна

бюджет 
розвитку 10 000,0

159 Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від вул. Молочної до 
пров. Власівського

бюджет 
розвитку 10 000,0

160 Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від пров. Власівського до 
вул. Державінської 

бюджет 
розвитку 10 000,0

161 Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від Державінської до вул. Мо-
лодої Гвардії 

бюджет 
розвитку 10 000,0

162 Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від вул.Молодої Гвардії до 
вул. Польової

бюджет 
розвитку 10 000,0

163 Реконструкція трамвайної колії по вул. Москалівській (виїзд/заїзд у КП «Жовтневе 
трамвайне депо»)

бюджет 
розвитку 10 000,0

164 Реконструкція трамвайної колії по вул. Євгена Котляра від вул. Коцарської до 
вул. Великої Панасівської

бюджет 
розвитку 10 000,0

165 Реконструкція трамвайної колії по вул. Матюшенка від вул. Шевченка до вул. Челюс-
кінців

бюджет 
розвитку 4 500 000,0

166 Реконструкція трамвайної колії по вул. Польовій від вул. Плеханівської до вул. Актю-
бінстької

бюджет 
розвитку 10 000,0

167 Реконструкція розворотнього кола трамваїв «Південний вокзал» бюджет 
розвитку 10 000,0

168 Реконструкція трамвайної колії з облаштуванням зливової каналізації по пров. Ри-
басівському від вул. Гольдбергівської до вул. Греківської 

бюджет 
розвитку 10 000,0

169 Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка — вул. Матюшенка бюджет 
розвитку 10 000,0

170 Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський — майдан Героїв Небесної 
Сотні (будинок №30)

бюджет 
розвитку 10 000,0

171 Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський — майдан Героїв Небесної 
Сотні (будинок №32)

бюджет 
розвитку 12 568 658,0

172 Реконструкція трамвайного переїзду вул.Кірова — вул. Плеханівська бюджет 
розвитку 10 000,0

173 Реконструкція трамвайного переїзду вул.Пушкінська — вул. Весніна бюджет 
розвитку 10 000,0

174 Реконструкція трамвайного переїзду вул.Весніна — майдан Першого Травня — 
вул. Чернишевська

бюджет 
розвитку 10 000,0
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175 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера — просп. Незалежності бюджет 
розвитку 10 000,0

176 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера — вул. Данилевського бюджет 
розвитку 10 000,0

177 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Маяковського — вул. Мироносицька бюджет 
розвитку 10 000,0

178 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мироносицька — вул. Олеся Гончара бюджет 
розвитку 10 000,0

179 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мироносицька — вул. Весніна бюджет 
розвитку 10 000,0

180 Реконструкція трамвайного переїзду майдан Першого Травня — вул. Сумська бюджет 
розвитку 10 000,0

181 Реконструкція трамвайного переїзду вул.Плеханівська — вул. Кошкіна бюджет 
розвитку 10 000,0

182 Реконструкція трамвайного переїзду вул.Плеханівська — вул. Морозова бюджет 
розвитку 10 000,0

183 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Морозова — просп. Героїв Сталінграда бюджет 
розвитку 10 000,0

184 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Миколи Бажана — вул. Москалівська бюджет 
розвитку 500 000,0

185 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Москалівська — заїзд у КП «Жовтневе 
трамвайне депо»

бюджет 
розвитку 10 000,0

186 Реконструкція трамвайного переїзду вул.Полтавський Шлях — вул. Петра Болбочана бюджет 
розвитку 10 000,0

187 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Полтавський Шлях — вул. Холодногірська бюджет 
розвитку 10 000,0

188 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Залютинська — вул. Золочівська бюджет 
розвитку 10 000,0

189 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці — виїзд/заїзд ТРЦ «ДАФІ» бюджет 
розвитку 10 000,0

190 Реконструкція трамвайного переїзду Салтівське шосе — вул. Академіка Павлова бюджет 
розвитку 10 000,0

191 Реконструкція трамвайного переїзду Салтівське шосе — вул. Гвардійців-Широнінців бюджет 
розвитку 10 000,0

192 Реконструкція трамвайного переїзду Салтівське шосе — просп. Тракторобудівників бюджет 
розвитку 10 000,0

193 Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників — просп. Ювілейний бюджет 
розвитку 10 000,0

194 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова — вул. Валентинівська бюджет 
розвитку 10 000,0

195 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова — пров. Салтівський бюджет 
розвитку 10 000,0

196 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова — просп. Ювілейний бюджет 
розвитку 10 000,0

197 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова — вул. Солідарності бюджет 
розвитку 10 000,0

198 Реконструкція трамвайного переїзду вул.Плеханівська — вул. Державінська бюджет 
розвитку 10 000,0

199 Реконструкція трамвайного переїзду по вул. Плеханівській в районі пров.Власівсь-
кого

бюджет 
розвитку 10 000,0

200 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська — вул. Польова бюджет 
розвитку 10 000,0

201 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська — вул. Молодої Гвардії бюджет 
розвитку 10 000,0

202 Реконструкція трамвайного переїзду вул. Богдана Хмельницького — просп. Мо-
сковський

бюджет 
розвитку 16 839 515,0

203 Реконструкція трамвайного переїзду по просп. Московському в районі універмагу 
«Харків»

бюджет 
розвитку 10 000,0

204 Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський — 
майдан Конституції) з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

205 Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський — 
вул. Військова) з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 6 877 607,0

206 Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від майдану Захисників 
Укрїни до вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

207 Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Московському (вул. Військова 
— майдан Повстання) з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 5 895 793,0

208 Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Харківських 
Дивізій до вул. Свистуна з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

209 Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Свістуна до 
вул. Дванадцятого Квітня з облаштуванняи електричного освітлення 

бюджет 
розвитку 10 000,0

210 Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Роганської до 
бульвару Грицевця з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

211 Реконструкція контактної мережі по бульвару Грицевця (включаючи розворотне ко-
ло) з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

212 Реконструкція контактної мережі по вул. Плеханівській від проїзду Балашовського до 
вул. Морозова з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

213 Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Лесі Українки — 
вул. Академіка Павлова) з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 15 538 572,0

214 Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграда від пров.Забайкальсь-
кого до вул. Морозова з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

215 Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграда від вул. Морозова до 
просп. Льва Ландау з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

216 Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграда від просп. Льва 
Ландау до просп. Петра Григоренка з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

217 Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграда від просп. Петра Гри-
горенка до вул. Харківських Дивізій з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

218 Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Героїв Праці — вул. Академіка 
Павлова 

бюджет 
розвитку 10 000,0

219 Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв Праці від просп. Тракторобудівників 
до вул. Гвардійців-Широнінців з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

220 Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв Праці від вул. Гвардійців-Широнінців 
до вул. Академіка Павлова з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

221 Реконструкція контактної мережі по вул. Миколи Бажана включаючи розворотне коло 
з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

222
Реконструкція контактної мережі по вул. Конєва від вул. Полтавський Шлях до Гон-
чарівського мосту, включаючи розворотне коло тролейбуса з облаштуванням об’єк-
тів транспортної інфраструктури

бюджет 
розвитку 10 000,0

223 Реконструкція контактної мережі по вул. Євгена Котляра від вул. Полтавський Шлях 
до вул. Коцарської з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

224 Реконструкція контактної мережі по вул. Євгена Котляра від вул. Коцарської до 
вул. Великої Панасівської з облаштуванням електричного освітлення 

бюджет 
розвитку 10 000,0

225 Реконструкція контактної мережі по вул. Великій Панасівській від пров. Лосівського 
до вул. Євгена Котляра з облаштуванням електричного освітлення 

бюджет 
розвитку 10 000,0

226 Реконструкція контактної мережі по вул. Благовіщенській з облаштуванням елек-
тричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

227 Реконструкція контактної мережі на майдані Благовіщенському з облаштуванням 
електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

228 Реконструкція контактної мережі по вул. Шевченка від вул. Кисловодської до розво-
ротного кола трамваїв «Журавлівський гідропарк»

бюджет 
розвитку 10 000,0

229 Реконструкція контактної мережі на розворотньому колі трамваїв «Журавлівській 
гідропарк» з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

230 Реконструкція контактної мережі по вул. Шевченка від розворотнього кола трамваїв 
«Журавлівській гідропарк» до вул. Саперної з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

231 Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Морозова від просп. Героїв Сталін-
града до вул. Каштанової з облаштуванням електричного освітлення 

бюджет 
розвитку 10 000,0

232 Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Морозова від вул. Каштанової до 
вул. Мухачова (розворотне коло) з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

233 Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Морозова від вул. Мухачова до 
просп. Московського з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

234
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул.Дванадцятого 
Квітня до вул. Роганської (включаючи розворотне коло тролейбусів на перехресті 
вул. Роганської — вул. Миру) з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 19 807 771,0

235 Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській від вул. Жон Мироносиць до площі 
Свободи з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 2 738 576,0

236 Реконструкція контактної мережі по просп. Незалежності від просп. Науки до узвозу 
Клочківського з облаштуванням електричного освітлення 

бюджет 
розвитку 10 000,0
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237 Реконструкція контактної мережі по просп. Незалежності від вул. Трінклера до 
просп. Науки

бюджет 
розвитку 10 000,0

238 Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській від вул. Маяковського до вул. Вес-
ніна з облаштуванням електричного 

бюджет 
розвитку 10 000,0

239 Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській від вул. Маяковського до 
просп. Незалежності

бюджет 
розвитку 10 000,0

240 Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Маяковського і вул. Мироносиць-
кій від вул. Сумській до вул. Весніна з облаштуванням електричного освітлення 

бюджет 
розвитку 10 000,0

241 Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Весніна від вул. Пушкінської до 
вул. Мироносицької з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

242 Реконструкція контактної мережі по вул. Матюшенка від вул. Шевченка до вул. Че-
люскінців з облаштуванням електричного освітлення 

бюджет 
розвитку 10 000,0

243 Реконструкція контактної мережі по Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до 
вул. Пушкінської з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

244
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по Білгородському шосе від вул. Де-
рев’янка до вул. Академіка Проскури з облаштуванням електричного та святкового 
освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

245 Реконструкція контактної мережі по узвозу Клочківському з облаштуванням елек-
тричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

246 Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Клочківської — пр. Перемоги з 
облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

247 Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього кола «Героїв Праці» до розворот-
нього кола «Північна Салтівка»

бюджет 
розвитку 10 000,0

248 Будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії від 
розворотнього кола «Героїв Праці» до розворотнього кола «Північна Салтівка»

бюджет 
розвитку 50 000,0

249 Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Мироносицькій і майдану Першого 
Травня від вул. Весніна до вул. Сумської з облаштуванням електричного освітлення

бюджет 
розвитку 10 000,0

Будівництво та реконструкція об’єктів інфраструктури транспортного обслу-
говування, в т.ч.:

бюджет 
розвитку 65 000 000,0

250 Реконструкція зупиночних пунктів КП «Міськелектротранссервіс» бюджет 
розвитку 5 000 000,0

251 Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Га-
гаріна — вул. Молочна

бюджет 
розвитку 500 000,0

252 Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Га-
гаріна в районі зупинки громадського транспорту «вул. Державінська»

бюджет 
розвитку 500 000,0

253 Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Га-
гаріна — пров. Золотий

бюджет 
розвитку 500 000,0

254
Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №20 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регу-
лювання та організація дорожнього руху)

бюджет 
розвитку 200 000,0

255
Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №44 в частині 
облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регу-
лювання та організація дорожнього руху)

бюджет 
розвитку 200 000,0

256 Реконструкція пішохідного переходу по просп. П’ятдесятиріччя СРСР в районі будин-
ку №58 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху

бюджет 
розвитку 100 000,0

257
Реконструкція пішохідного переходу на перехресті вул. Олімпійської — просп. Мар-
шала Жукова в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього 
руху

бюджет 
розвитку 100 000,0

258
Реконструкція пішохідного переходу по просп. Маршала Жукова в районі Стадіонно-
го проїзду в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього 
руху

бюджет 
розвитку 100 000,0

259 Реконструкція світлофорного об’єкта майдан Конституції — майдан Павлівський бюджет 
розвитку 10 000,0

260 Реконструкція світлофорного об’єкта на перехресті вул. Сумської — Бурсацького 
узвозу

бюджет 
розвитку 10 000,0

261 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Клочківська — узвіз Клочківський бюджет 
розвитку 500 000,0

262 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Клочківська — вул. Новгородська бюджет 
розвитку 100 000,0

263 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра бюджет 
розвитку 10 000,0

264 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Велика Панасівська — Кузинський міст бюджет 
розвитку 1 000 000,0

265 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Шевченка — вул. Матюшенка бюджет 
розвитку 1 000 000,0

266 Реконструкція світлофорного об’єкта по вул. Мойсеївській (в’їзд /виїзд з супермар-
кету «Рост» по вул.Шевченка, 142-А)

бюджет 
розвитку 300 000,0

267 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Академіка Павлова — АТП бюджет 
розвитку 10 000,0

268 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Академіка Павлова — Салтівське шосе бюджет 
розвитку 10 000,0

269 Реконструкція світлофорного об’єкта Салтівське шосе — вул. Гвардійців-Широнінців 
зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожної мережі

бюджет 
розвитку 10 000,0

270 Реконструкція світлофорного об’єктаСалтівське шосе — просп. Льва Ландау зі змі-
ною геометрії проїжджої частини вулично-дорожної мережі

бюджет 
розвитку 10 000,0

271 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Тракторобудівників — вул. Героїв Праці бюджет 
розвитку 50 000,0

272 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Героїв Праці — вул. Гвардійців-Широнінців бюджет 
розвитку 100 000,0

273 Реконструкція світлофорного об’єкта по вул. Героїв Праці — вул. Барабашова бюджет 
розвитку 500 000,0

274 Реконструкція світлофорного об’єкта по вул. Героїв Праці — вул. Академіка Павлова бюджет 
розвитку 500 000,0

275 Реконструкція світлофорного об’єкта по вул. Героїв Праці — Ринок бюджет 
розвитку 500 000,0

276 Реконструкція світлофорного об’єкта по вул. Героїв Праці — Універсам бюджет 
розвитку 500 000,0

277 Реконструкція світлофорного об’єкта на перехресті просп. Московський — майдан 
Фейєрбаха

бюджет 
розвитку 1 500 000,0

278 Реконструкція світлофорного об’єкта на перехресті просп. Московський — майдан 
Руднєва

бюджет 
розвитку 1 500 000,0

279 Реконструкція світлофорного об’єкта на перехресті просп. Московський — вул. Бо-
гдана Хмельницького

бюджет 
розвитку 1 500 000,0

280 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — площа Повстання бюджет 
розвитку 10 000,0

281 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — ХЕМЗ бюджет 
розвитку 50 000,0

282 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — вул. Енергетична бюджет 
розвитку 500 000,0

283 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — Поліграфкомбінат бюджет 
розвитку 500 000,0

284 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — просп. Маршала Жу-
кова

бюджет 
розвитку 500 000,0

285 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — вул. Харківських Дивізій бюджет 
розвитку 50 000,0

286 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — бульвар Богдана 
Хмельницького

бюджет 
розвитку 10 000,0

287 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — вул. Свистуна бюджет 
розвитку 10 000,0

288 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — вул. Северина Потоць-
кого

бюджет 
розвитку 10 000,0

289 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — просп. Архітектора 
Альошина

бюджет 
розвитку 10 000,0

290 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — просп. Індустріальний бюджет 
розвитку 10 000,0

291 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — вул. Дванадцятого 
Квітня

бюджет 
розвитку 100 000,0

292 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — вул. Роганська бюджет 
розвитку 10 000,0

293 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — вул. Плиткова бюджет 
розвитку 10 000,0

294 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — вул. П’ятихатська бюджет 
розвитку 10 000,0

295 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Московський — Пілони бюджет 
розвитку 10 000,0

296 Реконструкція світлофорного об’єкта Білгородське шосе — вул. Рудика бюджет 
розвитку 200 000,0
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297 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Леся Сердюка — вул. Дружби Народів бюджет 
розвитку 300 000,0

298 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Леся Сердюка — Універсам бюджет 
розвитку 300 000,0

299 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Роганська — вул. Миру бюджет 
розвитку 10 000,0

300 Реконструкція світлофорного об’єкта просп. Героїв Сталінграда — вул. Морозова бюджет 
розвитку 10 000,0

301 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Полтавський Шлях — вул. Чуваська бюджет 
розвитку 10 000,0

302 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Клочківська — просп. Перемоги бюджет 
розвитку 500 000,0

303 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Матюшенка — вул. Гастело бюджет 
розвитку 10 000,0

304 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Матюшенка — вул. Челюскінців бюджет 
розвитку 10 000,0

305 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Пушкінська — вул. Весніна бюджет 
розвитку 10 000,0

306 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Весніна — УХІН бюджет 
розвитку 10 000,0

307 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Алчевських — вул. Весніна бюджет 
розвитку 10 000,0

308 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Весніна — вул. Мироносицька бюджет 
розвитку 10 000,0

309 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Сумська — вул. Весніна бюджет 
розвитку 10 000,0

310 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Сумська — майдан Першого Травня бюджет 
розвитку 10 000,0

311 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Євгена Котляра — вул. Благовіщенська бюджет 
розвитку 10 000,0

312 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Євгена Котляра — майдан Привокзальний бюджет 
розвитку 10 000,0

313 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Євгена Котляра — вул. Коцарська бюджет 
розвитку 10 000,0

314 Реконструкція світлофорного об’єкта вул. Велика Панасівська — вул. Євгена Котляра бюджет 
розвитку 10 000,0

315 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Євгена Котляра — вул. Чоботарська бюджет 
розвитку 10 000,0

316 Будівництво світлофорного об’єкта вул.Клочківська в районі будинку № 50 бюджет 
розвитку 500 000,0

317 Будівництво пішоходного переходу по вул. Клочківській в районі будинку № 93 бюджет 
розвитку 500 000,0

318 Будівництво світлофорного об’єкта по просп. Людвіга Свободи в районі будинку
№ 60-А

бюджет 
розвитку 100 000,0

319 Будівництво світлофорного об’єкта вул.Шевченка — в’їзд 2-й Вологодський бюджет 
розвитку 500 000,0

320 Будівництво світлофорного об’єкта вул.Шевченка — будинок № 137-А бюджет 
розвитку 500 000,0

321 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Клочківська — вул. Заводу Комсомолець бюджет 
розвитку 10 000,0

322 Нове будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Плеханівська — вул.Дер-
жавінська 

бюджет 
розвитку 800 000,0

323 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Героїв Праці — зупинка «Сосновий бір» бюджет 
розвитку 1 000 000,0

324 Будівництво світлофорного об’єкта просп. Московський — вул. Василя Мельникова бюджет 
розвитку 500 000,0

325 Будівництво світлофорного об’єкта по просп. Людвіга Свободи — будинок №48 бюджет 
розвитку 200 000,0

326 Будівництво світлофорного об’єкта по просп. Людвіга Свободи в районі будинку 
№48-В

бюджет 
розвитку 100 000,0

327 Будівництво світлофорного об’єкта просп. Гагаріна — вул. Нестерова бюджет 
розвитку 500 000,0

328 Будівництво світлофорного об’єкта по просп. Гагаріна в районі будинку № 314-Б бюджет 
розвитку 10 000,0

329 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Леся Сердюка — вул. Бучми бюджет 
розвитку 200 000,0

330 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Леся Сердюка — вул. Ужвій Наталії бюджет 
розвитку 200 000,0

331 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Леся Сердюка — вул. Молодогвардійська бюджет 
розвитку 10 000,0

332 Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті просп. Льва Ландау — вул.Івана 
Камишева

бюджет 
розвитку 500 000,0

333 Будівництво світлофорного об’єкта просп. П’ятдесятиріччя СРСР — будинок №16 бюджет 
розвитку 200 000,0

334 Будівництво світлофорного об’єкта на в’їзді / виїзді з території комплексу по 
вул. Академіка Павлова, 158

бюджет 
розвитку 300 000,0

335 Будівництво світлофорного об’єкта Салтівське шосе — просп. Ювілейний бюджет 
розвитку 10 000,0

336 Будівництво світлофорного об’єкта на в’їзді-виїзді з території автостанції по 
вул. Академіка Павлова 323-А

бюджет 
розвитку 500 000,0

337 Будівництво світлофорного об’єкта по Мерефянському шосе в районі будинку №30 бюджет 
розвитку 500 000,0

338 Будівництво світлофорного об’єкта бульвар Богдана Хмельницького — вул. Рибалка бюджет 
розвитку 10 000,0

339 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Харківських Дивізій — бульвар Юр’єва бюджет 
розвитку 10 000,0

340 Будівництво світлофорного об’єкта просп. Індустріальний — вул. Біблика бюджет 
розвитку 2 000 000,0

341 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Біблика — вул. Генерала Момота бюджет 
розвитку 1 000 000,0

342 Будівництво світлофорного об’єкта по просп. Олександрівському в районі будинку 
№172

бюджет 
розвитку 10 000,0

343 Будівництво світлофорного об’єкта просп. Московський, 274 — Автостанція бюджет 
розвитку 10 000,0

344 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Плеханівська — вул. Морозова бюджет 
розвитку 200 000,0

345 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Клочківська — вул. Котельниківська бюджет 
розвитку 10 000,0

346 Будівництво світлофорного об’єкта просп. Перемоги — будинок №61-Ж бюджет 
розвитку 10 000,0

347 Будівництво світлофорного об’єкта просп. Льва Ландау — вул. Ньютона бюджет 
розвитку 1 500 000,0

348 Будівництво світлофорного об’єкта Мерефянське шосе — вул. Камишова бюджет 
розвитку 10 000,0

349 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська бюджет 
розвитку 10 000,0

350 Будівництво світлофорного об’єкта по вул. Роганській в районі поліклініки №9 бюджет 
розвитку 500 000,0

351 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Біблика — школа №119 бюджет 
розвитку 300 000,0

352 Будівництво світлофорного об’єкта просп. Любові Малої — вул. Стефенсона бюджет 
розвитку 10 000,0

353 Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Полтавський Шлях — вул. Чер-
вона Алея 

бюджет 
розвитку 10 000,0

354 Будівництво світлофорного об’єкта просп. Московський — вул. Спартака бюджет 
розвитку 10 000,0

355 Будівництво світлофорного об’єкта по вул. Роганській в районі будинку № 89 бюджет 
розвитку 10 000,0

356 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Волонтерська — вул. Кандаурова бюджет 
розвитку 10 000,0

357 Будівництво світлофорного об’єкта вул. Новгородська — вул. Шатилівська бюджет 
розвитку 10 000,0

358 Будівництво світлофорного об’єкта просп. Московський — вул. Тюрінська бюджет 
розвитку 10 000,0

359 Будівництво світлофорного об’єкта Салтівське шосе — вул. Сьомої Гвардійської 
Армії 

бюджет 
розвитку 10 000,0

1 2 3 4 5

360 Каналізування пішохідних потоків по вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Петра 
Болбачана до вул. Холодногірської — будівництво

бюджет 
розвитку 10 000,0

361 Реконструкція транспортного вузла Нова дорога — вул. Арктична — вул. Мойсеївсь-
ка до будинку № 137 по вул. Шевченка

бюджет 
розвитку 10 000,0

362 Реконструкція просп. Московського на ділянці від вул. Лесі Українки до майдану За-
хисників України (організація дорожнього руху)

бюджет 
розвитку 10 000,0

363 Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху на в’їзді до супермарке-
ту «КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи,43 

бюджет 
розвитку 500 000,0

364
Реконструкція схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Мо-
сковський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця «Потьомкін», 
вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний

бюджет 
розвитку 28 990 000,0

365 Реконструкція перехрестя просп. Маршала Жукова — проїзд Садовий — вул. Слинь-
ка в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху

бюджет 
розвитку 100 000,0

366
Реконструкція організації дорожнього руху по вул. Академіка Павлова на ділянці від 
вул. Героїв Праці до вул. Уборевича зі зміною геометрії проїжджої частини і облашту-
ванням зовнішнього освітлення

бюджет 
розвитку 2 000 000,0

Всього по Департаменту інфраструктури 166 013 978,0

Департамент житлово-комунального господарства

Будівництво та реконструкція об’єктів соціально-культурного призначення, 
в т.ч.:

бюджет 
розвитку 423 178 600,0

367
Добудова будівлі утримання самки слонів та РП+ТП-10/0,4 кВ в зоні «Королівство 
слонів» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, 
м. Харків 

бюджет 
розвитку 10 000 000,0

368
Нове будівництво кафе на 200 посадочних місць з ТП-10/0,4 кВ та благоустроєм при-
леглої території в зоні «Вхідна група № 1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків 

бюджет 
розвитку 20 000 000,0

369
Реконструкція відкритого водоймища для птахів та будівель для утримання вовків та 
японських журавлів і качок мандаринок з вольєрами в зоні «Далекий схід» КО «Харків-
ський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків 

бюджет 
розвитку 25 000 000,0

370
Нове будівництво будівлі утримання бурих ведмедів з відкритими вольєрами і во-
доймами та оглядовим майданчиком № 1 в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоо-
парк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків 

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

371 Нове будівництво відкритих вольєрів для вовків і рисів в зоні «Далекий схід» КО «Хар-
ківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

372

Нове будівництво будівель утримання самця і самки амурських леопардів з відкри-
тими вольєрами і водоймами та відкритого вольєра для гімалайських ведмедів з во-
доймою в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 
35, м. Харків

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

373 Нове будівництво будівлі утримання жирафів в зоні «Африканська савана» КО «Хар-
ківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків 

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

374
Нове будівництво відкритого вольєра для жирафів з оглядовими естакадами в зоні 
«Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, 
м. Харків 

бюджет 
розвитку 10 000 000,0

375 Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Театр 
природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 10 000 000,0

376 Реконструкція відкритих вольєрів для гривастих баранів в зоні «Театр природи» 
КО «Харківський зоопарк», за даресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

377 Реконструкція будівлі утримання білих ведмедів в зоні «Світ узбережжя» КО «Харків-
ський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 3 000 000,0

378 Нове будівництво відкритого вольєру для білих ведмедів в зоні «Світ узбережжя» 
КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 10 000 000,0

379 Нове будівництво туалету в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за ад-
ресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

380 Нове будівництво будівлі утримання пінгвінів з відкритими вольєрами в зоні «Світ уз-
бережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 20 000 000,0

381 Реконструкція будівлі утримання хижаків і відкритих вольєрів для левів в зоні «Афри-
канське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 25 000 000,0

382 Нове будівництво будівлі утримання бегемотів в зоні «Африканське сафарі» КО «Хар-
ківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 20 000 000,0

383
Реконструкція існуючої водойми з відкритими вольєрами і будівлі утримання птахів 
в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 
35, м. Харків

бюджет 
розвитку 25 000 000,0

384 Реконструкція будівлі гаражу в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за ад-
ресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 1 000 000,0

385 Нове будівництво будівлі інженерних служб в господарській зоні КО «Харківський 
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 2 000 000,0

386
Нове будівництво будівлі кормокухні з адміністративно-побутовими приміщення-
ми в господарський зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, 
м. Харків

бюджет 
розвитку 4 000 000,0

387 Нове будівництво будівлі океанаріуму з благоустроєм прилеглої території в зоні «Во-
дяний світ» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 20 000 000,0

388 Нове будівництво телекомунікаційних систем КО «Харківський зоопарк», за адресою: 
вул. Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 6 000 000,0

389 Добудова мереж та споруд зливової каналізації КО «Харківський зоопарк» (нове 
будівництво), за адресою: вул.Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 3 000 000,0

390 Добудова мереж електропостачання та освітлення КО «Харківський зоопарк» (нове 
будівництво), за адресою: вул.Сумська, 35, м. Харків

бюджет 
розвитку 6 000 000,0

391 Будівництво кладовища по просп. Гагаріна (КП «Ритуал») бюджет 
розвитку 12 985 670,0

392 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків бюджет 
розвитку 110 000 000,0

393 Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-2» по вул. Греківська, 25 в м. Харків (КП 
«Міськсвітло»)

бюджет 
розвитку 3 000 000,0

394 Виготовлення проєктної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових елек-
тричних мереж багатоквартирних будинків (КП «Жилкомсервіс»)

бюджет 
розвитку 300 000,0

395 Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будин-
ків (КП «Жилкомсервіс»)

бюджет 
розвитку 4 000 000,0

396 Розробка науково-проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об’єктів, 
виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації

бюджет 
розвитку 2 000 000,0

397 Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків — пам’яток 
архітектури

бюджет 
розвитку 6 992 830,0

398 Розробка проєктної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в 
м. Харків

бюджет 
розвитку 3 200 000,0

399
Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13 Б літ. «А-2» з урахуванням виготов-
лення проєкту та технічної документації під гуртожиток (КП «Харківське ремонтно-
будівельне підприємство»)

бюджет 
розвитку 4 000 000,0

400 Будівництво туалету залізобетонного (КП «Заповіт») бюджет 
розвитку 137 000,0

401 Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розширення 
кладовища по просп. Гагаріна (КП «Ритуал»)

бюджет 
розвитку 21 500,0

402 Реконструкція електричних мереж гуртожитків, переданих в господарське відання 
(КП «Харківспецбуд»)

бюджет 
розвитку 500 000,0

403 Нове будівництво адміністративно-господарських будівель по вул. Саржинській, 5, в 
м. Харків (СКП «Харківзеленбуд»)

бюджет 
розвитку 2 041 600,0

404 Нове будівництво оглядового майданчика з благоустроєм прилеглої території по просп. 
Науки (в районі станції метро «Ботанічний сад» в м.Харків (СКП «Харківзеленбуд»)

бюджет 
розвитку 10 000 000,0

405 Реконструкція інженерних мереж по просп. Науки (в районі станції метро «Ботаніч-
ний сад») в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд»)

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

406 Реконструкція парку «Перемога» в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») бюджет 
розвитку 2 000 000,0

407 Реконструкція парку культури та відпочинку «Зелений гай», за адресою: вул. Бібліка, 
48 в м. Харків (КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова»)

бюджет 
розвитку 1 500 000,0

408 Реконструкція парку культури та відпочинку «Зустріч», за адресою: вул. Харківських 
дивізій, 29 в м. Харків (КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова»)

бюджет 
розвитку 1 500 000,0

409 Реконструкція парку культури та відпочинку ім. Маяковського, за адресою: вул. Миру, 
3 в м. Харків (КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова»)

бюджет 
розвитку 1 500 000,0

410 Проєктування і будівництво гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб за адре-
сою: м. Харків, просп. Льва Ландау, 27 Г (КП «Харківспецбуд»)

бюджет 
розвитку 1 000 000,0

411 Реконструкція парку культури та відпочинку «Машинобудівників», за адресою: вул. Пле-
ханівська, 134 в м. Харків (КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова»)

бюджет 
розвитку 1 500 000,0

Будівництво об’єктів комунального призначення
бюджет 

розвитку 133 500 826,0

412 Нове будівництво паркінгу по просп. Науки (в районі станції метро «Ботанічний сад») 
в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд»)

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

413 Нове будівництво урбан-центру на території парку «Перемога» за адресою: 
вул. Тракторобудівників, 55 в м.Харків (КП «Зелений каркас»)

бюджет 
розвитку 100 000 000,0

414
Реставрація Центрального палацу одруження в місті Харкові (нежитлові будівлі «А-2» 
по вул. Сумській, 61) — пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення 
(охоронний № 7413-Ха) (КП «Щасливе місто»)

бюджет 
розвитку 28 500 826,0
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Всього по Департаменту житлово-комунального господарства
бюджет 

розвитку 556 679 426,0

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста

415 Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст 
№ 25 по вул. Алчевських) м. Харків (КП «Харківводоканал»)

бюджет 
розвитку 34 760 300,0

416
Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектору (головний колектор), 
(інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській 77а, м.Харків (КП «Хар-
ківводоканал»).

бюджет 
розвитку 20 000 000,0

417 Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м.Харкові бюджет 
розвитку 27 000 000,0

418 Розробка проєктної документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання 
та водовідведення в м. Харкові

бюджет 
розвитку 1 000 000,0

419 Реконструкція теплопових мереж в м. Харкові (КП «Харківські теплові мережі») бюджет 
розвитку 187 349 340,0

420 Реконструкція розподільчих теплових мереж в м.Харків (КП «Харківські теплові ме-
режі») 

бюджет 
розвитку 20 000 000,0

421 Реконструкція обладнання ХВО котелень в м. Харкові (КП «Харківські теплові ме-
режі»)

бюджет 
розвитку 40 000 000,0

422 Розробка проєктної документації на реконструкцію обладнання ХВО котелень в 
м. Харкові (КП «Харківські теплові мережі»)

бюджет 
розвитку 4 000 000,0

423 Реконструкція ЦТП, ІТП в м. Харкові (КП «Харківські теплові мережі») бюджет 
розвитку 27 000 000,0

424 Розробка проєктної документації на будівництво мереж теплопостачання в м. Хар-
кові (КП «Харківські теплові мережі»)

бюджет 
розвитку 2 500 000,0

425 Розробка проєктної документації на реконструкцію насосних станцій в м. Харкові 
(КП «Харківські теплові мережі»)

бюджет 
розвитку 3 000 000,0

426 Реконструкція насосних станцій в м. Харкові (КП «Харківські теплові мережі») бюджет 
розвитку 40 000 000,0

427 Розробка проєктної документації на реконструкцію мереж теплопостачання в м. Хар-
кові (КП «Харківські теплові мережі»)

бюджет 
розвитку 5 500 000,0

Всього по Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста
бюджет 

розвитку 412 109 640,0

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту

428
Реконструкція існуючих нежитлових будівель літ. Г-2, літ. Д-1, зеленого театру під 
Харківський міський дітячий технічний центр на території парку ім. Маяковського за 
адресою: вул. Миру, 3 у м. Харкові

бюджет 
розвитку 4 210 712,0

429 Нове будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» за адресою: 
вул. Морозова, 1-Г у м. Харкові

бюджет 
розвитку 58 089 817,0

430 Реконструкція спортивних майданчиків у м. Харкові бюджет 
розвитку 115 456 499,0

Всього по Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту
бюджет 

розвитку 177 757 028,0

1 2 3 4 5

Департамент культури

431

Реконструкція спортивно-оздоровчих споруд (спортивні майданчики, в тому чис-
лі футбольні поля — 4 шт.) інвентарний номер 08200 на території КП «ЦПК та В 
ім. М.Горького» в м.Харкові по вул.Сумській, 81 без зміни функціонального призна-
чення

бюджет 
розвитку 38 518 541,0

432
Ремонт (реставраційний) головного фасаду, сходів та частини приміщень 3-го по-
верху будівлі КПСМНЗ «Дитяча музична школа № 3 ім. М.В. Кармінського» за адре-
сою: м. Харків, вул. Ярославська,17

бюджет 
розвитку 2 700 000,0

Всього по Департаменту культури
бюджет 

розвитку 41 218 541,0

Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики

433
Розробка науково-проєктної документації для будівництва відділення паліативної 
допомоги при КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб», вул. Ми-
ру, 102

бюджет 
розвитку 900 000,0

Всього по Управлінню з соціальних питань Департаменту соціальної політики
бюджет 

розвитку 900 000,0

Департамент цифрової трансформації 

434 «Нове будівництво сегменту Єдиной комплексной системи відеоспостереження у 
комунальних закладах освіти в м. Харків» 

бюджет 
розвитку 26 795 000,0

Всього по Департаменту цифрової трансформації
бюджет 

розвитку 26 795 000,0

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту 

435 «Будівництво місцевой автоматизованой системи централізованого оповіщення 
(МАСЦО) міста Харкова» 

бюджет 
розвитку 1 500 000,0

Всього по Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивіль-
ного захисту

бюджет 
розвитку 1 500 000,0

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку 

436 Нове будівництво багатофункціонального комплексу по проспекту Льва Ландау, 182 
у м. Харкові (КП «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК») 

бюджет 
розвитку 25 000 000,0

Всього по Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку
бюджет 

розвитку 25 000 000,0

Департамент економіки та комунального майна

437 Забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. Харкова бюджет 
розвитку 5 000 000,0

438 Будівництво (придбання) доступного житла з наданням державної підтримки за ра-
хунок коштів бюджету міста Харкова (у розмірі 50 % розрахункової вартості житла)

бюджет 
розвитку 5 000 000,0

Всього по Департаменту економіки та комунального майна
бюджет 

розвитку 10 000 000,0

Всього капітальних вкладень 2 003 693 013,0

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М.І. ФАТЄЄВ

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

КОМПЛЕКСНА МІСЬКА ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В МІСТІ ХАРКОВІ

НА 2022–2026 РОКИ

м. Харків
2021 

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 зазначено-
го Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексну міську програму розвитку 

культури в місті Харкові на 2022–2026 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних 
питань (освіта, культура, духовність, молодіжна по-

літика та спорт) і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 223/21
М. ХАРКІВ Р І Ш Е Н Н Я

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В МІСТІ ХАРКОВІ НА 2022–2026 РОКИ

ДОДАТОК
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 
КУЛЬТУРИ В МІСТІ ХАРКОВІ НА 2022–2026 РОКИ» 

ВІД 22.12.2021 № 223/21

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва Програми: Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022–2026 роки

Підстава для розробки 
Програми:

Земельний кодекс України; 
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про культуру»; 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про охорону культурної спадщини»;
Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»;
Закон України «Про Національну програму інформатизації»;
Закон України «Про музеї та музейну справу»;
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про позашкільну освіту»;
Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України».

Замовник Програми: Харківська міська рада.

Головний розробник 
Програми: Департамент культури Харківської міської ради.

Головна мета Програми:

Збереження та укріплення позицій Харкова як культурного центра Слобожанщини та України, перетворен-
ня його на справжній європейський культурний центр; вдосконалення форм та методів проведення заходів 
з нагоди державних та місцевих свят; зміцнення матеріально-технічної бази комунальних закладів та під-
приємств культури, а також надання фінансової підтримки міським комунальним підприємствам культури.

Завдання Програми:

виховання у харків’ян почуття патріотизму до України та Харкова, організація їх дозвілля у святкові дні, за-
безпечення умов для суспільної й культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, 
проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних проєктів, фестивалів і конкурсів, реалізація 
комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проєктів для дітей та молоді;
відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів Слобожанщини;
видання інформаційних буклетів, висвітлення культурних заходів у засобах масової інформації, участь Хар-
кова в міжнародних культурних проєктах;
сприяння подальшому розвитку масових бібліотек м. Харкова шляхом їх переходу на сучасний рівень об-
слуговування населення з використанням традиційних та новітніх інформаційних технологій;
забезпечення безперебійного та повноцінного функціонування комунальних закладів культури;
удосконалення роботи закладів та підприємств культури;
надання фінансової підтримки міським комунальним підприємствам;
зміцнення матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури.

Строки реалізації 
Програми: 2022–2026 роки.

Джерела фінансування 
Програми:

Кошти бюджету Харківської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодав-
ством.

Обсяги фінансування 
Програми:

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до бюджетних призначень, затверджених Харків-
ською міською радою при прийнятті бюджету Харківської міської територіальної громади на відповідний рік.

Очікувані результати 
від реалізації Програми:

проведення концертних програм, театралізованих свят, конкурсів та фестивалів на високому професійно-
му, художньому та організаційному рівнях;
надання можливості харків’янам та гостям міста відзначати державні та міські свята;
збереження народних традицій, свят та обрядів;
висвітлення культурних подій у засобах масової інформації, висвітлення інформації щодо проведення фе-
стивалів, свят, тематичних концертів, масових народних гулянь у місцях розміщення соціальної реклами та 
мережі Інтернет;
фінансова підтримка обдарованих дітей, молоді та творчої інтелігенції, що представляють місто Харків на 
міжнародних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях;
удосконалення роботи закладів та підприємств культури;
зміцнення матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури.

Відповідальні за виконання 
Програми

Департамент культури Харківської міської ради, Департамент житлово-комунального господарства Хар-
ківської міської ради, Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господар-
ства Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської 
міської ради, комунальне підприємство «Меморіальний парк «Дробицький Яр», комунальне підприємство 
«Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького», комунальне підприємство «Об’єднання пар-
ків культури та відпочинку міста Харкова», заклади культури міста Харкова.

Програма набирає чинності з 01.01.2022.
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1. Стан та проблеми реалізації державної політики
у сфері культури в місті Харкові

Харків є культурним центром Слобожанщини та одним із центрів культу-
ри та мистецтва України. Світ народної творчості, історія української куль-
тури, глибинні джерела класичної музики, розмаїття барв народної хореогра-
фії, естрадного танцю, пісні, самобутність самодіяльної художньої творчості, 
яскрава палітра майстрів живопису — все це знаходить своє втілення в різно-
манітних фестивалях і конкурсах, фундаторами яких є талановиті харків’яни.

Разом з тим значна кількість цікавих ідей та культурних проєктів не реалі-
зується у зв’язку з відсутністю належної фінансової підтримки, що уповільнює 
темпи розвитку народної та професійної творчості.

В умовах обмеженого фінансування дуже важливо зробити все, щоб форми 
та зміст проведення свят, традиції та обряди продовжували розвиватися та удо-
сконалюватися.

Сьогодні необхідно визначити складові системи закладів культури й мисте-
цтва, знайти їх місце в духовному житті Харкова.

Ця Програма визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм 
та методів проведення заходів з нагоди державних та місцевих свят на період 
2022–2026 років, а також стратегію збереження й укріплення позицій Харко-
ва як культурного центра Слобожанщини та України і перетворення його на 
справжній європейський культурний центр.

Програма передбачає реалізацію єдиної політики у сфері організації кон-
цертів, театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, виявлення тала-
новитих особистостей, подальший розвиток традиційної української культу-
ри, традиційних культур народів та етносів, що населяють м. Харків, підтрим-
ку народної та високопрофесійної творчості, обдарованих дітей.

Актуальність і необхідність створення Програми підкріплюється Консти-
туцією України, указами Президента України та постановами Кабінету Міні-
стрів України щодо відзначення державних, професійних та місцевих свят, а 
також прав людини щодо культурного розвитку, які визначені Конституцією 
України.

Основні тенденції й напрямки реалізації Програми розробляються відпо-
відно до Конституції України, указів Президента України, законів України 
«Про культуру», «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
охорону культурної спадщини», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про 
Національну програму інформатизації».

2. Загальні положення
Надання послуг населенню у сфері культури та мистецтва здійснюється ме-

режею закладів культури, яку створено в попередні періоди розвитку галузі.
Мережа закладів культури та мистецтва, що функціонують на території міс-

та, здебільшого забезпечує духовні потреби харків’ян та гостей мста. Це міські 
масові бібліотеки, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (мис-
тецька освіта), парки культури та відпочинку, клубні заклади, музеї, галерея.

У місті діють масові бібліотеки, основним призначенням яких є забезпе-
чення читачів оперативними, точними та повними відомостями щодо питань, 
які їх цікавлять. Бібліотеки є фільтруючим елементом між людиною та інфор-
маційним ринком. Сучасна бібліотека повинна забезпечувати читача повним 
обсягом наявної інформації на будь-які теми, нести в собі потужну базу для 
розвитку не тільки молодих поколінь, а й бути вільно доступною для людей з 
обмеженими можливостями. Вона повинна прищепити людині інформаційну 
культуру, бажання здобувати нові знання. Без впровадження сучасних техно-
логій поставлені завдання стають нездійсненними.

Аналіз стану технічного оснащення бібліотек м. Харкова вказує, що на цей 
час бібліотечна справа практично не завжди відповідає вимогам сучасності.

Концепція Програми покликана забезпечити перехід на якісно новий рі-
вень роботи мережі міських масових бібліотек, що відповідає сучасним вимо-
гам до обробки й надання інформації населенню. Найбільш ефективно це за-
вдання вирішується шляхом впровадження комплексного підходу.

Комунальне підприємство «Меморіальний парк «Дробицький Яр» працює 
з метою збереження та розвитку меморіального комплексу, побудованого на 
місці масових розстрілів нацистськими окупаційними військами в 1941–1942 
роках близько 30 тисяч осіб мирного населення Харкова, а також для про-
паганди мирного співіснування різних культур і народів, які проживають на 
території міста Харкова. Основою діяльності підприємства є здійснення екс-
курсійної діяльності на території меморіального парку, робота щодо пошуку та 
поповнення історичних та архівних документів, робота щодо впорядкування й 
облаштування місця поховань жертв нацизму, що увічнюють Перемогу у Дру-
гій світовій війні. Програмою передбачається надання фінансової підтримки 
комунальному підприємству на поточне утримання та розвиток матеріально-
технічної бази.

Комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку іме-
ні М. Горького» створено з метою всебічної організації вільного часу, актив-
ного відпочинку і розваг, задоволення культурних потреб громадян та гостей 
міста, створення умов для розвитку художньої і технічної творчості населення.

Задля цього підприємство створює та підтримує в належному стані вже на-
явну матеріально-технічну базу, будує і організовує роботу естрадних театрів, 
танцювально-концертних і спортивних залів, цирків, відеозалів, ігротек, дис-
котек, танцювальних майданчиків, тирів, стадіонів, спортивних та тренажер-
них майданчиків, баз прокату культурно-побутового і спортивного інвента-
рю, виставкових залів, зоокуточків, автодромів, магазинів та інших об’єктів 
культурно-масового, фізкультурно-оздоровчого і побутового призначення, 
конструює, будує, закуповує, створює, установлює і монтує різні механічні 
атракціони, атракціони малих форм, організує групи пересувних атракціонних 
комплексів, створює та розвиває базу для роботи з дітьми, підлітками та мо-
лоддю, організовує роботу механічних атракціонів, атракціонів малих форм, 
бази прокату, організовує духові і естрадні оркестри, ансамблі, колективи ху-
дожньої самодіяльності та технічної творчості, прикладного мистецтва, кіно-
студії, аматорські об’єднання та клуби за інтересами, проводить театралізовані 
свята, тематичні вечори, конкурси, фестивалі, виставки, спортивні змагання, 
вечори відпочинку та танців, народні гуляння, концерти професіональних і 
самодіяльних колективів, фольклорні свята, організовує в установленому по-
рядку аукціони, лотереї, здійснює роботи з благоустрою, озеленення та при-
бирання території.

Комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку 
м. Харкова» (далі — КП «ОПК м. Харкова») створено у квітні 2011 року з метою 
об’єднання територій 6 парків у складі одного підприємства для поліпшення 
організації адміністрування, мінімізації невиробничих витрат, а також забез-
печення підтримання порядку і чистоти, забезпечення умов для організації до-
звілля та відпочинку жителів і гостей міста Харкова. Підприємство здійснює 
свою діяльність у 5 районах м. Харкова на території таких парків:

парк «Зелений гай» (Індустріальний район) — 571 236 м2;
парк ім. В.В. Маяковського (Індустріальний район) — 79 396 м2;
парк «Юність» (Холодногірський район) — 72 060 м2;
парк «Зустріч» (Немишлянський район) — 114 270 м2;
парк Машинобудівників (Слобідський район) — 606 972 м2;
парк «Перемога» (Московський район) — 470 000 м2,
Усього 1 913 934 м2 (191,4 га).
Завдяки наявності єдиного центру прийняття рішень, КП «ОПК м. Харкова» 

має можливість ефективно розпоряджатися коштами підприємства і оператив-
но направляти їх на необхідні статті витрат і потреби вищезазначених парків.

Утримання території зеленої зони міста Харкова, що входить до складу КП 
«ОПК м. Харкова», а також атракціонів, що в ній розташовані, є важливим 
елементом благоустрою та місцем відпочинку і розваг у районах міста Харкова 
для жителів та гостей міста.

Підготовка кадрів початкової та середньої ланки культурно-освітньої робо-
ти та мистецтва здійснюється на базі мистецьких шкіл (початкова мистецька 
освіта), які підпорядковані Департаменту культури Харківської міської ради, 
та на базі культурно-освітнього, музичного та художнього училищ, а також ви-
щої ланки підготовки кадрів — на базі Харківської державної академії культу-
ри, Харківського державного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського та 
Харківської академії дизайну та мистецтв.

У місті Харкові проводиться понад 50 постійно діючих фестивалів та кон-
курсів, у тому числі міжнародних. З метою забезпечення змістовного дозвілля 
харків’ян і гостей міста постійно впроваджуються нові творчі проєкти, запо-
чатковуються інноваційні підходи до проведення масових заходів.

3. Мета Програми
Основною метою Програми є виховання у харків’ян почуття патріотизму до 

рідної країни та Харкова, організація їх дозвілля у святкові дні, забезпечення 
умов для суспільної й культурної самореалізації талановитої особистості через 
організацію, проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних 
проєктів, фестивалів і конкурсів, реалізація комплексу освітніх, культурно-
мистецьких програм і проєктів для дітей та молоді, забезпечення належного 
функціонування мережі закладів та підприємств культури.

4. Механізм реалізації та напрямки Програми
Механізм реалізації Програми передбачає такі напрямки:
забезпечення функціонування закладів культури міста Харкова;
проведення тематичних концертів, театралізованих свят і народних гулянь у 

великих концертних залах, на майданах та вулицях Харкова, у парках культури 
та відпочинку;

проведення оглядів самодіяльної народної творчості, виявлення високо-
професійних колективів та сольних виконавців;

проведення фестивалів і конкурсів різних жанрів;
висвітлення культурних подій на телебаченні та в мережі Інтерент;
висвітлення інформації щодо проведення фестивалів, свят, тематичних 

концертів, масових народних гулянь у місцях розміщення соціальної реклами;
фінансова підтримка обдарованих дітей, молоді та творчої інтелігенції;

удосконалення роботи закладів та підприємств культури;
виховання поваги до людей різних національностей;
забезпечення конституційного права харків’ян на задоволення культурних 

потреб, підвищення рівня народної та професійної творчості, зростання куль-
турного та мистецького потенціалу Харкова;

перетворення Харкова на культурний центр європейського рівня;
створення рівних умов для інформаційного висвітлення культурних заходів 

у засобах масової інформації;
розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств 

культури;
надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста 

Харкова;
сприяння подальшому розвитку масових бібліотек м. Харкова шляхом їх 

переходу на сучасний рівень обслуговування населення з використанням тра-
диційних та новітніх інформаційних технологій.

реалізація проєктів — переможців громадського бюджету (бюджету участі) 
міста Харкова.

З метою ефективного управління комунальною власністю у сфері культу-
ри та мистецтва, подальшого розвитку матеріально-технічної бази зазначеної 
сфери, якісного надання гарантованих послуг жителям міста Харкова відпо-
відними ресурсами (у тому числі фінансовими) забезпечуються спеціально 
створені комунальні підприємства «Центральний парк культури та відпочинку 
імені М. Горького», КП «ОПК м. Харкова», «Меморіальний парк «Дробиць-
кий Яр».

5. Фінансування
5.1. Фінансування Програми здійснюється за такими напрямками:
5.1.1. Забезпечення функціонування закладів культури міста Харкова.
5.1.2. Оновлення та розвиток культурної спадщини міста Харкова.
5.1.3. Розвиток матеріально-технічної бази закладів та підприємств культу-

ри.
5.1.4. Фінансова підтримка комунального підприємства «Меморіальний 

парк «Дробицький Яр».
5.1.5. Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний 

парк культури та відпочинку імені М. Горького».
5.1.6. Фінансова підтримка комунального підприємства «Об’єднання пар-

ків культури та відпочинку міста Харкова».
5.1.7. Погашення кредиторської заборгованості за минулі періоди, у тому 

числі за попередніми програмами.
5.1.8. Реалізація проєктів — переможців громадського бюджету (бюджету 

участі) міста Харкова.
5.2. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, перед-

бачених в бюджеті Харківської міської територіальної громади на відповідний 
рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу забезпечити в місті Харкові:
функціонування закладів культури міста Харкова;
виховання почуття інтернаціоналізму та поваги до людей різних національ-

ностей;
реалізацію конституційного права харків’ян на задоволення культурних по-

треб, підвищення рівня народної та професійної творчості, зростання культур-
ного та мистецького потенціалу Харкова;

перетворення Харкова на культурний центр європейського рівня;
створення рівних умов для інформаційного висвітлення культурних заходів 

у засобах масової інформації;
оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів та підпри-

ємств культури міста Харкова;
безперебійну діяльність та розвиток комунальних підприємств культури 

міста Харкова;
сприяння подальшому розвитку масових бібліотек м. Харкова шляхом їх 

переходу на сучасний рівень обслуговування населення з використанням тра-
диційних та новітніх інформаційних технологій.

7. Управління процесом виконання Програми та контроль за її виконанням
Управління процесом виконання Програми та контроль за її виконанням 

покладається на виконавчі органи Харківської міської ради.

8. Основні заходи щодо напрямів виконання Програми
8.1. Забезпечення функціонування закладів культури міста Харкова.
Забезпечення виплати заробітної плати, нарахувань на оплату праці, по-

точних видатків, енергоносіїв, капітальних видатків комунальними закладами 
культури міста Харкова. Проведення міських масових заходів на концертних 
майданчиках міста Харкова.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради та заклади культури.
2022–2026 роки.

8.2. Оновлення та розвиток культурної спадщини міста Харкова.
8.2.1. Відзначення державних, міських та професійних свят.
Забезпечення проведення на високому організаційному рівні заходів з на-

годи державних та міських свят, у тому числі урочистих церемоній покладання 
квітів, концертів, святкових заходів тощо.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади та підпри-
ємства культури.
2022–2026 роки.

8.2.2. Проведення фестивалів та конкурсів.
Забезпечення проведення на високому організаційному рівні фестивалів і 

конкурсів різних рівнів — всеукраїнських, міжнародних, міських.
Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади та підпри-
ємства культури.
2022–2026 роки.

8.2.3. Надання фінансової підтримки.
Забезпечення необхідних умов для самореалізації талановитої особистості 

шляхом надання фінансової підтримки обдарованим дітям та молоді для участі 
у міжнародних та всеукраїнських фестивалях і конкурсах, надання фінансової 
підтримки творчій інтелігенції, особам з інвалідністю з вадами зору та слуху 
для участі в культурно-мистецьких заходах, організації заходів (творчих вечо-
рів, концертів тощо).

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради.
2022–2026 роки.

8.2.4. Інформаційне висвітлення культурних заходів.
Забезпечення доступу широких верств населення до інформації щодо захо-

дів з нагоди державних та міських свят, фестивалів і конкурсів, висвітлення їх 
у засобах масової інформації.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради.
2022–2026 роки.

8.2.5. Реалізація творчих проєктів.
Усебічна підтримка творчих проєктів громадських організацій, фонду куль-

тури, творчих спілок тощо.
Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради.
2022–2026 роки.

8.2.6. Відзначення ювілейних дат закладів, організацій, підприємств культу-
ри, видатних діячів мистецтва.

Відзначення ювілеїв закладів, підприємств та організацій культури, вшану-
вання осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток культури міста Харкова, 
забезпечення проведення відповідних святкових заходів.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади та підпри-
ємства культури.
2022–2026 роки.

8.2.7. Організація культурно-спортивних масових заходів.
Підготовка та проведення культурної частини масових заходів спортивного 

напрямку.
Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади та підпри-
ємства культури
2022–2026 роки.

8.2.8. Видання творів харківських авторів.

Фінансування видання творів харківських авторів відповідно до затвердже-
ного Положення.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади культури.
2022–2026 роки.

8.3. Розвиток матеріально-технічної бази закладів та підприємств культури:
8.3.1. Початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
Створення умов для збереження та розвитку початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів. Розвиток матеріально-технічної бази. Ви-
готовлення проєктної документації, проведення капітальних і поточних ре-
монтів, реконструкції та реставрації будівель та споруд, інженерних мереж, 
установлення охоронно-пожежної сигналізації, лічильників обліку. Придбан-
ня меблів, реквізиту, костюмів та іншого обладнання. Придбання нових му-
зичних інструментів. Придбання сучасної комп’ютерної, аудіо-, відеотехніки. 
Придбання м’якого інвентарю. 

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, початкові спеціалі-
зовані мистецькі навчальні заклади.
2022–2026 роки.

8.3.2. Масових бібліотек.
Створення умов для збереження та розвитку міських масових бібліотек. 

Розвиток матеріально-технічної бази. Виготовлення проєктної документації, 
проведення капітальних і поточних ремонтів, реконструкції та реставрації бу-
дівель та споруд, інженерних мереж, установлення охоронно-пожежної сиг-
налізації, лічильників обліку. Придбання меблів, реквізиту та іншого облад-
нання. Придбання сучасної комп’ютерної, аудіо-, відеотехніки. Придбання 
м’якого інвентарю. Поповнення бібліотечних фондів.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади культури.
2022–2026 роки.

8.3.3. Клубів, музеїв, театрів, будинків та палаців культури, галереї.
Створення умов для збереження та розвитку клубів, музеїв, театрів, будин-

ків та палаців культури, галереї. Розвиток матеріально-технічної бази. Виго-
товлення проєктної документації, проведення капітальних і поточних ремон-
тів, реконструкції та реставрації будівель та споруд, інженерних мереж, уста-
новлення охоронно-пожежної сигналізації, лічильників обліку. Придбання 
меблів, реквізиту, костюмів та іншого обладнання. Придбання нових музич-
них інструментів. Придбання сучасної комп’ютерної, аудіо-, відеотехніки. 
Придбання м’якого інвентарю.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради. Клуби, музеї, теа-
три, будинки та палаци культури, галерея.
2022–2026 роки.

8.3.4. Парків культури та відпочинку.
Створення умов для відпочинку харків’ян та гостей міста шляхом облашту-

вання відповідних паркових зон.
Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, Управління з бу-
дівництва, ремонту та реконструкції Де-
партаменту будів-ництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради.
2022–2026 роки.

8.4. Фінансова підтримка комунального підприємства «Меморіальний парк 
«Дробицький Яр».

Забезпечення поточного утримання меморіального парку «Дробицький 
Яр». Розробка проєктно-кошторисної документації. Капітальне будівництво. 
Реконструкція. Ремонтно-будівельні роботи. Придбання обладнання і пред-
метів довгострокового користування.

Комунальне підприємство «Меморіаль-
ний парк «Дробицький Яр».
2022–2026 роки.

8.5. Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк 
культури та відпочинку імені М. Горького».

Забезпечення поточного утримання комунального підприємства «Цен-
тральний парк культури та відпочинку імені М. Горького». Розробка проєк-
тно-кошторисної документації. Капітальне будівництво. Реконструкція. Ре-
монтно-будівельні роботи. Придбання обладнання і предметів довгостроко-
вого користування.

Комунальне підприємство «Централь-
ний парк культури та відпочинку імені 
М. Горького», Управління з будівництва, 
ремонту та реконструкції Департаменту 
будівництва та шляхового господарства 
Харківської міської ради.
2022–2026 роки.

8.6. Фінансова підтримка комунального підприємства «Об’єднання парків 
культури та відпочинку міста Харкова».

Забезпечення поточного утримання КП «ОПК м. Харкова». Розробка про-
єктно-кошторисної документації. Капітальне будівництво. Реконструкція. 
Ремонтно-будівельні роботи. Придбання обладнання і предметів довгостро-
кового користування.

КП «ОПК м. Харкова», Департамент 
житлово-комунального господарства 
Харківської міської ради, Управління 
екології та благоустрою Департамен-
ту житлово-комунального господарства 
Харківської міської ради
2022–2026 роки.

8.7. Система забезпечення розвитку культури.
8.7.1. Нормативно-правове забезпечення.
Забезпечення виконання Бюджетного кодексу України, Земельного кодек-

су України, законів України «Про культуру», «Про освіту», «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про бібліотеки 
та бібліотечну справу», «Про Національну програму інформатизації», «Про 
музеї та музейну справу», Указу Президента України «Про невідкладні заходи 
щодо розвитку бібліотек України», інших нормативно-правових актів, які ре-
гламентують діяльність у галузі культури.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022–2026 роки.

8.7.2. Кадрове забезпечення.
Здійснення заходів з дотримання нормативів кадрового забезпечення сфе-

ри культури. Сприяння перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців 
галузі.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022–2026 роки.

8.7.3. Матеріально-технічне забезпечення.
8.7.3.1. Упровадження типових проєктно-кошторисних документів для бу-

дівництва об’єктів культури із застосуванням сучасних будівельних технологій 
для організації дозвілля.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022–2026 роки.

8.7.3.2. Продовження здійснення заходів щодо реалізації програм у сфері 
культури.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022–2026 роки.

8.7.3.3. Продовження роботи з прийому до комунальної власності територі-
альної громади міста Харкова об’єктів культурної спрямованості.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022–2026 роки.



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ21 Четверг 
30 декабря 2021 года

8.7.3.4. Сприяння проведенню міжнародних та всеукраїнських фестивалів, 
конкурсів, виставок тощо.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022–2026 роки.

8.7.3.5. Недопущення використання приміщень закладів та підприємств 
культури не за призначенням. Сприяння впровадженню різних форм госпроз-
рахункової діяльності.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022–2026 роки.

8.7.3.6. Щорічне планування у бюджеті Харківської міської територіальної 
громади коштів на утримання та ремонт будівель закладів та підприємств куль-
тури, придбання меблів, реквізиту, костюмів та іншого обладнання, придбан-
ня нових музичних інструментів, придбання сучасної комп’ютерної, аудіо-, 
відеотехніки, м’якого інвентарю.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022–2026 роки.

8.8. Фінансове забезпечення:
8.8.1. Забезпечення впровадження місцевих переваг для залучення спон-

сорських коштів та інвестицій у розвиток культури.
Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022–2026 роки.

8.8.2. Здійснення заходів щодо розширення переліку та збільшення обсягів 
надання платних послуг бюджетними закладами та підприємствами культури.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022–2026 роки.

8.8.3. Забезпечення дієвого контролю за цільовим використанням коштів, 
які виділяються на розвиток культури, вжиття заходів щодо дотримання за-
конності, зміцнення фінансової дисципліни, збереження матеріальних цін-
ностей, недопущення зловживань.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022–2026 роки.

8.9. Інформаційне забезпечення:
8.9.1. Удосконалення системи інформування жителів міста через засоби 

масової інформації та мережу Інтернет про культурні заходи, культуру спіл-
кування.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022–2026 роки.

8.9.2. Сприяння започаткуванню та здійсненню випуску тематичних теле-
візійних програм та інформаційних сайтів мережі Інтернет у сфері культури.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022–2026 роки.

8.10. Міжнародна діяльність:
8.10.1. Сприяння розвитку культурних зв’язків з містами-побратимами м. 

Харкова.
Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підприєм-
ства культури.
2022-2026 роки.

8.10.2. Забезпечення участі харківських творчих колективів та виконавців у 
фестивалях, конкурсах, інших культурних заходах, що проводяться містами-
побратимами м. Харкова.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, організа-
ції, підприємства культури.
2022–2026 роки.

8.11. Реалізація проєктів — переможців громадського бюджету (бюджету 
участі) міста Харкова.

Департамент культури Харківської місь-
кої ради, відділи культури по районах 
м. Харкова Департаменту культури Хар-
ківської міської ради, заклади, підпри-
ємства культури, громадські організації 
(за згодою).
2022–2026 роки.

Директор Департаменту культури Харківської міської ради 
С.І. БАБИЦЬКА

З метою підвищення рівня соціальної підтримки та 
матеріального стимулювання обдарованих учнів закла-
дів освіти міста, забезпечення економічних і соціальних 
гарантій для їх самореалізації, на підставі ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керую-
чись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Внести з 01 вересня 2021 року зміни до Положення 

про стипендію Харківської міської ради «Кращий учень 
закладу освіти», затвердженого рішенням 19 сесії Харків-
ської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1074/18 
«Про затвердження Положення про стипендію Харків-
ської міської ради «Кращий учень закладу освіти», ви-

клавши абзац третій розділу 1 «Загальні положення» у 
такій редакції:

«Встановлюється 240 стипендій для учнів закладів 
загальної середньої освіти та вихованців закладів поза-
шкільної освіти (у тому числі дитячо-юнацьких спортив-
них шкіл). Стипендії виплачуються в розмірі 800 грн на 
місяць протягом року (з 01 вересня по 31 серпня).». 

2. Здійснити перерахунок стипендій у встановленому 
розмірі 800 грн з 01 вересня 2021 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних 
питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика 
та спорт) і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 зазначено-
го Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексну програму реалізації гендер-

ної та сімейної політики в місті Харкові на 2022–2026 ро-
ки (додається).

2. Фінансування заходів Комплексної програми реа-
лізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 
2022–2026 роки здійснювати відповідно до бюджетних 

призначень, затверджених Харківською міською радою 
в бюджеті Харківської міської територіальної громади на 
відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на 
постійну комісію Харківської міської ради з гумані-

тарних питань (освіта, культура, духовність, молодіж-
на політика та спорт) і секретаря Харківської міської 
ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 222/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 225/21
М. ХАРКІВ

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІЮ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«КРАЩИЙ УЧЕНЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ 
ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В МІСТІ ХАРКОВІ НА 2022–2026 РОКИ

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 
РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

В МІСТІ ХАРКОВІ НА 2022–2026 РОКИ

м. Харків
2021

ДОДАТОК
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В МІСТІ ХАРКОВІ НА 2022–2026 РОКИ»
ВІД 22.12.2021 № 225/21

Зміст
Паспорт Програми
1. Обґрунтування Програми
2. Основні завдання Програми
3. Основні напрями виконання Програми
4. Фінансування Програми
5. Заходи щодо реалізації основних напрямів виконання Програми
5.1. Організаційне забезпечення реалізації гендерної та сімейної політики, 

удосконалення нормативно-правової бази
5.2. Формування культури гендерної рівності, організація просвітницької 

діяльності з питань гендерної та антидискримінаційної політики згідно з резо-
люцією Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

5.3. Запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за озна-
кою статі

5.4. Протидія торгівлі людьми
5.5. Підтримка сім’ї, забезпечення розвитку молодого покоління
5.6. Соціальна робота із сім’ями, дітьми та молоддю, у тому числі які належать 

до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах
5.7. Організація оздоровлення та відпочинку дітей
5.8. Забезпечення функціонування установ комунальної власності, що пра-

цюють із сім’ями, дітьми та молоддю, у тому числі які належать до вразливих 
груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

Паспорт Програми

Назва Програми Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в 
місті Харкові на 2022–2026 роки (далі — Програма)

Правове 
забезпечення 
для розробки 
Програми

Конституція України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків»;
Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;
Закон України «Про протидію торгівлі людьми»;
Закон України «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;
Закон України «Про соціальні послуги»;
Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;
Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року.

Замовник 
Програми Харківська міська рада

Розробники 
Програми

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради, Департамент соціальної політики Харківської міської ради.

Головна мета 
Програми

Створення в місті Харкові необхідних умов для забезпечення гендерної 
рівності, підвищення престижу та укріплення інституту сім’ї, попереджен-
ня домашнього насильства та насильства за ознакою статі, мінімізації тор-
гівлі людьми, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей.

Строки реалізації 
Програми 2022–2026 роки

Джерела 
фінансування 
Програми

Кошти бюджету Харківської міської територіальної громади та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Обсяги 
фінансування 
Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до бюд-
жетних призначень, затверджених Харківською міською радою при 
прийнятті бюджету Харківської міської територіальної громади на 
відповідний рік.

Виконавці 
Програми

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради (далі — ДССМС);
Департамент соціальної політики Харківської міської ради (далі — ДСП);
Департамент освіти Харківської міської ради (далі — ДО);
Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради (далі — ДОЗ);
Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» (далі — 
ХМЦСС);
Центр надання допомоги постраждалим від насильства (далі — ЦНДПН).

Очікувані 
результати 
від реалізації 
Програми

Удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків у місті Харкові; 
забезпечення ефективної співпраці Харківської міської ради та її ви-
конавчих органів, міжнародних організацій і громадських об’єднань, 
діяльність яких спрямовано на забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків у суспільстві;
посилення ефективності взаємодії виконавчих органів Харківської 
міської ради, міжнародних організацій, громадських об’єднань та 
інших юридичних осіб, що виконують різні функції у сферах попере-
дження домашнього насильства та насильства за ознакою статі, 
протидії торгівлі людьми;
мінімізація рівня торгівлі людьми, підвищення рівня поінформова-
ності суспільства щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в си-
туації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою 
формування у населення навичок безпечної поведінки;
підвищення в суспільстві престижу сім’ї, утвердження пріоритет-
ності сімейних цінностей, підвищення ролі батьків у вихованні ди-
тини;
підготовка молоді до подружнього життя, народження бажаних дітей 
у сім’ях, майбутнього відповідального батьківства у вихованні дітей;
запобігання сімейному неблагополуччю та надання допомоги 
сім’ям, які її потребують;
забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку дітей міста 
Харкова;
розширення спектру надання комплексної фахової допомоги по-
страждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі, удосконалення системи запобігання та протидії насильству.

1. Обґрунтування Програми
Головним викликом ХХІ століття для всіх міст світу є формування нової па-

радигми розвитку суспільства, яка побудована на захисті реалізації прав лю-
дини, створенні міцного громадянського суспільства та сприянні сталому со-
ціально-економічному розвитку. 

Створення Програми є необхідністю, зважаючи на:
світовий порядок денний, а саме: затверджені Генеральною Асамблеєю 

ООН Цілі сталого розвитку до 2030 року, серед яких однією з головних є ген-
дерна рівність як відображення прав людини та цінностей ООН;

долучення України до головних міжнародних зобов’язань щодо забезпечен-
ня гендерної рівності, включаючи Конвенцію про ліквідацію всіх форм дис-
кримінації щодо жінок (CEDAW, 1980 рік) та її Факультативний протокол, 
Пекінську декларацію та Платформу дій (1995 рік); 

забезпечення національної законодавчої та політичної системи для гендер-
ної рівності, включаючи Державну програму щодо забезпечення рівних прав 
та можливостей для чоловіків та жінок, а також Національний план дій з ви-
конання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період 
до 2025 року;

погіршення демографічної ситуації в Україні, а саме: зменшення народжу-
ваності, превалювання однодітних сімей, чайлдфрі, зростання кількості роз-
лучень;

формування державної сімейної політики, зважаючи на те що сьогодні від-
повідальність за утримання і виховання дітей покладено на батьків значно 
більшою мірою, ніж на державу, та пріоритетом розвитку є роль сім’ї у життє-
забезпеченні та вихованні дітей, їх оздоровленні й лікуванні, отриманні освіти 
і спеціальності;

збільшення кількості проявів дискримінації, конфліктів, насильства та 
жорстокості в сім’ї включно з побутовим та сексуальним насильством, тор-
гівлею людьми та перешкодами у здійсненні політичних, економічних та со-
ціальних прав;

процеси децентралізації, необхідність підвищення впливу та швидкого реа-
гування органів місцевого самоврядування.

Програма базується на таких принципах:
дотримання демократичних цінностей, а саме: справедливості, рівності 

прав та можливостей, інклюзивності, толерантності та недискримінації;
системності та комплексності, що передбачають розробку та впроваджен-

ня стратегічних завдань, міжінституційну співпрацю та практичну реаліза-
цію;

відкритості, прозорості та публічності, що зумовлює залучення експертів до 
її розробки та виконання і громади до контролю за її виконанням.

Програма носить стратегічний характер та складається з таких компонентів:
проведення аналізу, розробка рекомендацій та вдосконалення нормативно-

правової бази в межах компетенції Програми;
формування реєстрів та аналіз потреб відповідних соціальних груп;
розвиток інфраструктури, механізмів співпраці, реагування та діалогу в 

межах наявного завдання;
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підвищення рівня компетентності всіх надавачів послуг включно з виконав-
чими органами Харківської міської ради, закладами освіти, охорони здоров’я, 
засобами масової інформації та іншими;

проведення інформаційно-просвітницької роботи та виготовлення соці-
альної реклами в межах наявної тематичної програми;

розвиток партнерства з громадськими об’єднаннями і благодійними орга-
нізаціями та залучення їх до виконання завдань Програми;

проведення заходів.
Головними гендерними індикаторами Програми стануть створення грома-

дянського суспільства з рівними правами та можливостями жінок і чоловіків у 
всіх сферах життєдіяльності та стан сім’ї, який визнано у світі інтегральним по-
казником суспільного розвитку, що відображає моральний стан суспільства та є 
могутнім фактором формування демографічного потенціалу.

2. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
реалізація гендерної політики в місті Харкові як одного з пріоритетних на-

прямків діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованого на за-
безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя 
суспільства;

упровадження європейських стандартів рівності; 
попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі;
протидія торгівлі людьми;
захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, та надання їм допомоги; 
популяризація здорового способу життя у родині, колективі та суспільстві, 

збереження репродуктивного здоров’я;
збереження традиційних сімейних цінностей на засадах партнерства, толе-

рантності та взаємоповаги; 
посилення мотивації до реєстрації шлюбів, свідомого народження й вихо-

вання дітей, сприяння соціальному становленню та розвитку сімей та молодо-
го покоління, підтримка талановитих та творчо обдарованих дітей;

підвищення соціального захисту сімей, які потребують допомоги; 
забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей.

3. Основні напрями виконання Програми
Основними напрямами виконання Програми є:
організаційне забезпечення реалізації гендерної та сімейної політики, удо-

сконалення нормативно-правової бази;
формування культури гендерної рівності, організація просвітницької діяль-

ності з питань гендерної політики та антидискримінаційної політики згідно з 
резолюцією Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»;

запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі;

протидія торгівлі людьми;
підтримка сім’ї, забезпечення розвитку молодого покоління;
соціальна робота із сім’ями, дітьми та молоддю, у тому числі які належать до 

вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах;
організація оздоровлення та відпочинку дітей;
забезпечення функціонування установ комунальної власності, що працю-

ють із сім’ями, дітьми та молоддю, у тому числі які належать до вразливих груп 
населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

4. Фінансування Програми
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів, передбаче-

них у бюджеті Харківської міської територіальної громади на 2022–2026 роки, 
а також за рахунок інших, передбачених законодавством джерел.

5. Заходи щодо реалізації основних напрямів виконання Програми

№ з/п Зміст заходів Виконавці

1 2 3

5.1. Організаційне забезпечення реалізації гендерної та сімейної політики,
удосконалення нормативно-правової бази

5.1.1
Аналіз нормативно-правових актів, програм Харківської міської 
ради щодо включення до них питань забезпечення гендерної рів-
ності громадян, оновлення положень із залученням експертів. 

ДССМС

5.1.2
Розроблення гендерного паспорта міста Харкова на основі гендер-
ної статистики із залученням аналітичних центрів, профільних гро-
мадських організацій, виконавчих органів Харківської міської ради.

ДССМС

5.1.3

Проведення досліджень, спрямованих на відслідковування змін, 
тенденцій та впливів на ситуацію у суспільстві з питань гендерної 
політики. Надання рекомендацій щодо застосування гендерного 
підходу у процесі розроблення програми економічного та соціаль-
ного розвитку міста Харкова і галузевих програм, упровадження 
антидискримінаційної політики та політики рівності в місті Харкові.

ДССМС

5.1.4 Визначення гендерних індикаторів та їх упровадження до програм 
Харківської міської ради. ДССМС

5.1.5

Проведення аналізу та розроблення рекомендацій щодо створен-
ня необхідної інфраструктури з урахуванням потреб дівчат та хлоп-
ців, жінок та чоловіків, зокрема осіб з інвалідністю, у місті. Розроб-
ка карти доступності, мобільності та безпеки міського простору.

ДСП,
ДССМС

5.1.6 Проведення моніторингу запобігання дискримінації за ознакою 
статі під час надання адміністративних та соціальних послуг.

ДСП,
ДССМС

5.1.7 Здійснення заходів із проведення гендерного аналізу бюджету 
Харківської міської територіальної громади. ДССМС

5.1.8
Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради з пи-
тань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 
насильству в сім’ї, гендерному насильству, протидії торгівлі людьми.

ДСП,
ХМЦСС

5.1.9

Проведення навчань для підвищення рівня компетенції з гендер-
них питань громадян, співробітників підприємств, установ та ор-
ганізацій, депутатів та посадових осіб виконавчих органів Харків-
ської міської ради, зокрема щодо досягнення рівності жінок та чо-
ловіків, запобігання та врегулювання конфліктів, порядку взаємодії 
з надання допомоги постраждалим, застосування підходів із за-
безпечення гендерної рівності у професійній діяльності.

ДССМС,
ДСП,

ХМЦСС

5.1.10

Проведення конкурсів проєктів для реалізації програм і проєктів у 
сфері протидії насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної 
рівності, сімейної політики, антидискримінаційної політики, протидії 
торгівлі людьми, надання допомоги постраждалим від конфліктів.

ДСП,
ДССМС

5.1.11

Створення методичного центру постійної підготовки з питань за-
безпечення гендерної рівності, запобігання насильству за ознакою 
статі, протидії дискримінації, надання гендерно чутливих соціаль-
них послуг.

ДСП,
ЦНДПН

5.1.12
Проведення досліджень основних причин виникнення конфліктів 
та їх впливу на жінок і дівчат, у тому числі щодо ризиків насильства 
за ознакою статі, доступу до правосуддя.

ДССМС,
ДСП,

ХМЦСС,
ЦНДПН

5.1.13 Реалізація проєктів — переможців громадського бюджету (бюдже-
ту участі) міста Харкова. ДССМС

5.2. Формування культури гендерної рівності, організація 
просвітницької діяльності з питань гендерної та антидискримінаційної політики 

згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

5.2.1

Проведення навчання соціальних працівників, педагогічних 
працівників, психологів, юристів, медичних працівників, пред-
ставників громадських організацій, волонтерів з питань надання 
гендерно чутливих соціальних послуг, запобігання та протидії всім 
формам насильства щодо жінок, надання допомоги постраждалим 
від конфліктів, сексуального насильства з урахуванням потреб по-
страждалих від конфліктів, у тому числі особливих потреб людей з 
інвалідністю, осіб похилого віку.

ДССМС,
ДСП,
ДО,

ДОЗ,
ХМЦСС,
ЦНДПН

5.2.2 Організація проведення навчання батьків з питань особливостей 
безпеки життєдіяльності дівчат та хлопців. 

ДССМС,
ДО

5.2.3

Проведення тренінгів з теорії і практики встановлення миру, при-
мирення та участі у миротворчих процесах для жінок, які залуча-
ються до проведення безпосередніх заходів врегулювання кон-
фліктних та кризових ситуацій.

ДССМС,
ДСП,

ХМЦСС

5.2.4

Виготовлення та розповсюдження просвітницьких матеріалів, про-
мофільмів, інформаційних відеоматеріалів, проведення заходів, 
спрямованих на формування у членів територіальної громади стій-
ких переконань щодо норм культури миру, толерантності, протидії 
конфліктам, формування культури гендерної рівності, нетерпи-
мості до проявів дискримінації, підвищення обізнаності з питань 
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, 
подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка.

ДССМС,
ДСП,

ХМЦСС,
ЦНДПН

5.2.5

Проведення для представників засобів масової інформації інфор-
маційно-просвітницьких заходів з питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, формування у суспільстві 
толерантності, культури миру, протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі.

ДССМС

5.2.6

Проведення інформаційних кампаній та семінарів-тренінгів для 
роботодавців з питань запровадження стандартів рівності жінок і 
чоловіків у сфері праці на основі міжнародних трудових стандартів 
та кращого європейського досвіду, забезпечення гендерної рів-
ності на робочому місці. Підготовка рекомендацій щодо запобіган-
ня дискримінації у сфері праці та забезпечення гнучких умов праці 
для чоловіків і жінок із сімейними обов’язками, забезпечення рів-
ного ставлення і рівних можливостей для них.

ДСП, 
ДССМС,
ХМЦСС

1 2 3

5.2.7

Проведення заходів, спрямованих на розвиток лідерських нави-
чок жінок, розширення їх участі у прийнятті рішень в усіх сферах 
життя суспільства, залучення до провадження підприємницької 
діяльності.

ДССМС

5.2.8 Залучення дівчат і жінок до налагодження діалогу та в разі потреби 
вирішення конфліктів на рівні територіальної громади. ДССМС

5.2.9
Розроблення та поширення тематичних програм та соціальної 
реклами в засобах масової інформації щодо гендерних аспектів 
запобігання та врегулювання конфліктів.

ДССМС,
ДСП,

ХМЦСС

5.3. Запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за ознакою статі

5.3.1

Формування та оновлення бази даних органів, установ, ор-
ганізацій, які надають послуги із захисту і підтримки постраждалих 
від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, інфор-
мування про допомогу, яку можна в них отримати.

ДССМС

5.3.2

Розвиток інфраструктури захисту від насильства шляхом розши-
рення мережі закладів, установ та сервісів із надання допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та насильства за озна-
кою статі (місць тимчасового перебування постраждалих, осеред-
ків надання медико-соціальної та психологічної допомоги, денних 
центрів обслуговування постраждалих тощо).

ДСП,
ДОЗ,

ДССМС

5.3.3
Виготовлення та розповсюдження просвітницьких і методичних 
матеріалів про захист та надання допомоги постраждалим від на-
сильства.

ДСП,
ДССМС,
ХМЦСС

5.3.4
Забезпечення діяльності підрозділу «Мобільна бригада соціально-
психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі».

ДСП,
ЦНДПН

5.3.5

Координація діяльності із запобігання та протидії домашньому на-
сильству та насильству за ознакою статі, удосконалення процесу 
налагодження взаємодії суб’єктів соціальної роботи з правоохо-
ронними органами, відповідальними за запобігання та протидію 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

ДССМС

5.3.6

Забезпечення взаємодії соціальних служб та закладів охорони здо-
ров’я щодо ефективності надання медичних, інформаційних послуг 
з питань репродуктивного здоров’я жінкам, які постраждали від 
конфліктів, здійснення спеціальних заходів для подолання наслід-
ків насильства шляхом відновлення репродуктивного, фізичного та 
психологічного здоров’я постраждалих жінок та дівчат.

ДСП,
ДССМС,

ДОЗ,
ХМЦСС

5.3.7

Забезпечення ефективної діяльності телефонних «гарячих ліній» і теле-
фонів довіри Харківського міського центру соціальних служб «Довіра», 
громадських і благодійних об’єднань та організацій для надання 
консультацій особам, які перебувають у складних життєвих обста-
винах, зазнали дискримінації за ознакою статі, з питань домашнього 
насильства та насильства за ознакою статі, інших соціальних питань

ДСП, 
ДССМС,
ХМЦСС

5.3.8

Виконання програм для домашніх кривдників, спрямованих на 
зміну їх насильницької поведінки, формування у них нової неагре-
сивної моделі поведінки в особистих стосунках, відповідального 
ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, у тому числі до виховання 
дітей, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі 
та обов’язки жінок і чоловіків. Виконання програм для постражда-
лих від домашнього насильства осіб, спрямованих на позбавлення 
емоційної залежності, невпевненості в собі та формування у по-
страждалих осіб здатності відстоювати власну гідність, захищати 
права в особистих стосунках.

ДССМС,
ДСП,

ЦНДПН

5.3.9

Підтримка жіночих ініціативних груп, неурядових організацій та 
комунальних закладів, проведення груп підтримки і самодопомо-
ги для постраждалих від конфліктів та насильства з урахуванням 
потреб дівчат і хлопців, жінок і чоловіків.

ДССМС,
ДСП,

ХМЦСС

5.3.10

Виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких 
матеріалів, промофільмів, інформаційних відеоматеріалів, прове-
дення інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії до-
машньому насильству та насильству за ознакою статі, формуван-
ня активної громадянської позиції населення щодо реагування на 
випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі, 
залучення юнаків та чоловіків до організації заходів із запобіган-
ня та протидії насильству. Підвищення рівня правової обізнаності 
батьків і дітей з питань запобігання та протидії домашньому та на-
сильству за ознакою статі.

ДССМС,
ДСП,
ДО,

ХМЦСС

5.3.11
Створення в закладах охорони здоров’я безпечних умов надан-
ня медичної допомоги постраждалим від насильства за ознакою 
статі, торгівлі людьми та домашнього насильства.

ДОЗ

5.3.12
Організація функціональних центрів для надання медико-соціаль-
ної допомоги постраждалим від насильства за ознакою статі, тор-
гівлі людьми та домашнього насильства.

ДОЗ

5.4. Протидія торгівлі людьми

5.4.1

Виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, інфор-
маційних матеріалів, проведення заходів, тематичних семінарів, 
інформаційно-просвітницьких акцій, роз’яснювальної роботи з пи-
тань протидії торгівлі людьми.

ДССМС,
ДСП,

ХМЦСС

5.4.2 Організація та проведення в закладах освіти інформаційно-про-
світницької роботи з питань протидії торгівлі людьми.

ДССМС,
ДО

5.4.3
Посилення співпраці правоохоронних органів та соціальних служб 
з питань протидії торгівлі людьми та перенаправлення осіб, які по-
страждали від торгівлі людьми.

ДССМС,
ДСП,

ХМЦСС

5.4.4

Надання комплексу медичних, психологічних, педагогічних, юри-
дичних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, спри-
яння їх працевлаштуванню. Здійснення соціального супроводу, 
виконання спеціалізованих програм підтримки таких осіб, зокрема 
з їх реабілітації.

ДСП,
ДССМС,

ДОЗ,
ХМЦСС

5.4.5 Проведення комплексних соціологічних досліджень з метою оцін-
ки поширення різних форм експлуатації та торгівлі людьми. ДССМС

5.4.6 Продовження співпраці з міжнародними та громадськими ор-
ганізаціями у сфері протидії торгівлі людьми.

ДСП,
ДССМС,
ХМЦСС

5.5. Підтримка сім’ї, забезпечення розвитку молодого покоління

5.5.1 Проведення соціологічних досліджень та опитувань, які стосують-
ся стану та розвитку інституту сім’ї.

ДССМС,
ДСП,

ХМЦСС

5.5.2 Проведення аналізу потреб сімей в отриманні допомоги та 
соціальних послугах. 

ДСП,
ДССМС,

ДОЗ,
ХМЦСС

5.5.3

Забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємства-
ми, установами та організаціями, а також залучення потенціалу 
територіальної громади міста Харкова до проведення роботи із 
сім’ями та молоддю.

ДСП,
ДССМС,

ДОЗ,
ХМЦСС

5.5.4 Ведення Реєстру багатодітних сімей. ДССМС

5.5.5 Забезпечення виготовлення та видачі посвідчень батьків та дитини 
з багатодітної сім’ї. ДССМС

5.5.6 Оформлення нагородних документів на присвоєння почесного 
звання України «Мати-героїня». ДССМС

5.5.7

Проведення форумів, брифінгів, семінарів, засідань за круглим 
столом, інших заходів, спрямованих на збереження та популяри-
зацію національних культурних сімейних традицій і цінностей на 
засадах партнерства та взаємоповаги, підвищення престижу ба-
гатодітних сімей, взаємної відповідальності поколінь, формування 
позитивного ставлення до людей похилого та старечого віку, за-
безпечення рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідаль-
ності між жінками і чоловіками.

ДССМС,
ДСП,

ХМЦСС

5.5.8

Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, про-
мофільмів, інформаційних відеоматеріалів, проведення заходів та 
просвітницької роботи з питань розвитку та підтримки сім’ї, збе-
реження орієнтації населення на сімейний спосіб життя, підготов-
ки молоді до життя в подружжі, прав та обов’язків подружжя, по-
ширення принципів побудови сімейних стосунків на основі любові, 
підтримки, толерантності, партнерства та взаємоповаги, усвідом-
леного батьківства, відповідальності батьків за виховання дітей, по-
передження раннього соціального сирітства, популяризації моделі 
доброго батька, забезпечення рівного розподілу сімейних обов’яз-
ків та відповідальності між жінками та чоловіками щодо виховання 
дитини, популяризації різних форм сімейного виховання, взаємної 
відповідальності поколінь, формування позитивного ставлення до 
людей похилого та старечого віку, традицій української родини і мо-
ральних цінностей сім’ї на засадах партнерства та взаємоповаги.

ДССМС,
ДСП,
ДОЗ,

ХМЦСС

5.5.9
Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів для 
населення щодо видів допомоги сім’ям з дітьми, у тому числі ма-
лозабезпеченим сім’ям, багатодітним сім’ям.

ДССМС,
ДПС,

ХМЦСС

5.5.10

Проведення заходів з нагоди міжнародних, державних та місцевих 
свят, культурологічних акцій з питань сім’ї (День сім’ї, День матері, 
День батька тощо), заходів, присвячених пам’ятним подіям, фе-
стивалів, конкурсів, концертів, виставок для сімей та дітей.

ДССМС

5.5.11
Пропагування та формування здорового способу життя у родині, 
колективі, суспільстві, збереження репродуктивного здоров’я, ро-
звитку сімейного туризму.

ДССМС,
ДСП,
ДОЗ,
ДО,

ХМЦСС

1 2 3

5.5.12
Сприяння роботі закладів, установ, клубів, громадських та 
благодійних організацій, спрямованих на укріплення інституту 
сім’ї, утвердження в суспільстві сімейних цінностей.

ДССМС,
ДСП,

ХМЦСС

5.5.13

Розвиток соціального партнерства з міжнародними організація-
ми і фондами, державними та недержавними організаціями, 
благодійними фондами, у тому числі членами міського соціаль-
ного проєкту «Єдина соціальна мережа», з питань розробки та ре-
алізації соціальних проєктів. Залучення їх можливостей для надан-
ня допомоги сім’ям і молоді, які потребують соціальної допомоги.

ДСП, 
ДССМС,
ХМЦСС

5.5.14
Сприяння висвітленню в засобах масової інформації стану ре-
алізації сімейної політики. Розміщення відповідних матеріалів на 
сайтах та в соціальних мережах.

ДСП,
ДССМС,
ХМЦСС

5.5.15
Запровадження сучасних технологій щодо гармонізації родинних 
стосунків (удосконалення роботи інтернет-сайтів, надання он-
лайн-консультацій, упровадження інноваційних технологій тощо).

ДСП,
ДССМС,

ДОЗ,
ХМЦСС

5.5.16

Удосконалення діяльності комунальних закладів охорони здоров’я 
з питань планування сім’ї, розширення впровадження сучасних 
технологій при пологах, грудного вигодовування та виходжуван-
ня недоношених новонароджених, зниження захворюваності та 
смертності новонароджених від керованих причин.

ДОЗ,
ДСП

5.6. Соціальна робота із сім’ями, дітьми та молоддю, у тому числі які належать до 
вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

5.6.1

Виявлення отримувачів соціальних послуг серед сімей, дітей 
та молоді, у тому числі які належать до вразливих груп населен-
ня та/або перебувають у складних життєвих обставинах, веден-
ня їх обліку, проведення оцінювання потреб, визначення методів 
соціальної роботи, надання соціальних послуг відповідно до дер-
жавних стандартів, супроводження прийомних сімей, дитячих бу-
динків сімейного типу.

ДСП,
ХМЦСС

5.6.2
Сприяння в наданні гуманітарної допомоги сім’ям, дітям та мо-
лоді, у тому числі які належать до вразливих груп населення та/або 
перебувають у складних життєвих обставинах.

ДСП,
ХМЦСС

5.6.3
Надання відповідними спеціалістами консультаційних послуг бать-
кам з питань виховання дітей, профілактики домашнього насиль-
ства та набуття навичок безконфліктного спілкування в родині.

ДСП,
ДССМС,

ДО,
ХМЦСС

5.6.4

Проведення для вразливих груп населення та осіб / сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, інформаційно-про-
світницької роботи, спрямованої на формування стандартів пози-
тивної поведінки, здорового способу життя, навичок безпечної по-
ведінки та попередження розповсюдження соціально небезпечних 
хвороб, популяризацію сімейних форм виховання, сімейних цінно-
стей, профілактику соціального сирітства, дотримання гендерної 
рівності, у тому числі, але невиключно, шляхом надання соціальних 
послуг, розповсюдження соціальної реклами та іншої поліграфічної 
продукції, проведення масових заходів, акцій тощо.

ДСП,
ДССМС,

ДОЗ,
ХМЦСС

5.6.5 Контроль у межах повноважень за цільовим використанням дер-
жавних допомог відповідно до законодавства.

ДСП,
ХМЦСС

5.6.6

Організація роботи щодо соціальної та психологічної адаптації 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 
їх числа з метою підготовки до самостійного життя, щодо настав-
ництва.

ДСП,
ХМЦСС

5.6.7

Здійснення соціального патронажу осіб, які відбули покарання у 
вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також 
звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань 
на підставах, передбачених законодавством.

ДСП,
ХМЦСС

5.6.8

Забезпечення роботи консультативних пунктів при пологових бу-
динках, будинках дитини з метою надання комплексу соціальних 
послуг жінкам, які потрапили у складні життєві обставини або ма-
ють намір відмовитися від новонароджених дітей, жінкам, які на-
родили дитину з функціональними обмеженнями, і батькам, які 
тимчасово залишили дитину.

ДСП,
ДОЗ,

ХМЦСС

5.6.9

Підвищення взаємодії та взаємоінформування правоохоронних 
органів, служб у справах дітей, закладів освіти, управлінь соціаль-
ного захисту населення, закладів охорони здоров’я щодо сімей, 
дітей та молоді, у тому числі які належать до вразливих груп насе-
лення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

ДСП,
ДССМС,

ДОЗ,
ДО,

ХМЦСС

5.6.10

Проведення заходів для сімей та осіб із груп підвищеного ризику 
з нагоди:
Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом;
Всесвітнього дня здоров’я;
Всесвітнього дня без тютюну;
Всесвітнього дня пам’яті людей, які померли від СНІДу;
Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотичними засо-
бами та їх незаконним обігом;
Міжнародного дня боротьби з вірусними гепатитами;
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

ДСП,
ХМЦСС

5.6.11

Проведення загальноміських заходів для сімей, дітей та молоді, у 
тому числі які належать до вразливих груп населення та/або пере-
бувають у складних життєвих обставинах, з нагоди:
Міжнародного дня сім’ї та Дня матері;
Дня знань; 
Міжнародного дня людей з інвалідністю.

ДСП,
ХМЦСС

5.6.12

Забезпечення функціонування клубів спілкування «Клуб зустрічі 
друзів», «Клуб довіри», «Сімейний клуб» та інших клубів для сімей, 
дітей та молоді, у тому числі які належать до вразливих груп насе-
лення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

ДСП,
ХМЦСС

5.6.13
Організація дозвілля молоді та дітей із сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, у рамках проведення творчих та 
артзанять, інших заходів.

ДСП,
ХМЦСС

5.6.14 Створення умов для організації безпечного харчування дітей ран-
нього віку, у тому числі з малозабезпечених сімей. ДОЗ

5.6.15

Підготовка та видання методичних матеріалів з рекомендаціями 
щодо роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, у тому числі які нале-
жать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 
життєвих обставинах.

ДСП,
ХМЦСС

5.6.16

Проведення семінарів, круглих столів, конференцій, тренінгів 
тощо для різних цільових груп із розв’язання актуальних соціаль-
них проблем сімей, дітей та молоді, у тому числі які належать до 
вразливих груп населення та/або перебувають у складних життє-
вих обставинах, розповсюдження просвітницьких матеріалів та 
соціальної реклами, інформаційних матеріалів тощо.

ДСП,
ДССМС,
ХМЦСС

5.6.17

Проведення мотиваційних заходів для волонтерів, що працюють у 
соціальній сфері із сім’ями, дітьми та молоддю, у тому числі які на-
лежать до вразливих груп населення та/або перебувають у склад-
них життєвих обставинах.

ДСП,
ХМЦСС

5.6.18

Виготовлення та забезпечення іміджевою продукцією й формою 
волонтерів, що працюють із сім’ями, дітьми та молоддю, у тому 
числі які належать до вразливих груп населення та/або перебува-
ють у складних життєвих обставинах.

ДСП,
ХМЦСС

5.6.19
Проведення фестивалів, конкурсів, концертів, виставок для сімей, 
дітей та молоді, у тому числі які належать до вразливих груп насе-
лення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

ДСП,
ХМЦСС

5.6.20 Сприяння у забезпеченні соціально-психологічної підтримки учас-
ників антитерористичної операції

ДСП
ДССМС

5.7. Організація оздоровлення та відпочинку дітей

5.7.1

Організація оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі оздо-
ровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів дітей, які по-
требують особливої соціальної уваги та підтримки згідно із Зако-
ном України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

ДССМС,
ДСП,
ДОЗ

5.7.2 Проведення нарад, семінарів, тренінгів, конференцій з питань під-
готовки до оздоровчої кампанії та підбиття підсумків її проведення.

ДССМС,
ДОЗ

5.7.3

Надання організаційної, інформаційної, науково-методичної допо-
моги громадським та благодійним організаціям, підприємствам, 
установам, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, грома-
дянам з питань оздоровлення та відпочинку дітей.

ДССМС,
ДОЗ

5.7.4
Формування реєстрів дітей, які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки, талановитих та обдарованих дітей, які мають 
право на оздоровлення за рахунок бюджетних коштів.

ДССМС,
ДОЗ,

ДО

5.7.5 Здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлен-
ня та відпочинку.

ДССМС,
ДОЗ

5.7.6
Координація діяльності комісій з перевірки готовності до своєчас-
ного відкриття та належного функціонування дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку.

ДССМС

5.7.7
Сприяння в наданні пільг дитячим закладам оздоровлення та від-
починку щодо оплати за землекористування, комунально-побутові 
послуги, сплати місцевих податків та зборів.

ДССМС

5.7.8 Сприяння проведенню державної атестації дитячих закладів оздо-
ровлення та відпочинку комунальної та приватної власності. ДССМС

5.7.9

Проведення роз’яснювальної роботи серед власників підприємств 
роздрібної торгівлі, розташованих поблизу дитячих закладів оздо-
ровлення та відпочинку, з метою попередження фактів прода-
жу дітям алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових 
виробів.

ДССМС
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5.7.10 Забезпечення безпечних умов групового перевезення дітей до 
місць оздоровлення та відпочинку та у зворотному напрямку. ДССМС

5.7.11

Організація роботи таборів відпочинку з денним перебуванням 
дітей, цілодобових таборів праці та відпочинку на базі закладів 
освіти міста Харкова, проведення в них відповідної інформаційно-
просвітницької, фізкультурно-спортивної та культурно-екскурсій-
ної роботи.

ДССМС,
ДО

1 2 3

5.8. Забезпечення функціонування установ комунальної власності, 
що працюють із сім’ями, дітьми та молоддю, у тому числі які належать до вразливих 

груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

5.8.1 Забезпечення функціонування Харківського міського центру 
соціальних служб «Довіра».

ДСП,
ХМЦСС

5.8.2 Забезпечення функціонування Центру надання допомоги постра-
ждалим від насильства.

ДСП,
ЦНДПН

Директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради 
О.С. ЧУБАРОВ

Директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради Л.В. БОЛГОВА
Директор Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради Ю.В. СОРОКОЛАТ

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради О.І. ДЕМЕНКО

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 зазначено-
го Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську програму «Молодь Харкова» на 
2022–2026 роки (додається).

2. Фінансування Міської програми «Молодь Харкова» 
на 2022–2026 роки здійснюється відповідно до бюджет-

них призначень, затверджених Харківською міською ра-
дою при прийнятті бюджету Харківської міської терито-
ріальної громади на відповідний бюджетний рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на по-

стійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних 
питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика 
та спорт) і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 227/21
М. ХАРКІВ Р І Ш Е Н Н Я

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ «МОЛОДЬ ХАРКОВА» НА 2022–2026 РОКИ

МІСЬКА ПРОГРАМА 
«МОЛОДЬ ХАРКОВА» НА 2022–2026 РОКИ

м. Харків
2021

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ «МОЛОДЬ ХАРКОВА» НА 2022–2026 РОКИ»
ВІД 22.12.2021 № 227/21

Зміст

Паспорт Програми
1. Вступ
2. Мета і завдання Програми
3. Основні напрями виконання Програми
4. Головні принципи здійснення державної молодіжної політики в м. Хар-

кові
5. Основні результати реалізації Програми
6. Фінансування Програми
7. Заходи щодо реалізації основних напрямків виконання Програми

Паспорт Програми

Назва 
Програми

Міська програма «Молодь Харкова» на 2022–2026 роки (далі — Про-
грама)

Правове 
забезпечення 
для 
розробки 
Програми

Конституція України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про основні засади молодіжної політики»;
Закон України «Про громадські об’єднання»;
Закон України «Про волонтерську діяльність»;
Закон України «Про зайнятість населення»;
Указ Президента України «Про Національну молодіжну стратегію до 
2030 року»;
Державна цільова соціальна програма «Молодь України» 
на 2022–2026 роки;
Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання»;
Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного ви-
ховання на період до 2025 року.

Замовник 
Програми Харківська міська рада

Розробник 
Програми

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ра-
ди

Головна мета 
Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації державної молодіжної 
політики в м. Харкові як одного з пріоритетних напрямків діяльності 
органів місцевого самоврядування, спрямованого на створення спри-
ятливих політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансо-
вих та організаційних умов для життєвого самовизначення, станов-
лення, всебічної самореалізації молодих людей в інтересах сталого 
розвитку та конкурентоспроможності м. Харкова, вирішення актуаль-
них проблем молоді.

Строки 
реалізації 
Програми

2022–2026 роки

Джерела 
фінансування 
Програми

Кошти бюджету Харківської міської територіальної громади та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Обсяги 
фінансування 
Програми

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів бюджету Харківсь-
кої міської територіальної громади визначаються на кожен окремий 
рік у межах бюджетних призначень, затверджених Харківської місь-
кою радою.

Виконавці 
Програми

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ра-
ди (далі — Департамент);
Управління у справах сім’ї та молоді Департаменту у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту Харківської міської ради (далі — Управління); 
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради; 
комітети у справах сім’ї, молоді та спорту по районах Департамен-
ту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради (далі — 
комітети);
комунальний заклад «Харківський міський центр дозвілля молоді» 
(далі — ХМЦДМ);
консультативно-дорадчий орган «Молодіжна рада при Харківському 
міському голові»;
комунальний позашкільний навчальний заклад «Харківський міський 
комплексний центр клубів за місцем проживання»;
комунальна установа «Фонд культури та креативу міста Харкова» 
(далі — Фонд культури та креативу);
молодіжні центри;
громадські організації, благодійні фонди.

Очікувані 
результати 
від реалізації 
Програми

Підвищення соціальної активності молоді, спрямованої на участь у 
всіх сферах життя міста;
підвищення рівня залученості молоді до діяльності первинних демо-
кратичних громадських інститутів і органів місцевого самоврядуван-
ня;
національно-патріотичне виховання, утвердження громадянської 
свідомості й активної позиції молоді;
створення сприятливих умов для соціального становлення, саморе-
алізації та розвитку молоді;
зниження рівня антигромадських, негативних проявів у молодіжному 
середовищі, поліпшення правового виховання молодих людей;
популяризація і розвиток волонтерства та скаутського руху в м. Хар-
кові;
популяризація здорового способу життя серед молоді міста;
створення сприятливих умов для молодіжної наукової діяльності та 
розвитку неформальної освіти молоді;
підготовка молоді до роботи в умовах конкурентного ринку праці;
підвищення рівня організації та культури молодіжного дозвілля;
підвищення рівня залученості молоді до культурного та інформацій-
ного середовища міста;
створення сприятливих умов для розвитку громадського простору 
(хаби, молодіжні центри тощо) для активності молоді;
підвищення рівня взаємодії органів місцевого самоврядування, гро-
мадських організацій, органів студентського самоврядування та 
інших інститутів громадянського суспільства у сфері реалізації мо-
лодіжної політики.

1. Вступ
Молодь як соціально-демографічна група характеризується не лише віко-

вими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим ста-
новищем у структурі суспільства. Це найбільш мобільна і соціально активна 
частина населення, рушійна сила суспільства та держави, здатна до вдоскона-
лення, здобуття нових знань і навичок. Від здатності молоді бути активною та 
ефективності реалізації молодіжної політики значною мірою залежить процес 
становлення міста Харкова і держави в цілому.

Відповідно до Закону України «Про основні засади молодіжної політи-
ки» під термінами «молодь» та «молоді особи» розуміють осіб віком від 14 до 
35 років, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, 

які перебувають в Україні на законних підставах. У місті Харкові проживає по-
над 369,6 тис. людей віком 14–35 років. Місто приваблює молодь життєвими 
перспективами і можливостями трудової реалізації. 

Місто Харків є великим науковим, культурним, промисловим та тран-
спортним центром України, містом-лідером за кількістю молоді в загальній 
чисельності населення, кількістю студентів і внутрішніх мігрантів, які обрали 
місто для життя і праці та є переважно молодими людьми. 

У Харкові працюють 34 заклади вищої освіти III-IV рівня акредитації, 
студентами яких є 155,2 тис. осіб, і 44 заклади фахової передвищої освіти 
І-ІІ рівня акредитації, у яких навчаються 21,4 тис. студентів. У цілому в закла-
дах вищої та фахової передвищої освіти Харкова здобувають освіту 176,6 тис. 
студентів (у тому числі понад 18 тис. іноземних громадян зі 110 країн світу) або 
47,8 % усієї молоді.

Ураховуючи високий відсоток молодого населення міста, досить високий 
рівень соціально-економічного розвитку та істотне значення Харкова для 
формування заможної України, у місті необхідно формувати і впроваджувати 
активну політику щодо інтелектуального, морального, фізичного розвитку мо-
лоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу.

Але існує ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стано-
вище молоді. Перш за все це стосується погіршення демографічної ситуації, 
фізичного і психічного здоров’я, стану економіки, безробіття та рівня злочин-
ності. Вимагають вирішення проблеми професійної підготовки, продуктивної 
зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

Молодіжна політика є одним з пріоритетних напрямків діяльності держави. 
До її реалізації залучаються не тільки виконавчі органи Харківської міської ра-
ди, а й численні громадські організації, благодійні фонди, органи студентсько-
го самоврядування та інші інститути громадянського суспільства.

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демокра-
тичної держави. Однак, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбува-
ються в молодіжному середовищі, усе ще існують проблеми, зокрема погір-
шуються показники здоров’я молодих громадян, спостерігається тенденція до 
зростання злочинності, поширення в молодіжному середовищі наркоманії та 
інших соціально небезпечних захворювань.

Світовий досвід свідчить, що політика у сфері молоді є дієвим інструмен-
том, завдяки якому забезпечується належний рівень фізичного і психічного 
здоров’я молодих людей, їх професійно-творчої продуктивності, попереджа-
ється злочинність, формується позитивна соціальна поведінка, забезпечується 
міжкультурне розуміння в суспільстві, розвивається конкурентоспроможна, 
стійка і згуртована громада. Саме такий концептуальний підхід покладено в 
основу Міської програми «Молодь Харкова» на 2022–2026 роки.

Міська програма «Молодь Харкова» на 2022–2026 роки передбачає забез-
печення системної і цілеспрямованої діяльності органів місцевого самовря-
дування, громадських об’єднань, закладів освіти, інших соціальних інститутів 
щодо формування в молодого покоління високого національно-патріотично-
го духу, почуття вірності, любові до Батьківщини, підвищення ролі української 
мови як державної, готовності до виконання громадянського і конституцій-
ного обов’язку щодо захисту національних інтересів, цілісності, незалежнос-
ті України, сприяння становленню її як правової та демократичної держави, 
а також інтеграції молоді в суспільне життя країни через підвищення рівня її 
свідомості, відповідальності, мобільності, економічної активності, життєстій-
кості, самостійності та спроможності.

2. Мета і завдання Програми
Метою Програми є забезпечення реалізації державної молодіжної політи-

ки в Харкові як одного з пріоритетних напрямків діяльності органів місцевого 
самоврядування, спрямованого на створення сприятливих політичних, соці-
альних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних умов для 
життєвого самовизначення, становлення, всебічної самореалізації молодих 
людей в інтересах сталого розвитку та конкурентоспроможності міста Харко-
ва, вирішення актуальних проблем молоді. 

Основними завданнями Програми є:
забезпечення виконання національних, державних, галузевих і місцевих 

програм, пов’язаних з молоддю, розвиток і вдосконалення нормативно-пра-
вових основ молодіжної політики відповідно до сучасних соціально-економіч-
них реалій;

сприяння ініціативам та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства, активізації залучення молоді до процесів ухвалення рішень, роз-
ширенню її участі в діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирі-
шення соціально значущих проблем суспільства, зокрема молоді;

підвищення рівня свідомого ставлення молоді до здорового способу жит-
тя;

формування позитивної соціальної поведінки молоді, сприяння самореалі-
зації молоді та підвищення рівня громадянських компетенцій;

національно-патріотичне виховання, утвердження громадянської свідо-
мості й активної позиції молоді;

поліпшення координації зусиль органів місцевого самоврядування та ін-
ститутів громадянського суспільства у сфері реалізації державної молодіжної 
політики, підвищення її ефективності;

підвищення молодими людьми рівня знань, навичок та інших компетент-
ностей поза системою освіти, розвиток неформальної освіти;

забезпечення функціонування молодіжних центрів;
зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення установ, 

організацій, які працюють з молоддю.

3. Основні напрями виконання Програми
Основними напрямами виконання Програми є:
організаційне забезпечення реалізації державної молодіжної політики;
національно-патріотичне виховання, формування громадянських компе-

тентностей та утвердження громадянської свідомості й активної позиції мо-
лоді; 

популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ 
у молодіжному середовищі;

здобуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза 
системою освіти, розвиток неформальної освіти;

реалізація заходів, спрямованих на профорієнтацію, зайнятість і підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності молоді на ринку праці, розвиток молодіж-
ного підприємництва;

розвиток волонтерства та скаутського руху в місті Харкові;
сприяння організації змістовного дозвілля, підтримка талановитої та обда-

рованої молоді, реалізація молодіжних ініціатив;
реалізація державної політики у сфері роботи із сім’ями, дітьми та молоддю 

за місцем проживання;
надання підтримки інститутам громадянського суспільства, які зайняті у 

сфері реалізації молодіжної політики;

забезпечення функціонування установ комунальної власності, які працю-
ють з молоддю міста Харкова;

сприяння створенню та роботі молодіжних центрів.

4. Головні принципи здійснення 
державної молодіжної політики в м. Харкові

Реалізація молодіжної політики в м. Харкові побудована на принципах:
правової послідовності, яка полягає в тому, що Програма спирається на 

прийняті Харківською міською радою та її виконавчим комітетом норматив-
но-правові акти;

ресурсної обґрунтованості, яка передбачає наявність відповідного її цілям 
кадрового та матеріально-технічного забезпечення і фінансування;

орієнтації на подальше вдосконалення нормативно-правової бази молодіж-
ної політики;

удосконалення системи управління державною молодіжною політикою;
поєднання прав особистості з державними і громадськими інтересами під 

час формування та реалізації державної молодіжної політики;
інноваційності — забезпечення новизни і нестандартності підходів до ви-

рішення проблем дітей та молоді в місті Харкові з урахуванням передового ві-
тчизняного та міжнародного досвіду;

пріоритетності — зосередженість заходів Програми на ключових, найбільш 
значущих на сьогодні напрямах роботи з дітьми та молоддю;

реалістичності — урахування можливостей і здатності міської влади реалізу-
вати зазначені в Програмі заходи.

5. Основні результати реалізації Програми
Основними очікуваними результатами реалізації Програми є:
підвищення соціальної активності молоді, спрямованої на участь у соціаль-

но-економічному, політичному і культурному житті міста;
створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку мо-

лоді;
популяризація національно-патріотичного виховання, формування грома-

дянських компетентностей, утвердження громадянської свідомості й активної 
позиції дітей та молоді;

підготовка молоді до роботи в умовах конкурентного ринку праці;
зниження рівня антигромадських, негативних проявів у молодіжному се-

редовищі, поліпшення правового виховання молодих людей.

6. Фінансування Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до бюджетних 

призначень, затверджених Харківською міською радою при прийнятті бюдже-
ту Харківської міської територіальної громади на відповідний рік та за рахунок 
інших джерел, не заборонених законодавством.

7. Заходи щодо реалізації основних напрямків виконання Програми

№ з/п Зміст заходів Виконавці

1 2 3

7.1. Національно-патріотичне виховання, 
формування громадянських компетентностей, утвердження 

громадської свідомості й активної позиції молоді

7.1.1.
Проведення заходів, спрямованих на формування 
патріотичної свідомості молоді, почуття особистої та 
національної гідності.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.1.2.

Проведення заходів, спрямованих на підвищення по-
ваги молоді до державних символів України та видат-
них українців, борців за незалежність України, а також 
заходів, присвячених пам’ятним подіям, знаменним і 
траурним датам історії України та міста Харкова.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.1.3.

Проведення заходів, спрямованих на розвиток грома-
дянської освіти, сприяння формуванню антикорупцій-
ної, політичної, правової, моральної та етичної форми 
суспільної свідомості, зокрема шляхом інформування 
про обов’язки і права громадянина.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.1.4.
Проведення заходів щодо формування в молоді 
дбайливого ставлення до навколишнього природного 
середовища.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.1.5.

Проведення спільно з представниками Національної 
поліції України, Державною службою України з над-
звичайних ситуацій, службою швидкої медичної до-
помоги та іншими службами швидкого реагування те-
матичних заходів, спрямованих на здобуття молоддю 
необхідних навичок і вмінь, вироблення відповідної 
поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.1.6.

Проведення заходів, спрямованих на розвиток і попу-
ляризацію ідей толерантності в молодіжному середо-
вищі, солідарності, запобігання стереотипам, протидії 
ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками, 
забезпечення створення рівних умов для різних груп 
молоді, у тому числі для молоді з інвалідністю.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.1.7.

Підвищення ролі української мови як національної 
цінності та важливого атрибута національної ідентич-
ності, подолання мовно-культурної меншовартості 
українців.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.2. Популяризація здорового способу життя та профілактика 
негативних явищ у молодіжному середовищі

7.2.1.
Проведення тематичних ігор, акцій, конкурсів, 
засідань за круглим столом, семінарів, тренінгів, кон-
ференцій, квестів, форумів, фестивалів.

Управління, комітети 

7.2.2. Проведення заходів, спрямованих на профілактику 
правопорушень у молодіжному середовищі.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.2.3.

Проведення заходів, спрямованих на профілактику 
поширення різних видів залежності, ВІЛ/СНІДу, захво-
рювань, що передаються статевим шляхом, онколо-
гічних та інших соціально небезпечних захворювань.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.2.4.

Взаємодія з громадськими організаціями, благодій-
ними фондами та іншими громадськими об’єднан-
нями, діяльність яких спрямовано на профілактику і 
боротьбу з різними видами залежності, асоціальними 
явищами, соціально небезпечними захворюваннями 
та пропаганду здорового способу життя.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.2.5. Проведення заходів, спрямованих на популяризацію 
культури безпеки в молодіжному середовищі.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ
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7.2.6.

Сприяння формуванню в молоді свідомого та від-
повідального ставлення до власного здоров’я, спри-
яння гармонійному психічному розвитку, збережен-
ню репродуктивного здоров’я, культури безпеки 
життєдіяльності, запобігання виникненню соціально 
небезпечних захворювань та різних форм залежності, 
розвитку неформальних спортивних рухів, вуличних 
тренувань і фізичної культури.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.3. Здобуття молодими людьми знань, навичок та інших компетент-
ностей поза системою освіти, розвиток неформальної освіти

7.3.1.
Проведення заходів, спрямованих на розвиток нефор-
мальної освіти та організацію навчання молоді поза 
системою освіти.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.3.2.
Проведення семінарів, тренінгів (базових, спеціалізо-
ваних, професійних) з метою підготовки молодіжних 
працівників.

Управління

7.3.3.
Проведення заходів, спрямованих на виховання 
лідерських якостей у представників молодіжного се-
редовища.

Управління, ХМЦДМ

7.3.4.

Взаємодія з громадськими організаціями, благодій-
ними фондами та іншими громадськими об’єднання-
ми, діяльність яких спрямовано на розвиток нефор-
мальної освіти та підтримку лідерських якостей.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.3.5. Організація і проведення навчань онлайн різної спря-
мованості. Управління

7.3.6. Сприяння міжнародному та міжрегіональному спів-
робітництву різних груп і об’єднань молоді. Управління, ХМЦДМ

7.3.7.
Підтримка участі молоді та молодіжних об’єднань у 
міжнародних заходах, зокрема в роботі міжнародних 
форумів, конференцій і фестивалів.

Управління, ХМЦДМ

7.3.8.
Сприяння реалізації програм молодіжних обмінів, а 
також розвиток співробітництва з іноземними мо-
лодіжними організаціями.

Управління

7.3.9.

Сприяння підвищенню рівня компетентностей (знань, 
умінь, навичок тощо), у тому числі медіаграмотності, 
фінансової та цифрової грамотності, правової спро-
можності для активної участі та інтеграції в суспільне 
життя.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.4. Реалізація заходів, спрямованих на профорієнтацію, зайнятість і підви-
щення рівня конкурентоспроможності молоді на ринку праці

7.4.1. Проведення заходів, спрямованих на створення умов 
для забезпечення зайнятості молоді.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.4.2.

Сприяння здобуттю молодими людьми навичок осо-
бистісного і професійного самовизначення, свідомо-
му вибору молоддю професійного шляху. Проведення 
профорієнтаційного тестування.

Управління

7.4.3. Сприяння популяризації та розвитку молодіжного під-
приємництва, стартап-рухів. Управління, ХМЦДМ

7.4.4. Аналіз і експертна оцінка нормативних актів Харківсь-
кої міської ради щодо питань зайнятості молоді. Управління

7.4.5. Сприяння молоді в проходженні стажувань. Управління

7.5. Розвиток волонтерства та скаутського руху в місті Харкові

7.5.1. Проведення заходів, спрямованих на розвиток і попу-
ляризацію волонтерського руху. Управління, комітети

7.5.2. Проведення заходів, спрямованих на розвиток і попу-
ляризацію скаутського руху. Управління, комітети

7.5.3.

Розробка, виготовлення та розповсюдження інфор-
маційних, методичних матеріалів, виготовлення і роз-
міщення соціальних роликів та реклами, спрямованих 
на популяризацію і залучення молоді до волонтерської 
й скаутської діяльності.

Управління

7.5.4.
Сприяння реалізації програм волонтерських обмінів, 
а також розвиток співробітництва з іноземними во-
лонтерськими організаціями.

Управління

7.5.5. Підвищення рівня культури волонтерства в молодіж-
ному середовищі. Управління, ХМЦДМ
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7.5.6.
Створення та забезпечення функціонування інфор-
маційного порталу, що об’єднує волонтерів та скаутів 
міста.

Управління

7.5.7.

Взаємодія з громадськими організаціями, благодій-
ними фондами та іншими громадськими об’єднання-
ми, діяльність яких спрямовано на розвиток волонтер-
ства та скаутського руху в м. Харкові.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.6. Сприяння організації змістовного дозвілля, підтримка талано-
витої та обдарованої молоді, реалізація молодіжних ініціатив

7.6.1.
Проведення акцій, ігор, конкурсів, форумів, фести-
валів та інших заходів у рамках реалізації молодіжних 
ініціатив.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.6.2.
Проведення фестивалів, конкурсів, концертів, ігор, 
виставок, масових культурологічних і розважальних 
молодіжних заходів.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.6.3.
Створення умов для заняття творчою діяльністю, за-
лучення молоді до творчості, виявлення та супровід 
талановитої молоді.

Управління, ХМЦДМ

7.6.4. Створення сприятливих умов для вираження авторсь-
ких ідей молоді та сприяння їх втіленню. Управління, ХМЦДМ

7.6.5. Проведення міського конкурсу «Молода людина ро-
ку». Управління, комітети

7.7. Реалізація державної політики в галузі роботи із сім’я-
ми, дітьми та молоддю за місцем проживання

7.7.1. Залучення підлітків до занять у клубах за місцем про-
живання.

Управління з питань 
фізичної культури 

та спорту, комітети

7.7.2.
Створення умов для творчого, інтелектуального, ду-
ховного і фізичного розвитку дітей та підлітків у клубах 
за місцем проживання.

Управління з питань 
фізичної культури 

та спорту, комітети

7.7.3.

Формування у вихованців клубів за місцем проживан-
ня свідомого і відповідального ставлення до власного 
здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної 
поведінки.

Управління з питань 
фізичної культури 

та спорту, комітети

7.7.4.
Залучення провідних спортсменів, тренерів, фахівців з 
фізичної культури та спорту до проведення заходів на 
базі клубів за місцем проживання.

Управління з питань 
фізичної культури 

та спорту, комітети

7.7.5.

Проведення на базі клубів за місцем проживання ро-
боти щодо розширення мережі гуртків військово-па-
тріотичного виховання, секцій з технічних і прикладних 
видів спорту.

Управління з питань 
фізичної культури 

та спорту, комітети

7.8. Організаційне забезпечення реалізації державної молодіжної політики

7.8.1.

Формування щорічного плану масових заходів у галузі 
роботи з молоддю, які будуть проводитися в місті за 
участю органів місцевого самоврядування та недер-
жавних організацій.

Управління

7.8.2.

Обмін інформацією з молодіжної тематики з управлін-
нями у справах молоді та спорту в регіонах України 
(проведення тематичних конференцій, семінарів, 
консультацій тощо).

Управління

7.8.3. Сприяння міжрегіональним обмінам фахівцями, які 
працюють з молоддю. Управління

7.8.4.
Виготовлення та розповсюдження інформаційних ма-
теріалів з тематики, відображеної в розділах Програ-
ми, та інших питань у сфері роботи з молоддю.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.8.5.

Надання методичної та інформаційної допомоги 
адміністраціям районів, громадськості, установам і 
організаціям міста, області, України з питань роботи 
з молоддю.

Управління, комітети

7.8.6.
Висвітлення в засобах масової інформації найбільш 
актуальних питань молодіжної політики та проведених 
заходів.

Управління, комітети, 
ХМЦДМ

7.8.7.
Виготовлення іміджевої продукції в рамках реалізації 
в місті Харкові Програми та молодіжної політики в 
цілому.

Управління, ХМЦДМ
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7.8.8. Реалізація проєктів — переможців громадського бюд-
жету (бюджету участі) м. Харкова.

Департамент, 
Управління, Управлін-
ня з питань фізичної 
культури та спорту, 
ХМЦДМ, комуналь-
ний позашкільний 
навчальний заклад 

«Харківський міський 
комплексний центр 

клубів за місцем 
проживання», гро-
мадські організації 

(за згодою)

7.8.9.
Створення та забезпечення функціонування інфор-
маційної платформи в мережі Інтернет у сфері мо-
лодіжної політики м. Харкова.

Управління, ХМЦДМ

7.9. Надання підтримки інститутам громадянського суспільства, 
які зайняті у сфері реалізації молодіжної політики

7.9.1.

Надання організаційної та методичної підтримки в 
реалізації заходів і проєктів громадських організацій, 
благодійних фондів, консультативно-дорадчих ор-
ганів, органів студентських самоврядувань закладів 
вищої освіти м. Харкова та інших громадських об’єд-
нань. 

Управління, ХМЦДМ

7.9.2. Проведення конкурсу молодіжних проєктів громадсь-
ких організацій та благодійних фондів. Управління

7.9.3. Проведення конкурсу та реалізація проєктів у сфері 
культури та креативу.

Департамент, 
Управління, Фонд 

культури та креативу

7.9.4.

Проведення заходів, спрямованих на забезпечення 
взаємодії з громадськістю, активістами, діячами сфе-
ри культурних та креативних індустрій, промоція кон-
курсних програм у сфері культури та креативу.

Управління, Фонд 
культури та креативу

7.10. Реалізація державної політики у сфері роботи з молоддю шляхом 
сприяння створенню і діяльності в місті Харкові молодіжних центрів

7.10.1.

Сприяння інтелектуальному, моральному, духовно-
му розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, 
забезпечення національно-патріотичного виховання, 
громадянської освіти молоді, волонтерській діяль-
ності та популяризація здорового способу життя се-
ред молоді, неформальної освіти.

Управління, 
молодіжні центри

7.10.2.
Проведення інформаційно-просвітницької роботи та 
заходів з метою підвищення рівня функціонування та 
розвитку молодіжних центрів та просторів.

Управління, 
молодіжні центри

7.10.3.
Здійснення навчання представників молодіжних цен-
трів для підвищення рівня їх спроможності та якості 
діяльності.

Управління, 
молодіжні центри

7.10.4.

Взаємодія зі структурними підрозділами місцевих ор-
ганів виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування, територіальними підрозділами центральних 
органів виконавчої влади, підприємствами, установа-
ми та організаціями різних форм власності, молодіж-
ними, дитячими громадськими організаціями, іншими 
інститутами громадянського суспільства, органами 
учнівського та студентського самоврядування.

Управління, 
молодіжні центри

7.11. Забезпечення функціонування установ комунальної власності, 
які працюють з молоддю міста Харкова

7.11.1.

Забезпечення функціонування комунального по-
зашкільного навчального закладу «Харківський місь-
кий комплексний центр клубів за місцем проживання». 
Капітальний ремонт та реконструкція клубів за місцем 
проживання.

Управління з питань 
фізичної культу-

ри та спорту

7.11.2. Забезпечення функціонування комунального закладу 
«Харківський міський центр дозвілля молоді».

Департамент, 
Управління

7.11.3. Забезпечення функціонування комунальної установи 
«Фонд культури та креативу міста Харкова».

Департамент, 
Управління

7.11.4. Забезпечення функціонування інших комунальних за-
кладів, які працюють з молоддю міста Харкова.

Департамент, 
Управління

Директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради 
О.С. ЧУБАРОВ

Відповідно до п. 27 ст. 14 Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2021 рік», постанови Кабінету 
Міністрів України від 15.12.2021 № 1340 «Деякі питання 
здійснення заходів, передбачених пунктом 27 статті 14 За-
кону України «Про Державний бюджет України на 2021 
рік» на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Хар-
ківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду Харківській обласній державній ад-

міністрації на проведення у 2021 році централізованого 
перерахування субвенції без розподілу її місцевому бю-

джету на погашення заборгованості з різниці в тарифах 
на теплову енергію, послуги з централізованого опалення 
та централізованого постачання гарячої води, послуги з 
постачання теплової енергії та постачання гарячої води, 
послуги з централізованого постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинко-
вих систем), послуги з централізованого водопостачання 
та централізованого водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, установам і 
організаціям, що фінансуються з державного та/або міс-
цевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопос-
тачання, централізованого водопостачання і водовідве-
дення, що постачають теплову енергію, надають послуги 

з централізованого опалення та централізованого поста-
чання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії 
та постачання гарячої води, послуги з централізованого 
постачання холодної води та водовідведення (з викорис-
танням внутрішньобудинкових систем), послуги з цен-
тралізованого водопостачання та централізованого водо-
відведення населенню, а також організаціям та устано-
вам, що фінансуються з державного та/або місцевих бю-
джетів, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактич-
ної вартості теплової енергії, послуг з централізованого 
опалення та централізованого постачання гарячої води, 
послуг з постачання теплової енергії та постачання гаря-
чої води, послуг з централізованого постачання холодної 

води та водовідведення (з використанням внутрішньобу-
динкових систем), послуг з централізованого водопоста-
чання та централізованого водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами держав-
ної влади чи органами місцевого самоврядування, та за-
лишилася непогашеною станом на 1 червня 2021 р.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійні комісії Харківської міської ради з питань плануван-
ня, бюджету та фінансів, з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури 
міста та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

Ураховуючи обмежені фінансові можливості кому-
нальних підприємств, які не дозволяють здійснювати 
придбання спеціалізованої техніки шляхом прямої заку-
півлі, згідно з Бюджетним кодексом України, Цивільним 
кодексом України, законами України «Про фінансовий 
лізинг», «Про публічні закупівлі», на виконання постано-
ви Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 883 «Пи-
тання надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у 
тому числі на придбання комунальної техніки», на під-
ставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КП «Харківводоканал» (код за 

ЄДРПОУ 03361715) (далі — Підприємство) на проведен-
ня з дотриманням вимог Закону України «Про публічні 
закупівлі» процедури закупівлі послуг фінансового лізин-
гу з метою придбання не більше 2 (двох) одиниць спеціа-
лізованої техніки (далі — Майно) на таких умовах:

1.1. Розмір фінансування за операцією — не більше 
28 150 000,00 грн (двадцяти восьми мільйонів ста 
п’ятдесяти тисяч гривень 00 копійок).

1.2. Строк операції — не більше 60 місяців від дати 
отримання комбінованих каналопромивочних машин, 
об’ємом 9 000 л, на шасі FORD 1833 DC, у кількості 2 оди-
ниць згідно з актом приймання-передачі до договору фі-
нансового лізингу.

1.3. Розмір авансового платежу — не більше 20 % від 
вартості предмета лізингу, за рахунок коштів субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 
комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання 
комунальної техніки, згідно з постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 11.08.2021 № 883 «Питання надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на 
придбання комунальної техніки».

1.4. Відсоткова ставка — змінювана, визначається за 
розміром індикативної ставки UIRD 12M плюс маржа 
банку не більше 4 відсотків річних. Відсоткова ставка не 
може бути більше 15 відсотків річних.

1.5. Комісійна винагорода за управління в розмірі не 
більше 1,2 % щомісячно та комісійна винагорода за на-
дання фінансування в розмірі не більше 0,75 %.

1.6. Погашення лізингових платежів, які складаються 
із суми відшкодування вартості Майна, нарахованих від-
сотків і комісій, здійснюється щомісячно.

1.7. Розміри лізингових платежів визначаються згідно з 
умовами договору фінансового лізингу.

2. Підприємству:
2.1. Забезпечити укладення договору фінансового лі-

зингу з учасником процедури закупівлі, який запропону-
вав найкращі умови на основі критеріїв і методики оцін-
ки, визначених Підприємством (далі — Переможець), на 
умовах, зазначених у пункті 1 рішення.

2.2. Після закінчення строку дії договору фінансового 
лізингу вчинити всі необхідні дії щодо оформлення доку-
ментів, які підтверджують право власності Підприємства 
на Майно.

3. Уповноважити генерального директора Підприєм-
ства:

3.1. Укласти:
3.1.1. Договір фінансового лізингу з Переможцем на 

умовах, визначених у пунктах 1, 2 рішення (з можливіс-
тю самостійного визначення інших умов цього договору). 

3.1.2. Договір / договори страхування Майна (з можли-
вістю самостійного визначення умов цього / цих договору 
/ договорів).

3.2. Виконувати всі дії та вчиняти всі правочини, необ-
хідні для виконання рішення (у тому числі підписувати 
договори про внесення змін до договору фінансового лі-

зингу щодо зміни специфікації предметів лізингу, графіка 
лізингових платежів, довідки, заяви тощо, необхідні для 
укладення зазначених договорів).

4. Дозволити Підприємству здійснювати витрати, 
пов’язані з належним утриманням та експлуатацією, ре-
монтом та технічним обслуговуванням Майна згідно з 
умовами договору фінансового лізингу.

5. Під час формування проєкту бюджету Харківської 
міської територіальної громади на 2022–2026 рр. передба-
чати кошти на відшкодування вартості предмета лізингу.

6. Харківська міська рада в разі розірвання Підприєм-
ством договору фінансового лізингу, укладеного відпо-
відно до пунктів 1–3 рішення, зобов’язується повернути 
до державного бюджету виділену субвенцію з державного 
бюджету на розвиток комунальної інфраструктури в по-
вному обсязі протягом трьох місяців з моменту розірван-
ня договору фінансового лізингу.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань житло-
во-комунального господарства, благоустрою та інженер-
ної інфраструктури міста і секретаря Харківської міської 
ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 236/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 237/21
М. ХАРКІВ

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ПРОВЕДЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПЕРЕРАХУНКУ 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ З МЕТОЮ ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ25 Четверг 
30 декабря 2021 года

Ураховуючи обмежені фінансові можливості кому-
нальних підприємств, які не дозволяють здійснювати 
придбання спеціалізованої техніки шляхом прямої заку-
півлі, згідно з Бюджетним кодексом України, Цивільним 
кодексом України, законами України «Про фінансовий 
лізинг», «Про публічні закупівлі», на виконання постано-
ви Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 883 «Пи-
тання надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у 
тому числі на придбання комунальної техніки», на під-
ставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КП «Харківські теплові мережі» (код 

за ЄДРПОУ 31557119) (далі — Підприємство) на про-
ведення з дотриманням вимог Закону України «Про пу-
блічні закупівлі» процедури закупівлі послуг фінансового 
лізингу з метою придбання не більше 5 (п’яти) одиниць 
спеціалізованої техніки (далі — Майно) на таких умовах:

1.1. Розмір фінансування за операцією — не більше 
17 100 000,00 грн (сімнадцяти мільйонів ста тисяч гривень 
00 копійок).

1.2. Строк операції — не більше 60 місяців від дати 
отримання екскаваторів-навантажувачів BOBCAT B730R 
з додатковим обладнанням (гідромолотом) у кількості 
3 одиниць та екскаваторів-навантажувачів BOBCAT 
B730R з додатковим обладнанням (гідромолотом, відва-
лом для снігу, буром) у кількості 2 одиниць згідно з актом 
приймання-передачі до договору фінансового лізингу.

1.3. Розмір авансового платежу — не більше 20 % від 
вартості предмета лізингу, за рахунок коштів субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 
комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання 
комунальної техніки, згідно з постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 11.08.2021 № 883 «Питання надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на 
придбання комунальної техніки».

1.4. Відсоткова ставка — змінювана, визначається за 
розміром індикативної ставки UIRD 12M плюс маржа 
банку не більше 4 відсотків річних. Відсоткова ставка не 
може бути більше 15 відсотків річних.

1.5. Комісійна винагорода за управління в розмірі не 
більше 1,2 % щомісячно та комісійна винагорода за на-
дання фінансування в розмірі не більше 0,75 %.

1.6. Погашення лізингових платежів, які складаються 

із суми відшкодування вартості Майна, нарахованих від-
сотків і комісій, здійснюється щомісячно.

1.7. Розміри лізингових платежів визначаються згідно з 
умовами договору фінансового лізингу.

2. Підприємству:
2.1. Забезпечити укладення договору фінансового лі-

зингу з учасником процедури закупівлі, який запропону-
вав найкращі умови на основі критеріїв і методики оцін-
ки, визначених Підприємством (далі — Переможець), на 
умовах, зазначених у пункті 1 рішення.

2.2. Після закінчення строку дії договору фінансового 
лізингу вчинити всі необхідні дії щодо оформлення доку-
ментів, які підтверджують право власності Підприємства 
на Майно.

3. Уповноважити генерального директора Підприємства:
3.1. Укласти:
3.1.1. Договір фінансового лізингу з Переможцем на 

умовах, визначених у пунктах 1, 2 рішення (з можливіс-
тю самостійного визначення інших умов цього договору). 

3.1.2. Договір / договори страхування Майна (з можли-
вістю самостійного визначення умов цього / цих договору 
/ договорів).

3.2. Виконувати всі дії та вчиняти всі правочини, необ-
хідні для виконання рішення (у тому числі підписувати 

договори про внесення змін до договору фінансового лі-
зингу щодо зміни специфікації предметів лізингу, графіка 
лізингових платежів, довідки, заяви тощо, необхідні для 
укладення зазначених договорів).

4. Дозволити Підприємству здійснювати витрати, 
пов’язані з належним утриманням та експлуатацією, ре-
монтом та технічним обслуговуванням Майна згідно з 
умовами договору фінансового лізингу.

5. Під час формування проєкту бюджету Харківської 
міської територіальної громади на 2022–2026 рр. передба-
чати кошти на відшкодування вартості предмета лізингу.

6. Харківська міська рада в разі розірвання Підприєм-
ством договору фінансового лізингу, укладеного відпо-
відно до пунктів 1–3 рішення, зобов’язується повернути 
до державного бюджету виділену субвенцію з державного 
бюджету на розвиток комунальної інфраструктури в по-
вному обсязі протягом трьох місяців з моменту розірван-
ня договору фінансового лізингу.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань житло-
во-комунального господарства, благоустрою та інженер-
ної інфраструктури міста і секретаря Харківської міської 
ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

З метою залучення жителів міста Харкова, громадян 
України, громадян інших держав до подальшого роз-
витку місцевого самоврядування і матеріального за-
охочення кращих представників за досягнення значних 
результатів у розвитку місцевого самоврядування, ви-
рішенні соціально-економічних, гуманітарних, право-
вих питань, у галузі охорони здоров’я та зміцненні між-
народних зв’язків міста Харкова, ураховуючи рішення 
Комісії з відбору кандидатів на присудження Премії 

Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення 
соціально-економічних питань та розвиток місцевого 
самоврядування, на підставі рішень 33 сесії Харківської 
міської ради 5 скликання від 29.04.2009 № 80/09 «Про 
Премію Харківської міської ради за вагомий вклад у 
вирішення соціально-економічних питань та розви-
ток місцевого самоврядування» (зі змінами), 34 сесії 
Харківської міської ради 6 скликання від 06.08.2014 
№ 1596/14 «Про затвердження Положення про Премію 

Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення 
соціально-економічних питань та розвиток місцево-
го самоврядування та опису Диплома лауреата Премії 
Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення 
соціально-економічних питань та розвиток місцевого 
самоврядування», ст. 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 за-
значеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Присудити Премію Харківської міської ради за вагомий 
вклад у вирішення соціально-економічних питань та розви-
ток місцевого самоврядування громадянам згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань місцево-
го самоврядування, гласності та депутатської діяльності і 
секретаря Харківської міської ради. 

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 зазначено-
го Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести до Програми розвитку співробітництва міста 

Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими уста-
новами на 2019–2021 роки, затвердженої рішенням 25 се-
сії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 
№ 1524/19 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У тексті та назві Програми цифри «2019–2021» за-
мінити цифрами «2019–2025».

1.2. У пункті «Підстава для розробки Програми» роз-
ділу І «Паспорт Програми» слова «Стратегія сталого роз-
витку «Україна — 2020», затверджена Указом Президента 
України від 12.01.2015 № 5/2015» виключити.

1.3. У пункті «Очікувані результати реалізації Програ-
ми» розділу І «Паспорт Програми» слова «створити єдину 
базу перспективних міських програм і проєктів на підставі 

пропозицій виконавчих органів Харківської міської ради, 
з обґрунтованими висновками стосовно їх пріоритетності 
з метою подальшої реалізації» замінити словами «ство-
рити та оновлювати каталог міських проєктів і програм 
на підставі пропозицій виконавчих органів Харківської 
міської ради та підприємств, що належать до комунальної 
власності Харківської міської територіальної громади».

1.4. У розділі ІІ «Визначення проблеми, на розв’я-
зання якої спрямована Програма, шляхи та засоби її 
розв’язання» слова «формування бази перспективних 
міських програм та проєктів, які запропоновані вико-
навчими органами Харківської міської ради та визна-
чені як пріоритетні для реалізації» замінити словами 
«створення та оновлення каталогу міських програм і 
проєктів на підставі пропозицій виконавчих органів 
Харківської міської ради та підприємств, що належать 
до комунальної власності Харківської міської територі-
альної громади».

Слова «координація взаємодії органів виконавчої вла-
ди з міжнародними агенціями та фінансовими установа-
ми» замінити словами «координування взаємодії вико-
навчих органів Харківської міської ради, підприємств, що 
належать до комунальної власності Харківської міської 
територіальної громади, із центральними органами ви-
конавчої влади та міжнародними фінансовими органі-
заціями у межах компетенції Департаменту по взаємодії 
з міжнародними агенціями та фінансовими установами 
Харківської міської ради».

1.5. У розділі IV «Напрямки та заходи виконання Про-
грами» слова «формування електронної бази даних місь-
ких програм та проєктів, які плануються до реалізації в 
місті Харкові» замінити словами «створення та оновлен-
ня каталогу міських програм і проєктів на підставі про-
позицій виконавчих органів Харківської міської ради та 
підприємств, що належать до комунальної власності Хар-
ківської міської територіальної громади».

1.6. У розділі VI «Очікувані результати та ефективність 
виконання Програми» слова «створення єдиної бази пер-
спективних міських програм та проєктів на підставі про-
позицій виконавчих органів Харківської міської ради, з 
обґрунтованими висновками стосовно їх пріоритетності з 
метою подальшої реалізації» замінити словами «створен-
ня каталогу міських програм та проєктів, які запропоно-
вані виконавчими органами Харківської міської ради та 
підприємствами, що належать до комунальної власності 
Харківської міської територіальної громади, та визначені 
як пріоритетні для реалізації».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань між-
народного співробітництва, інвестицій, спортивних 
та іміджевих проєктів і секретаря Харківської міської 
ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 238/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 214/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 240/21
М. ХАРКІВ

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 
З МЕТОЮ ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА ВАГОМИЙ ВКЛАД 
У ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА МІСТА ХАРКОВА 
З МІЖНАРОДНИМИ АГЕНЦІЯМИ ТА ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ НА 2019–2021 РОКИ

Премія Харківської міської ради за вагомий вклад у ви-
рішення соціально-економічних питань та розвиток міс-
цевого самоврядування присуджується таким громадянам 
в номінаціях:

розвиток самоорганізації населення — одна Премія — 
усього 10 тис. грн: 

Губар Ірина Петрівна — голова вуличного комітету 
№ 33 Основ’янського району м. Харкова — 5 тис. грн;

Каражанова Макка Сагангаліївна — голова громад-
ської організації «Харківське міське національне громад-
ське об’єднання казахстанців «Бірлік» — 5 тис. грн;

промисловість, підприємництво, будівництво, тран-
спорт та зв’язок — три Премії — усього 60 тис. грн: 

колектив державного підприємства «Завод імені 
В.О. Малишева» в особі генерального директора Винника 
Олега Миколайовича — 15 тис. грн;

Бутенко Микола Сергійович — перший заступник на-
чальника комунального підрядного спеціалізованого під-
приємства по ремонту і будівництву автошляхів м. Харко-
ва «ШЛЯХРЕМБУД» — 5 тис. грн;

колектив товариства з обмеженою відповідальністю 
«Салтівський м’ясокомбінат» в особі директора Махотки 
Ольги Ігорівни — 15 тис. грн;

Конюхов Олександр Віталійович — директор товари-
ства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ CITI ДЕВЕ-
ЛОПМЕНТ» — 5 тис. грн;

колектив ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙ-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛЮС ЛТД» в особі виконав-
чого директора Капусти Ксенії Миколаївни — 15 тис. грн;

Укіс Олександр Ісаакович — заступник директора ко-
мунального підприємства «Міськелектротранссервіс» — 
5 тис. грн;

освіта та наука — дві Премії — усього 25 тис. грн: 
колектив Харківського гуманітарного університету 

«Народна українська академія» в особі ректора Астахової 
Катерини Вікторівни — 10 тис. грн;

Клименко Ніна Олександрівна — директор Харків-
ської гімназії № 47 Харківської міської ради Харківської 
області — 10 тис. грн;

Костоглодов Василь Миколайович — директор Дер-
жавного навчального закладу «Харківське вище профе-
сійне училище № 6» — 5 тис. грн;

охорона здоров’я та соціальний захист — дві Премії — 
усього 30 тис. грн: 

Даценко Олексій Борисович — головний лікар кому-
нального некомерційного підприємства «Міська клініч-
на лікарня № 2 імені проф. О.О. Шалімова» Харківської 
міської ради — 10 тис. грн;

Щербак Алла Гаврилівна — директор Харківсько-
го міського центру соціальних служб «Довіра» — 
10 тис. грн;

Черкашина Тетяна Володимирівна — директор кому-
нального закладу соціального захисту для дітей «Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харко-
ва» — 10 тис. грн;

розвиток фізичної культури та спорту — одна Премія 
— усього 5 тис. грн: 

Конотоп Каміла Сергіївна — майстер спорту України 
міжнародного класу з важкої атлетики, член національної 
збірної команди України, учасниця ХХХІІ літніх Олім-
пійських ігор «Токіо 2020» — 5 тис. грн;

житлово-комунальне господарство, благоустрій та 
екологія — три Премії — усього 45 тис. грн: 

Білоножко Світлана Олександрівна — майстер діль-
ниці № 12 із санітарного очищення філії Московського 

району комунального підприємства «Харківблагоустрій» 
— 5 тис. грн;

Булгаков Олександр Федорович — начальник Інду-
стріального району комунального підприємства електро-
мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Харківської 
міської ради — 5 тис. грн;

Вензель Олександр Семенович — директор Харків-
ського регіонального управління Державної спеціалізо-
ваної фінансової установи «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву» — 5 тис. грн; 

Говоров Олександр Сергійович — майстер дільниці № 
1 теплового району № 1 Індустріальної філії комунально-
го підприємства «Харківські теплові мережі» — 5 тис. грн;

Іващенко Валентина Миколаївна — двірник дільниці 
№ 6 із санітарного очищення філії Індустріального райо-
ну комунального підприємства «Харківблагоустрій» — 5 
тис. грн;

Малахов Юрій Миколайович — слюсар аварійно-від-
новлювальних робіт 5 розряду цеху механічної очистки 
стічних вод Міських очисних споруд водовідведення № 
1 Комплексу з перекачування та очистки стічних вод ко-
мунального підприємства «Харківводоканал» — 5 тис. 
грн;

Ніколайчук Олександр Анатолійович — озеленювач 
дільниці з благоустрою та озеленення філії Київського 
району комунального підприємства «Харківблагоустрій» 
— 5 тис. грн;

Педченко Владислав Юрійович — начальник магі-
стрального району Московської філії комунального під-
приємства «Харківські теплові мережі» — 5 тис. грн;

Чернецька Ніна Олександрівна — начальник Служби 
обслуговування житлового фонду і території Немишлян-
ського району комунального підприємства «Жилкомсер-

віс» — 5 тис. грн;
творчі досягнення — одна Премія — усього 10 тис. грн:
Кузнецова Марина Миколаївна — директор комуналь-

ного закладу культури «Центральна бібліотека імені А.П. 
Чехова централізованої бібліотечної системи Індустріаль-
ного району міста Харкова» — 5 тис. грн;

Майсак Орина Володимирівна — заступник директора 
з культурно-дозвільної діяльності та творчої роботи кому-
нального закладу культури «Харківський муніципальний 
культурний центр» — 5 тис. грн;

зміцнення міжнародних зв’язків — одна Премія — 
усього 10 тис. грн:

Чернов Сергій Іванович — Почесний президент Хар-
ківського дипломатичного клубу — 10 тис. грн;

правове забезпечення діяльності місцевого самовряду-
вання та зміцнення правопорядку — одна Премія — усьо-
го 10 тис. грн:

Чумак Володимир Валентинович — професор кафедри 
адміністративного права та процесу факультету № 1 Хар-
ківського національного університету внутрішніх справ 
— 10 тис. грн;

журналістика та засоби масової інформації — одна 
Премія — усього 15 тис. грн:

колектив харківської редакції «Vgorode.ua Харків» ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ДІМ» в осо-
бі випускаючого редактора Прокопчик Діни Валеріївни 
— 15 тис. грн.

Директор Департаменту організаційної
 роботи Харківської міської ради 

Д.М. БОРИСЕНКО

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ «ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА ВАГОМИЙ ВКЛАД У ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ПИТАНЬ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 
ВІД 22.12.2021 № 214/21

СПИСОК ГРОМАДЯН, ЯКИМ ПРИСУДЖУЄТЬСЯ 
ПРЕМІЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА ВАГОМИЙ ВКЛАД У ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ 

ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 



26ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ  Четверг 
30 декабря 2021 года

Ураховуючи обмежені фінансові можливості кому-
нальних підприємств, які не дозволяють здійснювати 
придбання спеціалізованої техніки шляхом прямої заку-
півлі, згідно з Бюджетним кодексом України, Цивільним 
кодексом України, законами України «Про фінансовий 
лізинг», «Про публічні закупівлі», на виконання постано-
ви Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 883 «Пи-
тання надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у 
тому числі на придбання комунальної техніки», на під-
ставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КП «Харківблагоустрій» (код за 

ЄДРПОУ 34755720) (далі — Підприємство) на проведення з 
дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупів-
лі» процедури закупівлі послуг фінансового лізингу з метою 
придбання не більше 24 (двадцяти чотирьох) одиниць спеці-
алізованої техніки (далі — Майно) на таких умовах:

1.1. Розмір фінансування за операцією — не більше 
44 179 992.00 грн (сорока чотирьох мільйонів ста сімде-
сяти дев’яти тисяч дев’ятисот дев’яноста двох гривень 
00 копійок).

1.2. Строк операції — не більше 60 місяців від дати 
отримання згідно з актом приймання — передачі до до-
говору фінансового лізингу:

трактора Mahindra 8000 4 WD з комплектом навісного 
обладнання 5 в 1 або еквівалент у кількості 10 одиниць; 

трактора Mahindra 9500 в комплектації: причіп, КУН, 
комунальний відвал, щітка або еквівалент у кількості 
10 одиниць; 

аварійної майстерні на базі шасі IVEKO DAILY 
60C16D 3.0 HPI або еквівалент у кількості 4 одиниць. 

1.3. Розмір авансового платежу — не більше 20 % від 
вартості предмета лізингу, за рахунок коштів субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 
комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання 
комунальної техніки, згідно з постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 11.08.2021 № 883 «Питання надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на 
придбання комунальної техніки».

1.4. Відсоткова ставка — змінювана, визначається за 
розміром індикативної ставки UIRD 12M плюс маржа 
банку не більше 4 відсотків річних. Відсоткова ставка не 
може бути більше 15 відсотків річних. 

1.5. Комісійна винагорода за управління в роз-
мірі не більше 1,2 % щомісячно та комісійна вина-

города за надання фінансування в розмірі не більше 
0,75 %.

1.6. Погашення лізингових платежів, які складаються з 
суми відшкодування вартості Майна, нарахованих відсо-
тків і комісій, здійснюється щомісячно.

1.7. Розміри лізингових платежів визначаються згідно з 
умовами договору фінансового лізингу.

2. Підприємству:
2.1. Забезпечити укладення договору фінансового лі-

зингу з учасником процедури закупівлі, який запропону-
вав найкращі умови на основі критеріїв і методики оцін-
ки, визначених Підприємством (далі — Переможець), на 
умовах, зазначених у пункті 1 рішення.

2.2. Після закінчення строку дії договору фінансового 
лізингу вчинити всі необхідні дії щодо оформлення доку-
ментів, які підтверджують право власності Підприємства 
на Майно.

3. Уповноважити директора Підприємства:
3.1. Укласти:
3.1.1. Договір фінансового лізингу з Переможцем на 

умовах, визначених у пунктах 1, 2 рішення (з можливіс-
тю самостійного визначення інших умов цього договору).

3.1.2. Договір / договори страхування Майна (з можли-
вістю самостійного визначення умов цього / цих договору 
/ договорів).

3.2. Виконувати всі дії та вчиняти всі правочини, не-
обхідні для реалізації рішення (у тому числі підписувати 
договори про внесення змін до договору фінансового лі-
зингу щодо зміни специфікації предметів лізингу, графіка 
лізингових платежів, довідки, заяви тощо, необхідні для 
укладення зазначених договорів).

4. Дозволити Підприємству здійснювати витрати, 
пов’язані з належним утриманням та експлуатацією, ре-
монтом та технічним обслуговуванням Майна згідно з 
умовами договору фінансового лізингу.

5. Під час формування проєкту бюджету Харківської 
міської територіальної громади на 2022–2026 рр. передба-
чати кошти на відшкодування вартості предмета лізингу.

6. Харківська міська рада в разі розірвання Підприєм-
ством договору фінансового лізингу, укладеного відпо-
відно до пунктів 1–3 рішення, зобов’язується повернути 
до державного бюджету виділену субвенцію з державного 
бюджету на розвиток комунальної інфраструктури в по-
вному обсязі протягом трьох місяців з моменту розірван-
ня договору фінансового лізингу.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань тран-
спорту та зв’язку і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», ст.ст. 57, 78 Господарського кодексу 
України, ст.ст. 81, 82, 104–108 Цивільного кодексу України, 
законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення законодавства з питань ді-
яльності закладів охорони здоров’я», «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення», «Про держав-
ну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців 

та громадських формувань» та «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я», з метою раціонального використання 
майна комунальної власності Харківської міської територіаль-
ної громади та створення муніципальної невідкладної медич-
ної допомоги для забезпечення жителів Харківської міської 
територіальної громади невідкладною медичною допомогою, 
керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати комунальне підприємство «Автобаза 

спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Хар-
кова» на комунальне некомерційне підприємство «Місь-
ке автопідприємство спеціалізованого санітарного тран-
спорту» Харківської міської ради.

2. Виконавчим органам Харківської міської ради здій-
снити відповідні заходи, пов’язані з перейменуванням 

комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого 
санітарного автотранспорту міста Харкова».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань соціаль-
ного захисту та охорони здоров’я і секретаря Харківської 
міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

З метою вдосконалення системи надання фізкуль-
турно-спортивних послуг членам територіальної 
громади міста Харкова, на підставі ст.ст. 56, 78 Гос-
подарського кодексу України, згідно зі ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ке-
руючись ст.ст. 42, 59 зазначеного Закону, Харківська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальне підприємство «Муніципаль-
ний спортивний клуб «Харків».

2. Виконавчим органам Харківської міської ради здій-
снити відповідні заходи, пов’язані зі створенням кому-
нального підприємства «Муніципальний спортивний 
клуб «Харків».

3. Встановити для створеного комунального підпри-
ємства мінімальний розмір статутного фонду в сумі, 

еквівалентній десяти мінімальним заробітним платам, 
виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої 
на момент прийняття цього рішення. Статутний фонд 
формується за рахунок майна, що належить до кому-
нальної власності Харківської міської територіальної 
громади.

4. Покласти функції управління комунальним під-
приємством на Управління з питань фізичної культури 

та спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань міжна-
родного співробітництва, інвестицій, спортивних та імі-
джевих проєктів та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

З метою недопущення зростання кредиторської забор-
гованості, ураховуючи звернення комунальних підпри-
ємств, на підставі п. 31 ч. 1 ст. 26, ч. 5 ст. 60, Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 75 та 
ч. 9 ст. 78 Господарського кодексу України, керуючись 
ст.ст. 42, 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести до додатка до рішення 23 сесії Харківської 

міської ради 4 скликання від 08.07.2004 № 119/04 «Про 
надання згоди на передачу у заставу (в іпотеку) майнових 
прав та майна комунальної власності територіальної гро-
мади м. Харкова» (зі змінами) такі зміни:

1.1. Пункт 21 викласти в такій редакції: 
«21. Назва комунального підприємства: Комунальне 

підприємство «Жилкомсервіс». Ліміт за кредитом, кре-
дитною лінією: 50,0 млн грн.».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань житло-

во-комунального господарства, благоустрою та інженер-
ної інфраструктури міста і секретаря Харківської міської 
ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 зазначено-
го Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести до Програми сприяння безпечній життєді-

яльності у сфері соціального захисту населення міста Хар-
кова на 2021–2025 роки (далі — Програма), затвердженої 

рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання 
від 19.08.2020 № 2257/20, такі зміни:

1.1. Доповнити розділ 11 «Забезпечення фінансування 
видатків у сфері соціального захисту населення міста Хар-
кова» пунктом 11.11 такого змісту:

«11.11. Забезпечити підписку з доставкою періодичного 
видання — газети «Харьковские известия» для окремих піль-

гових категорій громадян та/або громадян, які отримують 
соціальні послуги у територіальних центрах надання соціаль-
них послуг районів міста Харкова, за місцем проживання.».

1.2. Викласти пункт 1.6. Положення про надання од-
норазової адресної грошової допомоги громадянам міста 
Харкова за зверненнями до депутатів Харківської міської 
ради у такій редакції: 

«1.6. Розмір грошової допомоги за зверненнями до де-
путатів Харківської міської ради становить до 10000 грн.».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань соціаль-
ного захисту та охорони здоров’я і секретаря Харківської 
міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

Ураховуючи обмежені фінансові можливості кому-
нальних підприємств, які не дозволяють здійснювати 
придбання спеціалізованої техніки шляхом прямої заку-
півлі, згідно з Бюджетним кодексом України, Цивільним 
кодексом України, законами України «Про фінансовий 
лізинг», «Про публічні закупівлі», на виконання поста-

нови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 883 
«Питання надання субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструк-
тури, у тому числі на придбання комунальної техніки», 
на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону Укра-

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська 
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КП «Шляхрембуд» (код за ЄДРПОУ 

03359182) (далі — Підприємство) на проведення з до-
триманням вимог Закону України «Про публічні заку-

півлі» процедури закупівлі послуг фінансового лізингу 
з метою придбання не більше 19 (дев’ятнадцяти) оди-
ниць спеціалізованої техніки (далі — Майно) на таких 
умовах:

1.1. Розмір фінансування за операцією — не більше 
72 739 883,53 грн (сімдесяти двох мільйонів семисот трид-

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 232/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 219/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 224/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 231/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 218/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 235/21
М. ХАРКІВ
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ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ КП «ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ» НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 
З МЕТОЮ ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ

ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АВТОБАЗА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНІТАРНОГО АВТОТРАНСПОРТУ МІСТА ХАРКОВА» 
НА КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНІТАРНОГО ТРАНСПОРТУ» 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО СТВОРЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУНІЦИПАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ХАРКІВ»

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 23 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 4 СКЛИКАННЯ ВІД 08.07.2004 № 119/04 «ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ПЕРЕДАЧУ 
У ЗАСТАВУ (В ІПОТЕКУ) МАЙНОВИХ ПРАВ ТА МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М. ХАРКОВА»

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ БЕЗПЕЧНІЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА НА 2021–2025 РОКИ 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ КП «ШЛЯХРЕМБУД» НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 
З МЕТОЮ ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ 
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цяти дев’яти тисяч восьмисот вісімдесят трьох гривень 
53 копійок).

1.2. Строк операції — не більше 60 місяців від да-
ти отримання автогрейдерів Shantui SG16-3 у кількості 
4 одиниць, екскаваторів-навантажувачів BOBCAT B730R 
з додатковим обладнанням (відвалом для снігу) у кіль-
кості 8 одиниць, фронтальних навантажувачів Shantui 
SL30WN з додатковим обладнанням (відвалом для снігу) 
у кількості 7 одиниць згідно з актом приймання-передачі 
до договору фінансового лізингу.

1.3. Розмір авансового платежу — не більше 20 % від 
вартості предмета лізингу, за рахунок коштів субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 
комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання 
комунальної техніки, згідно з постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 11.08.2021 № 883 «Питання надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на 
придбання комунальної техніки».

1.4. Відсоткова ставка — змінювана, визначається за 
розміром індикативної ставки UIRD 12M плюс маржа 
банку не більше 4 відсотків річних. Відсоткова ставка не 
може бути більше 15 відсотків річних.

1.5. Комісійна винагорода за управління в розмірі не 
більше 1,2 % щомісячно та комісійна винагорода за на-
дання фінансування в розмірі не більше 0,75 %.

1.6. Погашення лізингових платежів, які складаються 
із суми відшкодування вартості Майна, нарахованих від-
сотків і комісій, здійснюється щомісячно.

1.7. Розміри лізингових платежів визначаються згідно з 
умовами договору фінансового лізингу.

2. Підприємству:
2.1. Забезпечити укладення договору фінансово-

го лізингу з учасником процедури закупівлі, який 
запропонував найкращі умови на основі критеріїв і 
методики оцінки, визначених Підприємством (да-
лі — Переможець), на умовах, зазначених у пункті 1 
рішення.

2.2. Після закінчення строку дії договору фінансового 
лізингу вчинити всі необхідні дії щодо оформлення доку-
ментів, які підтверджують право власності Підприємства 
на Майно.

3. Уповноважити директора Підприємства:
3.1. Укласти:
3.1.1. Договір фінансового лізингу з Переможцем на 

умовах, визначених у пунктах 1, 2 рішення (з можливіс-
тю самостійного визначення інших умов цього договору).

3.1.2. Договір / договори страхування Майна (з можливістю 
самостійного визначення умов цього / цих договору / договорів).

3.2. Виконувати всі дії та вчиняти всі правочини, не-
обхідні для реалізації рішення (у тому числі підписувати 
договори про внесення змін до договору фінансового лі-
зингу щодо зміни специфікації предметів лізингу, графіка 
лізингових платежів, довідки, заяви тощо, необхідні для 
укладення зазначених договорів).

4. Дозволити Підприємству здійснювати витрати, 
пов’язані з належним утриманням та експлуатацією, ре-

монтом та технічним обслуговуванням Майна згідно з 
умовами договору фінансового лізингу.

5. Під час формування проєкту бюджету Харківської 
міської територіальної громади на 2022–2026 рр. перед-
бачати кошти на відшкодування вартості предмета лі-
зингу.

6. Харківська міська рада в разі розірвання Підприєм-
ством договору фінансового лізингу, укладеного відпо-
відно до пунктів 1–3 рішення, зобов’язується повернути 
до державного бюджету виділену субвенцію з державного 
бюджету на розвиток комунальної інфраструктури в по-
вному обсязі протягом трьох місяців з моменту розірван-
ня договору фінансового лізингу.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань житлово-
комунального господарства, благоустрою та інженерної 
інфраструктури міста і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

У зв’язку з проведенням на території України адмі-
ністративно-територіальної реформи, відповідно до 
постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 
№ 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», роз-
порядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 
№725-р «Про визначення адміністративних центрів та 
затвердження територій територіальних громад Хар-
ківської області» та з метою підвищення рівня захис-
ту населення міста Харкова, на підставі ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ке-

руючись ст.ст. 42, 59 зазначеного Закону, Харківська 
міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Внести до Комплексної програми розвитку цивіль-

ного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у 
місті Харкові на 2018–2022 роки, затвердженої рішен-
ням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 
08.11.2017 № 847/17 такі зміни:

1.1. Пункт Паспорту Програми «Джерела фінансуван-
ня» викласти в такій редакції:

«Бюджет Харківської міської територіальної громади, 
інші джерела фінансування, не заборонені чинним зако-
нодавством України».

1.2. Розділ 4. «Джерела фінансування Програми» ви-
класти в такій редакції:

«4. Джерела фінансування Програми»
«Фінансування Програми здійснюється за рахунок 

бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених за-
конодавством України. Фінансування Програми за раху-
нок коштів бюджету Харківської міської територіальної 

громади здійснюється відповідно до кошторису, що за-
тверджується на рік, виключно в межах фінансових мож-
ливостей».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань забез-
печення громадського порядку, дотримання законності, 
охорони прав, свобод та законних інтересів громадян і 
секретаря Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

З метою забезпечення оптимального функціонування 
цілісної системи захисту прав дітей, об’єднання зусиль 
органів місцевого самоврядування міста Харкова та гро-
мадськості щодо створення сприятливого середовища для 
дітей, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Хар-
ківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Створити комунальний заклад «Консультативно-

кризовий центр «Відповідальне батьківство» Харківської 
міської ради».

2. Виконавчим органам Харківської міської ради 
здійснити відповідні заходи щодо виконання рішення, 
пов’язані із створенням комунального закладу «Консуль-
тативно-кризовий центр «Відповідальне батьківство» 
Харківської міської ради».

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2022.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань соціаль-
ного захисту та охорони здоров’я і секретаря Харківської 
міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

Відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України, 
на підставі ст.ст. 17, 25 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 зазначе-
ного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 1 сесії Харківської міської ради 

8 скликання від 09.12.2020 № 8/20 «Про закріплення ко-
мунальних унітарних підприємств» такі зміни:

1.1. Виключити підпункт 7.1 пункту 7 додатка до рі-
шення.

1.2. Доповнити пункт 3 додатка до рішення підпунктом 
3.31 такого змісту:

«3.31. Комунальне підприємство «Зелений кар-
кас».».

1.3. Доповнити пункт 19 додатка до рішення підпунк-
том 19.3 такого змісту:

«19.3. Комунальне підприємство «Муніципальний 
спортивний клуб «Харків».».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійні комісії Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

На підставі Закону України «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформа-
ції», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 зазначеного Закону, 
Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми висвітлення діяльнос-

ті Харківської міської ради та її виконавчих органів 
на 2019–2025 роки, затвердженої рішенням 22 сесії 
Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 
№ 1279/18 (зі змінами), виклавши розділ 5 у такій ре-
дакції:

«5. Заходи на виконання Програми
1. Забезпечення публічності в діяльності Харківської 

міської ради шляхом розміщення відповідних матеріалів 
на офіційному сайті міської ради, міського голови, вико-
навчого комітету, у друкованих та електронних місцевих 
виданнях.

2. Забезпечення проведення заходів за участю пред-
ставників засобів масової інформації, спрямованих на 
висвітлення діяльності Харківської міської ради щодо 
соціально-економічного, суспільно-політичного та куль-
турного розвитку міста.

3. Забезпечення вдосконалення структури та дизайну, 
підтримка на належному рівні інформаційного наповнен-
ня офіційного сайту Харківської міської ради з метою до-
ступу громадськості до інформації про діяльність органів 
місцевого самоврядування.

4. Забезпечення доведення до відома населення норма-
тивно-правових та інших актів у випадках, передбачених 
законодавством, шляхом:

4.1. Офіційного опублікування нормативно-правових 
актів відповідно до закону.

4.2. Оприлюднення інших документів міської ради, ви-
конавчого комітету, міського голови, виконавчих органів 
згідно з чинним законодавством.

4.3. Висвітлення аудіовізуальними засобами масової 
інформації.

4.4. Оприлюднення на офіційному сайті Харківської 
міської ради, міського голови, виконавчого комітету.

4.5. В інший спосіб, визначений законом.
5. Забезпечення анонсового та в разі потреби медійно-

го супроводу заходів, що проводяться виконавчими орга-
нами Харківської міської ради або за її підтримки.

6. Забезпечення громади фаховими коментарями спе-
ціалістів за найбільш актуальною тематикою в різних сфе-
рах життєзабезпечення міста.

7. Створення програмного телепродукту, соціальних 
роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі по-
дії, що відбуваються в місті за участю Харківської міської 
ради.

8. Проведення інформаційно-комунікативних кам-
паній за участю інститутів громадянського суспільства, 
громадських організацій, журналістських об’єднань з 
метою подальшого розвитку громадянського суспіль-
ства, продовження політики децентралізації влади, 
поширення суспільно корисної інформації для задо-
волення потреб та інтересів городян, активізації тери-
торіальної громади, підвищення рівня харківської жур-
налістики:

8.1. Розміщення та просування інформаційних матері-
алів про Харків, у тому числі з офіційного сайту Харків-
ської міської ради, міського голови, виконавчого коміте-
ту, на електронних інформаційних ресурсах про:

8.1.1. Житлово-комунальну сферу м. Харкова.
8.1.2. Соціальну політику та охорону здоров’я в Хар-

кові.

8.1.3. Перебіг зустрічей, семінарів, конференцій та ін-
ших публічних заходів, які організовує Харківська міська 
рада або які здійснюються за її підтримки.

8.1.4. Роз’яснення прав та обов’язків мешканців у їх 
відносинах з органами місцевого самоврядування, кому-
нальними підприємствами, міськими закладами освіти, 
охорони здоров’я тощо.

8.1.5. Роз’яснення рішень Харківської міської ради, 
розпоряджень міського голови і наказів виконавчих ор-
ганів, їх наслідків для мешканців міста та механізмів ре-
алізації.

8.1.6. Здійснення важливих інфраструктурних проєк-
тів у місті та їх значення для повсякденного життя його 
мешканців.

8.1.7. Міські проєкти, спрямовані на зростання рівня 
життя городян та забезпечення їх конституційних потреб.

8.1.8. Культурне життя міста, зокрема анонси та пере-
біг культурних подій, які відбуваються за підтримки Хар-
ківської міської ради.

8.2. Розміщення та просування інформаційних матері-
алів про Харків, у тому числі з офіційного сайту Харків-
ської міської ради, міського голови, виконавчого коміте-
ту, у соціальних мережах.

8.3. Розміщення та просування інформаційних матері-
алів про Харків, у тому числі з офіційного сайту Харків-
ської міської ради, міського голови, виконавчого коміте-
ту, на радіостанціях.

8.4. Забезпечення виготовлення та поширення друко-
ваної інформації про повноваження місцевого самовря-
дування, реформування житлово-комунального госпо-
дарства, іншої суспільно корисної інформації для задово-
лення потреб та інтересів городян з метою якнайширшого 
інформування про діяльність міського голови, Харків-
ської міської ради, виконавчого комітету.

8.5. Проведення семінарів, тренінгів, конференцій та 
круглих столів з проблематики зв’язків з громадськістю.

9. Висвітлення діяльності Харківської міської ради, її ви-
конавчого комітету, постійних комісій та керівництва Хар-
ківської міської ради в засобах масової інформації, забезпе-
чення трансляції пленарних засідань сесій Харківської місь-
кої ради з метою створення прозорої системи для прийняття 
управлінських рішень органами місцевого самоврядування:

9.1. Послуги з телевізійного виробництва та розміщен-
ня в телевізійному ефірі інформаційних матеріалів про 
висвітлення діяльності Харківської міської ради щодо:

9.1.1. Житлово-комунальної сфери м. Харкова, здій-
снення важливих інфраструктурних проєктів у місті та 
роз’яснення рішень Харківської міської ради, розпоря-
джень міського голови і наказів виконавчих органів, їх 
наслідків для мешканців міста та механізмів реалізації.

9.1.2. Перебігу зустрічей, семінарів, конференцій, ін-
ших публічних заходів та реалізації соціально-культурних 
проєктів, які організовує Харківська міська рада або які 
здійснюються за її підтримки.

9.1.3. Роз’яснення прав та обов’язків мешканців у їх 
відносинах з органами місцевого самоврядування, кому-
нальними підприємствами, міськими закладами освіти, 
охорони здоров’я тощо та культурного життя міста, зокре-
ма анонсів та перебігу культурних подій, які відбуваються 
за підтримки Харківської міської ради.

9.2. Послуги з телевізійного виробництва та трансляції 
пленарних засідань сесій Харківської міської ради.».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань місцево-
го самоврядування, гласності та депутатської діяльності і 
секретаря Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 242/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 220/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 239/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 241/21
М. ХАРКІВ

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
У МІСТІ ХАРКОВІ НА 2021–2022 РОКИ 

ПРО СТВОРЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОНСУЛЬТАТИВНО-КРИЗОВИЙ ЦЕНТР 
«ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 1 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 09.12.2020 № 8/20 
«ПРО ЗАКРІПЛЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ УНІТАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ»

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМИ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ НА 2019–2025 РОКИ
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Ураховуючи клопотання керівників виконавчих органів 
Харківської міської ради, керівників підприємств, установ 
та організацій міста, на підставі ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 
зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА: 
1. Нагородити Почесною грамотою Харківської 

міської ради за багаторічну сумлінну й плідну працю, 
високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-
економічний розвиток міста Харкова та з нагоди юві-
лею:

— Баришевського Володимира Олексійовича;
— Горбунову-Рубан Світлану Олександрівну;
— Єремейчук Раїсу Арсентіївну;
— Єрмаченка Володимира Єгоровича;
— Єрмолаєву Наталю Юріївну;
— Казанжиєву Неллі Василівну;
— Косінова Станіслава Анатолійовича;
— Лісового Володимира Миколайовича;
— Паутову Ольгу Юріївну;
— Пилипчука Михайла Дмитровича;
— Раєвнєву Олену Валентинівну;
— Шовкопляса Миколу Івановича.
2. Нагородити Почесною грамотою Харківської місь-

кої ради за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий 
професіоналізм, вагомий внесок у розвиток галузі охоро-
ни здоров’я в місті Харкові:

— Аль Набрауі Ісама Махмуд.
3. Нагородити Почесною грамотою Харківської місь-

кої ради за вагомий внесок у соціально-економічний роз-
виток міста Харкова, зміцнення міжнародних зв’язків та з 
нагоди відкриття Скверу мислителів:

— Наджафлі Еміна Муса огли.
4. Нагородити Почесною грамотою Харківської місь-

кої ради за багаторічну сумлінну працю, активну життєву 

позицію, вагомий особистий внесок у розвиток ветеран-
ського руху, патріотичне виховання молоді та з нагоди 
78-ї річниці визволення міста Харкова від нацистських 
загарбників:

— Зімоніна Миколу Степановича;
— Кільмаєву Наталію Дмитрівну.
5. Нагородити Почесною грамотою Харківської місь-

кої ради за активну громадську діяльність, вагомий вне-
сок у розвиток ветеранського руху в місті Харкові:

— Воронезького Олексія Омеляновича;
— Машнова Василя Миколайовича;
— Сірика Віктора Михайловича;
— Шокова Олексія Федоровича.
6. Нагородити Почесною грамотою Харківської місь-

кої ради за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий 
професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і науки 
міста Харкова та з нагоди 100-річчя Національного фар-
мацевтичного університету: 

— Гавриш Наталію Борисівну;
— Данильченко Світлану Юріївну;
— Зарічкову Марію Володимирівну;
— Кайдалову Лідію Григорівну;
— Ковальову Тетяну Миколаївну;
— Колісника Сергія Вікторовича;
— Кононенко Надію Миколаївну;
— Пляку Любов Володимирівну;
— Тарасенко Дарину Юріївну;
— Філатову Ольгу Віталіївну.
7. Нагородити Почесною грамотою Харківської місь-

кої ради за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий 
професіоналізм, вагомий внесок у розвиток галузі охоро-
ни здоров’я в місті Харкові та з нагоди 100-річчя засну-
вання Державної установи «Інститут неврології, психі-
атрії та наркології Національної академії медичних наук 
України»: 

— Василовського Віталія Вадимовича;
— Лінського Ігоря Володимировича;
— Малишева Михайла Юрійовича;
— Пісоцьку Олену Володимирівну;
— Танцуру Людмилу Миколаївну;
— Удовікову Людмилу Володимирівну.
8. Нагородити Почесною грамотою Харківської місь-

кої ради за сумлінну й плідну працю, високий професіо-
налізм, вагомий внесок у розвиток юриспруденції та з на-
годи професійного свята — Дня юриста:

— Артюха Юрія Володимировича;
— Дерев’янка Дмитра Володимировича; 
— Лукашевича Сергія Юрійовича;
— Мельниченко Яну Андріївну;
— Муфазалова Сергія Рашитовича;
— Новакова Антона Івановича;
— Рибак Яну Василівну;
— Шкребця Дмитра Євгенійовича.
9. Нагородити Почесною грамотою Харківської місь-

кої ради за багаторічну сумлінну працю, високий профе-
сіоналізм та з нагоди 125-річчя від дня заснування При-
ватного акціонерного товариства «Кондитерська фабрика 
«Харків’янка»: 

— колектив фабрики.
10. Нагородити Почесною грамотою Харківської місь-

кої ради за сумлінну й плідну працю, високий професіо-
налізм, вагомий внесок у соціально-економічний розви-
ток міста Харкова та з нагоди Дня місцевого самовряду-
вання:

— Жукова Дмитра Вікторовича;
— Жученко Олену Вячеславівну;
— Зінченка Геннадія Володимировича;
— Кривохижу Олену Олександрівну;
— Кузніцова Віталія Сергійовича;
— Литвинець Галину Миколаївну;

— Прокудіну Аллу Михайлівну;
— Пушкарьова Олександра Феліксовича;
— Рукавицину Галину Сергіївну;
— Самойлову Вікторію Вікторівну;
— Соколову Інну Юріївну;
— Фрізель Віру Сергіївну;
— Цимбалюк Наталію Анатоліївну;
— Юрченко Світлану Віталіївну.
11. Нагородити Почесною грамотою Харківської місь-

кої ради за сумлінну й плідну працю, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у розвиток залізнич-
ного транспорту України та з нагоди професійного свята 
— Дня залізничника:

— Черкая Максима Геннадійовича.
12. Нагородити Почесною грамотою Харківської місь-

кої ради за активну громадську діяльність, вагомий вне-
сок у розвиток та укріплення міжнаціональних дружніх 
відносин, просвітницьку й виховну роботу серед молоді та 
з нагоди 25-ї річниці заснування першого в Україні Хар-
ківського музею Голокосту: 

— колектив Харківського обласного комітету «Дро-
бицький Яр»;

— Воловик Ларису Файлєєвну.
13. Нагородити Почесною грамотою Харківської місь-

кої ради за активну громадську діяльність, вагомий вне-
сок у справу соціального захисту населення та з нагоди 
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС: 

— Карамишева Михайла Івановича;
— Фоміна Юрія Миколайовича;
— Цимбала Андрія Вікторовича;
— Щиченка Олександра Васильовича.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 зазначено-
го Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Міської програми «Молодь Хар-

кова» на 2018–2021 роки, затвердженої рішенням 16 се-
сії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 
№ 832/17 (зі змінами), доповнивши пункт 7.12 розділу 7 
«Заходи щодо реалізації основних напрямків виконання 
Програми» підпунктом 7.12.6 такого змісту:

«7.12.6. Забезпечення функціонування комунальної 
установи «Фонд культури та креативу міста Харкова».».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на 
постійну комісію Харківської міської ради з гумані-
тарних питань (освіта, культура, духовність, молодіж-

на політика та спорт) і секретаря Харківської міської 
ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

Відповідно до ст. 751 Бюджетного кодексу Укра-
їни, враховуючи постанову Кабінету Міністрів 
України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бю-
джетної декларації на 2022–2024 роки», наказ Мі-
ністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 

«Про затвердження Типової форми прогнозу міс-
цевого бюджету та Інструкції щодо його складання» 
(зі змінами), керуючись ст.ст. 42, 59 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Хар-
ківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити прогноз бюджету Харківської 

міської територіальної громади на 2022–2024 ро-
ки, згідно з додатками до цього рішення (дода-
ються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійні комісії Харківської міської ради та секретаря Хар-
ківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 215/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 226/21
М. ХАРКІВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 204/21
М. ХАРКІВ

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ «МОЛОДЬ ХАРКОВА» НА 2018–2021 РОКИ

ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2024 РОКИ

І. Загальна частина
Прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022–2024 

роки спрямований на формування необхідних фінансових ресурсів, оптиміза-
цію видатків та обсягів позикових коштів, збалансованість бюджету та мініміза-
цію фінансових ризиків, що виникають в умовах інтеграції та глобалізації, еко-
номічної і фінансової нестабільності, обумовленої коронавірусною інфекцією.

Прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022–2024 
роки ґрунтується на положеннях:

Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, затверджених Ука-
зом Президента України від 30.09.2019 року №722;

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постано-
вою Катінету Міністрів України від 12.06.2020 року №471;

Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 року №179;

Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних 
наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виник-
неню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 27 травня 2020 року №534;

Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року, схваленої 
Урядом України 10.03.2021 року;

програм співпраці з міжнародними організаціями;
пріоритетних напрямів муніципальної бюджетної політики, визначених 

прогнозом бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 
роки;

інших прогнозних та програмних документів економічного і соціального 
розвитку.

Прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022–2024 
роки розроблений на основі:

— Бюджетної Декларації на 2022–2024 роки, що передбачає продовжен-
ня процесу децентралізації бюджетних повноважень, а також упорядкування 
сфер відповідальності органів місцевого самоврядування та органів виконав-
чої влади в рамках нової територіальної основи для діяльності органів влади;

— застосування норм Податкового та Бюджетного кодексів України;
— основних прогнозних макропоказників економічного і соціального роз-

витку України та окремих припущень до прогнозних розрахунків на 2022–2024 
роки, розроблених Міністерством економіки України.

Метою прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 
2022–2024 роки є вирішення першочергових та нагальних проблем міста Харкова. 

Основними завданнями муніципальної бюджетної політики на середньо-
строковий период визначено:

— забезпечення фінансової стабільності та зміцнення фінансової спро-
можності бюджету Харківської міської територіальної громади, підвищення 
ефективності бюджетного процесу та фінансової дисципліни;

— проведення подальшої модернізації та реформування систем життєза-
безпечення міста Харкова, спрямованих на продовження створення спектру 
якісних послуг у галузях освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, 
житлово-комунального господарства тощо;

— виконання гарантійних зобов’язань Харківської міської ради за гаранті-
ями, наданими в попередні роки комунальним підприємствам міста на реалі-
зацію інвестиційних проєктів з розвитку комунальної інфраструктури;

— підвищення прозорості та результативності використання бюджетних 
ресурсів. 

Очікуванні результати реалізації основних завдань бюджетної політики пе-
редбачають:

— розвиток середньострокового планування, узгодження стратегічного і 
бюджетного планування на місцевому рівні;

— створення умов, що сприяють соціально-економічному розвитку міста 
Харкова, реалізації інвестиційних проєктів, поліпшенню якості життя городян.

Ключовими можливими ризиками невиконання прогнозу бюджету Харків-
ської міської територіальної громади на 2022–2024 роки виступають:

— посилення карантину в України та у світі, обумовленого поширенням 
нових варіантів коронавірусу, зокрема «Дельта»;

— імовірність суттєвого інфляційного всплеску під впливом фіскальних та 
монетарних стимулів;

— зниження ділової активності міжнародних та вітчизняних фінансових 
інститутів.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального 
розвитку Харківської міської територіальної громади

Прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022–2024 
роки є вірогідним сценаріем розвитку економіки в постпандемічний період, 
індикативні показники якого відображають взаємозв’язок макроекономічної, 
фінансової, інвестиційної, інноваційної, соціальної та інших складових еко-
номічної системи країни. 

Прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022–2024 
роки грунтується на аналізі економічного стану країни в цілому та за секто-
рами економіки, а також припущеннях щодо впливу зовнішніх та внутріш-
ніх факторів, пов’язаних з зовнішньоекономічною ситуацією та ціновою 
кон’юнктурою.

Передумовою отримання позитивних результатів економічних та соціаль-
них реформ, що планується здійснити у місті, виступають показники його со-
ціально-економічного розвитку.

З метою мінімізації ризиків виконання бюджету для розрахунку бюджетних 
показників Харківської міської територіальної громади на 2022–2024 роки ви-
користано базовий сценарій економічного прогнозу.

Прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022–2024 
роки побудований на припущеннях подолання пандемії COVID-19 та її наслідків.

Найбільш ймовірним сценарієм розвитку економіки є подовження посту-
пової адаптації економічних суб’єктів до реалій, пов’язаних з послабленням 
карантинних заходів, та повернення до звичайного (до пандемії) ритму життя.

Перспективні показники бюджету Харківської міської територіальної гро-
мади на 2022–2024 роки враховують основні індикатори, що характеризують 
причинно-наслідкові зв’язки між доходами і видатками:

2022 рік 2023 рік 2024 рік

1. Індекс споживчих цін (грудень до грудня 
попереднього року) 106,2 % 105,3 % 105,0 %

2. Індекс цін виробників (грудень до груд-
ня попереднього року) 107,8 % 106,2 % 105,7 %

3. Розмір мінімальної заробітної плати

4. Розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної 
тарифної сітки

5. Розмір прожиткового мінімуму, що встановлюється для різних категорій 
(гривні)

Категорії Роки 1 січня 1 липня 1 грудня

в розрахунку на одну особу

2022 рік 2393 2508 2589

2023 рік 2589 2713 2778

2024 рік 2778 2911 2972

для дітей віком до 6 років

2022 рік 2100 2201 2272

2023 рік 2272 2381 2438

2024 рік 2438 2555 2609

для дітей віком від 6 до 18 років

2022 рік 2618 2744 2833

2023 рік 2833 2969 3040

2024 рік 3040 3186 3253

для працездатних осіб

2022 рік 2481 2600 2684

2023 рік 2684 2813 2880

2024 рік 2880 3018 3082

для осіб, які втратили 
працездатність

2022 рік 1934 2027 2093

2023 рік 2093 2193 2246

2024 рік 2246 2354 2403

Також в основу розрахунків прогнозних показників бюджету Харківської 
міської територіальної громади на 2022–2024 роки закладено очікувані за 2021 
рік і прогнозні на 2022–2024 роки показники економічного і соціального роз-
витку міста:

Основні макропоказники
економічного та соціального розвитку м. Харкова

Показники Од. 
виміру

2020 р. 
звіт

2021 р. 
очік.

2022 р. 
прогноз

2023 р. 
прогноз

2024 р. 
прогноз

1 2 3 4 5 6 7

Обсяг реалізованої 
промислової 
продукції

млрд 
грн 82,8 83,0 84,0 84,3 84,8
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1 2 3 4 5 6 7
Обсяг реалізованої 
промислової 
продукції на 
одну особу

тис. грн 57,6 57,9 58,7 59,0 59,6

Середня чисельність 
наявного населення тис. осіб 1438,5 1433,6 1430,2 1426,8 1423,4

Середньооблікова 
кількість штатних 
працівників 

тис. осіб 372,1 369,0 367,0 366,0 365,0

Середньомісячна 
заробітна плата 
штатних працівників 

грн 10 170,0 12 000,0 13 500,0 15 100,0 16 800,0

Фонд оплати праці 
штатних працівників млн грн 45 411,1 53 136,0 59 454,0 66 319,0 73 584,0

Чисельність 
зареєстрованих 
безробітних на 
кінець року

осіб 10 746 10 637 9 999 8 500 7 100

Рівень 
зареєстрованого 
безробіття по 
м. Харкову

% 1,19 0,74 0,71 0,68 0,65

Кількість створених 
постійних 
робочих місць

місць 28 322 23 400 23 500 24 000 24 500

Обсяг зовнішньо-
торговельно-
го обороту товарами

млн дол.
США 2088,1 2231,9 2410,8 2615,7 2830,2

у % до попереднього 
року % 102,1 106,8 108,0 108,5 108,2

Обсяг експорту у % до 
попереднього року % 101,4 105,5 106,5 107,7 107,9

Обсяг імпорту у % до 
попереднього року % 103,0 108,0 109,2 109,4 108,6

III. Загальні показники бюджету Харківської міської територіальної громади
Середньострокове бюджетне прогнозування показників доходної частини 

бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022–2024 роки здій-
снено на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку 
міської територіальної громади, з урахуванням очікуваного уповільнення тем-
пів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та відповідним по-
слабленням карантинних заходів і, як наслідок, очікуваного відновлення еко-
номічного зростання.

Незважаючи на високий ступінь невизначеності щодо подальшого розви-
тку пандемії та її впливу на світову економіку, в цілому економічна ситуація на 
території міста Харкова залишається контрольованою.

У 1 півріччі 2021 року спостерігається зростання, в порівнянні з аналогіч-
ним періодом 2020 року, доходів бюджету Харківської міської територіальної 
громади за всіма джерелами надходжень.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників еконо-
мічного та соціального розвитку країни та міської громади, динаміки бази 
оподаткування, ефективності податкового адміністрування та використання 
комунального майна громади, загальні показники бюджету Харківської місь-
кої територіальної громади на 2022–2024 роки зростають.

Формування видаткової частини бюджету Харківської міської територіаль-
ної громади на 2022–2024 роки здійснено в межах ресурсних можливостей бю-
джету, спрямовуючи кошти, в першочерговому порядку, на заходи відповідно 
до їх приоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективності ви-
конання бюджетних програм та можливості економії коштів за напрямами їх 
використання.

Видатки узагальнені за бюджетними програмами з урахуванням їх пріори-
тетності із застосуванням програмно-цільового методу планування, що дає 
можливість передбачити результати виконання кожної бюджетної програми, а 
також здійснити оцінку ефективності використання бюджетних коштів. 

Видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери розраховано з ура-
хуванням:

прогнозного розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС;
прогнозного розміру мінімальної заробітної плати.
Розрахунок обсягів видатків на поточне утримання установ, що фінансу-

ються коштом бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022–
2024 роки, здійснений з урахуванням індексу споживчих цін (грудень до груд-
ня попереднього року), за електричну та теплову енергію, водопостачання, во-
довідведення, природний газ — з урахуванням індексу цін виробників (грудень 
до грудня попереднього року).

Обсяг видатків враховує підвищення розмірів державних соціальних стан-
дартів у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соці-
ально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти, а також зміну 
тарифів на житлово-комунальні послуги.

При розрахунку обсягів капітальних вкладень враховано:
— запланований обсяг робіт згідно з проєктно-кошторисною документацією; 
— ступінь будівельної готовності об’єктів;
— кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користу-

вання;
— ступінь їх фізичного і морального зносу.
При визначенні вартості робіт по об’єктах будівництва та реконструкції, які 

здійснюються підрядним способом за рахунок коштів бюджету Харківської 
міської територіальної громади, застосований рівень середньомісячної заро-
бітної плати в розмірі 15 000,0 гривень.

Показники прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади 
відрізняються від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди, у 
зв’язку з відхиленням оцінки основних прогнозних макропоказників економіч-
ного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників еконо-
мічного і соціального розвитку Харківської міської територіальної громади від 
прогнозу, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, схваленого у 
попередньому бюджетному періоді, зокрема індексу цін виробників (грудень до 
грудня попереднього року), розміру мінімальної заробітної плати, розміру по-
садового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо. 

Прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022–2024 
роки базується на принципах збалансованості, обґрунтованості та ефективності.

Загальні граничні показники надходжень (з урахуванням міжбюджет-
них трансфертів та фінансування) та видатків (з урахуванням міжбюджетних 
трансфертів та надання кредитів) прогнозуються в обсязі:

на 2022 рік — 18 597,7 млн гривень;
на 2023 рік — 19 524,3 млн гривень;
на 2024 рік — 23 411,0 млн гривень.

IV. Показники доходів бюджету Харківської міської
територіальної громади

При плануванні дохідної частини бюджету Харківської міської територіаль-
ної громади на 2022 — 2024 роки враховано:

— норми Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодав-
чих актів, які регламентують справляння відповідних платежів до бюджету, по-
ложення рішення Харківської міської ради про місцеві податки і збори у місті 
Харкові та встановлені ними чинні ставки оподаткування та нормативи зара-
хувань загальнодержавних податків та зборів до бюджету міста;

— застосування до 2023 року включно індексу споживчих цін, що викорис-
товується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцін-
ки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель не-
сільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єди-
ним податком четвертої групи, із значенням 100 відсотків;

— індексацію ставок акцизного податку на алкогольні напої та екологічно-
го податку, які визначені в абсолютних значеннях.

Обсяг доходів бюджету Харківської міської територіальної громади прогно-
зується:

на 2022 рік — у сумі 19 097,7 млн гривень;
на 2023 рік — у сумі 21 024,3 млн гривень;
на 2024 рік — у сумі 23 411,0 млн гривень.

Основними бюджетоутворюючими джерелами бюджету Харківської місь-
кої територіальної громади залишаються:

— податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у загальному обсязі 
бюджету (без трансфертів) прогнозується: 

у 2022 році — 57,9 %;
у 2023 році — 59,1 %;
у 2024 році — 60,1 %.

Податок на доходи фізичних осіб залишається базовим джерелом наповне-
ння загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади, 
що формує більше половини його обсягу. Прогноз податку на доходи фізичних 
осіб складено виходячи з його очікуваного надходження з урахуванням про-
гнозних темпів зростання середньої заробітної плати.

— єдиний податок, питома вага якого у загальному обсязі бюджету (без 
трансфертів) прогнозується: 

у 2022 році — 18,9 %;
у 2023 році — 18,8 %;
у 2024 році — 18,5 %.

Динаміка надходжень Єдиного податку до бюджету 
Харківської міської територіальної громади

Прогноз єдиного податку визначено виходячи з очікуваних надходжень у 
2021 році з урахуванням збільшення ставок податку для платників першої і 
другої груп, розмір яких встановлений у відсотках від прожиткового мінімуму 
та мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року і темпів зростан-
ня валового внутрішнього продукту.

— податок на майно, питома вага якого у загальному обсязі бюджету (без 
трансфертів) планується:

у 2022 році — 14,4 %;
у 2023 році — 13,8 %;
у 2024 році — 13,4 %.

Динаміка надходжень податку на майно до бюджету 
Харківської міської територіальної громади

Податок на майно відповідно до норм Податкового кодексу України складається:
— з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
— плати за землю;
— транспортного податку.
По кожному з цих податків проведено окремий розрахунок прогнозних 

надходжень, враховуючи темпи зростання мінімальної заробітної плати, ін-
дексу інфляції та прогнозні розрахунки Головного управління Державної по-
даткової служби в Харківській області і Північного управління Офісу великих 
платників Державної податкової служби.

Разом обсяг надходжень від зазначених податків до дохідної частини бюдже-
ту Харківської міської територіальної громади (без трансфертів) очікується:

у 2022 році — 91,2 %;
у 2023 році — 91,7 %;
у 2024 році — 92,0 %.
V. Показники фінансування бюджету Харківської міської територіальної громади

З огляду на невизначеність терміну подолання коронавірусної хвороби та 
масштабів її впливу на бюджетний процес, метою фінансування бюджету Хар-
ківської міської територіальної громади виступає реалізація ефективної борго-
вої політики, що забезпечить збалансованість бюджету міста та підтримку його 
стійкого стану в умовах виконання гарантованих зобов’язань Харківської місь-
кої ради по погашенню і обслуговуванню внутрішнього та зовнішнього боргу.

При цьому важливим завданням є побудова ефективної системи управлін-
ня муніципальними фінансами, яка здатна забезпечити у середньостроковій 
перспективі:

— послідовність бюджетної політики в процесі реалізації конкретних за-
вдань та заходів щодо управління боргом і фіскальними ризиками;

— раціональний розподіл бюджетних ресурсів згідно з приоритетами при 
використанні залученних інвестицій;

— платоспроможність територіальної громади для підвищення якості на-
дання послуг її мешканцям.

Фінансування (надходження та витрати бюджету Харківської міської територі-
альної громади, що повязані із зміною обсягу внутрінього та зовнішнього боргу) за 
типами кредитора та боргового зобов’язання забезпечуються коштами, що пере-
даються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Показники фінансування бюджету Харківської міської територіальної громади:
— по загальному фонду

на 2022 рік плануються в сумі 6 224,2 млн гривень;
на 2023 рік — 7 419,6 млн гривень;
на 2024 рік — 8 500,8 млн гривень;

— спеціальному фонду 
на 2022 рік передбачені в сумі 5 724,2 млн гривень;
на 2023 рік — 5 919,6 млн гривень;
на 2024 рік — 8 500,8 млн гривень.

Для своєчасного фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом і рекон-
струкцією об’єктів соціально-культурного призначення, транспортної інфра-
структури, доріг та інженерних об’єктів на них, в 2019 році проведено роботу 
із залучення запозичення до бюджету міста Харкова шляхом випуску облігацій 
внутрішньої місцевої позики. 

Внаслідок тісної співпраці з залученим до випуску андеррайтером (ПАТ «Ук-
ргазбанк»), Міністерством фінансів України та Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку в 2019–2020 роках випущено облігацій внутрішньої 
місцевої позики за чотирма серіями — E, F, G, H в обсязі 2000,0 млн гривень.

Ці кошти є внутрішнім боргом бюджету Харківської міської територіальної 
громади, погашення якого:

в 2022 році передбачено в сумі 500,0 млн гривень;
в 2023 році — в сумі 1500,0 млн гривень.
Структура боргу (зовнішній борг) включає загальний обсяг боргових 

зобов’язань суб’єктів господарювання щодо повернення отриманих та непо-
гашених кредитів, виконання яких забезпечено державними гарантіями:

— комунального підприємства «Харківводоканал», який отримав кредитні 
кошти Світового банку на реалізацію інвестиційного проєкту з модернізації 
каналізаційних насосних станцій;

— комунальних підприємств «Тролейбусне депо №2» та «Тролейбусне депо 
№3», якими за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку і Євро-
пейського інвестиційного банку здійснюється реалізація інвестиційного проєкту 
по оновленню рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів);

— комунального підприємства «Харківський метрополітен», яким залуче-
но кредити Європейського інвестиційного банку на придбання вагонних ме-
тропоїздів, Європейського банку реконструкції та розвитку — на будівництво 
третьої лінії метрополітену від станції «Метробудівників» до станції «Одеська».

Обсяг боргу:
на кінець 2022 року прогнозується на рівні 1 902,6 млн гривень;
на кінець 2023 року — на рівні 3 225,2 млн гривень;
на кінець 2024 року — на рівні 4391,2 млн гривень.

VI. Показники видатків бюджету Харківської міської територіальної громади
Концептуальні підходи до формування видатків прогнозу бюджету Харків-

ської міської територіальної громади на 2022–2024 роки передбачають активне 
впровадження економічних і соціальних реформ у сферах життєдіяльності міста.

Пріоритетними напрямками бюджетування визначено поліпшення матері-
ального становища та умов життя мешканців Харкова, підвищення ефектив-
ності їх соціального захисту і соціального забезпечення, надання конституцій-
них гарантій у сфері освіти, охорони здоров’я тощо.

Очікуваним результатом виконання видаткової частини прогнозу бюджету 
Харківської міської територіальної громади на 2022–2024 роки, як інструмен-
ту соціально-економічного розвитку, є:

— забезпечення зростання реальної заробітної плати і доходів населення, 
підвищення якості та рівня життя, державних гарантій у сфері оплати праці;

— здійснення соціального захисту населення, малозабезпечених сімей, осіб з 
інвалідністю, людей похилого віку та інших слабо захищених категорій громадян;

— підвищення якості загальної та професійної освіти, підтримка системи 
освіти, закладів культури, фізкультури і спорту;

— створення сприятливого життєзабезпечуючого середовища, необхідного 
для відродження культурного, духовного, інтелектуального збагачення люди-
ни і його самореалізації;

— надання високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та ін-
ших послуг;

— збереження житлового фонду та підвищення його комфортабельності, 
розвиток комунального господарства та транспортної інфраструктури.

Основні показники видатків прогнозу бюджету Харківської міської територіаль-
ної громади на 2022–2024 роки носять конкретний напрям використання і врахову-
ють витрати як на виконання повноважень органів місцевого самоврядування, так 
і функцій, що передані на місцевий рівень в процесі секторальної децентралізації.

Прогнозний обсяг видатків бюджету Харківської міської територіальної громади:
на 2022 рік розрахований на рівні 18 597,7 млн гривень;
на 2023 рік — на рівні 19 524,3 млн гривень;
на 2024 рік — на рівні 23 411,0 млн гривень.
Державне управління. Основні напрями діяльності органів місцевого само-

врядування спрямовані:
— на підвищення ефективності функціонування системи місцевого само-

врядування;
— вдосконалення системи державного управління, впровадження засад 

децентралізації, електронного урядування, комунікаційних технологій, що за-
безпечують сталий розвиток територіальної громади;

— надання якісних адміністративних та соціальних послуг мешканцям міста;
— комплексний розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові, що 

передбачає проведення масштабної реформи місцевого самоврядування;
— конструктивну взаємодію з громадськими організаціями та забезпечен-

ня громадсько-політичних прав людини, прав національностей, свободи сові-
сті та віросповідання;

— забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської 
ради, інформування населення про прийняття найважливіших для територі-
альної громади рішень; 

— ознайомлення і вивчення представниками органів самоорганізації насе-
лення, працівниками виконавчих органів, депутатами міської ради нововве-
день у сферах життєдіяльності міста.

На виконання повноважень Харківської міської ради, які зазначені у Законі 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також реалізацію заходів, 
розроблених відповідно до Стратегії реформування державного управління 
прогноз видатків складає: 

на 2022 рік — 1405,5 млн гривень;
на 2023 рік — 1434,0 млн гривень;
на 2024 рік — 1460,8 млн гривень.
Структура виконавчих органів Харківської міської ради включає:
апарат міської ради;
апарат міської ради;
18 департаментів;
25 самостійних управлінь;
9 адміністрацій районів.
Освіта. У середньостроковій перспективі буде продовжено здійснення за-

ходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної 
освіти, визначеної Концепцією реалізації державної політики у сфері рефор-
мування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 
року та Національною стратегією розбудови безпечного і здорового освітнього 
середовища у новій українській школі. 

Основними завданнями бюджетного фінансування на 2022–2024 роки є:
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» шляхом 

розбудови нового освітнього середовища та стимулювання вчителів до профе-
сійного розвитку;

розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти з урахуванням індивіду-
альних потреб і можливостей учнів з особливими освітніми потребами;

створення умов для надання якісних освітніх послуг, зокрема шляхом придбан-
ня сучасного навчального обладнання та оновлення матеріально-технічної бази;

забезпечення функціонування ефективної та територіально-доступної ме-
режі інклюзивно-ресурсних центрів;

стимулювання кращих учнів шляхом надання стипендій.
На виконання зазначених завдань у прогнозі бюджету Харківської міської 

територіальної громади передбачено:
на 2022 рік — 5905,0 млн гривень, з них кошти освітньої субвенції — 

2336,0 млн гривень;
на 2023 рік — 6427,6 млн гривень, з них кошти освітньої субвенції — 

2554,4 млн гривень;
на 2024 рік — 6848,4 млн гривень, з них кошти освітньої субвенції — 

2726,9 млн гривень.
Динаміка видатків бюджету 

Харківської міської територіальної громади на освіту

Коштом субвенції заплановано фінансування заробітної плати:
— педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (в тому 

числі вечірніх шкіл, загальноосвітньої школи — інтернату);
— вчителям, що зайняті в отриманні повної середньої освіти в закладах 

професійно-технічної освіти;
— педагогічним працівникам дитячого будинку «Родина» і Харківського 

інклюзивно-ресурсного центру.
Кошти бюджету Харківської міської територіальної громади планується 

спрямувати на функціонування та розвиток:
— 212 дитячих дошкільних установ, в яких чисельність дітей складатиме 

40 834 особи. В 2022–2024 роках планується відновити діяльність 2 дошкіль-
них закладів освіти в Шевченківському районі та створити 6 додаткових груп у 
функціонуючих дошкільних навчальних закладах;
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— 182 загальноосвітніх шкіл, в яких здобуватимуть освіту 128 610 учнів. В 
2022 році на базі Харківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступе-
нів №14 планується створити Харківський ліцей № 174, а при Харківському 
університетському ліцеї створити філію для учнів початкової школи;

— 4 вечірніх шкіл;
— 16 позашкільних установ;
— 25 мистецьких шкіл, в яких навчається 10 380 учнів;
— 13 професійно-технічних навчальних закладів (у 2021/22 навчальному 

році передбачено здійснити реорганізацію професійно-технічного навчально-
го закладу «Центр професійно-технічної освіти №3» шляхом його приєднання 
до навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти будівельних 
технологій Харківської області»);

— Харківського інклюзивно-ресурсного центру, при якому у 2021/22 на-
вчальному році планується створити філію на базі приміщення Харківської 
загальноосвітньої школи I–III ступенів № 117;

— Центру професійного розвитку педагогічних працівників;
— 9 районних центрів освітніх технологій; 
— учбово-виробничого автогосподарства Київського району м. Харкова;
— інших закладів, які забезпечують господарську діяльність у сфері освіти 

(лабораторії комп’ютерних технологій, централізовані бухгалтерії, господарчі 
групи та група матеріально-технічного забезпечення).

Протягом 2022–2024 років прогнозується збільшити витрати на харчування 
в дитячих садах з розрахунку на 1 дитину в день щорічно на 5 %, а саме:

— в ясельних групах (у віці до 3 років) — до 36,0 гривень проти 30,0 гривень 
(у 2021 році);

— в дошкільних групах (у віці від 3 до 6 років) — до 42,0 гривень проти 
35,0 гривень (у 2021 році);

— в санаторних і спеціалізованих групах (у віці до 3 років) — до 37,0 гривень 
проти 31,0 гривні (у 2021 році);

— в санаторних і спеціалізованих групах (у віці від 3 до 6 років) — до 
43,0 гривень проти 36,0 гривень (у 2021 році).

Розмір батьківської плати за харчування в дитячих дошкільних закладах за-
лишається на рівні 60 % від його вартості.

Збережено безкоштовне харчування сніданками всіх школярів початкової 
школи та збільшена його вартість до 18 гривень проти 14 гривень.

Також планується зростання до 22 гривень (проти 18 гривень у 2021 році) 
вартості харчування дітей пільгових категорій, дітей учасників антитерорис-
тичної операції (операції об’єднаних сил), а також дітей з числа внутрішньо 
переміщених осіб та дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслі-
док воєнних дій і збройних конфліктів.

Охорона здоров’я. Прогноз видатків на охорону здоров’я враховує продо-
вження реформування медичної галузі відповідно до заходів, визначених Кон-
цепцією реформи фінансування системи охорони здоров’я та Законом Укра-
їни «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

В процесі реалізації вказаних нормативно-правових актів діяльність кому-
нальних некомерційних підприємств охорони здоров’я буде зосереджено на 
забезпечені універсального доступу громадян до гарантованого пакета необ-
хідних медичних послуг та лікарських засобів.

Покращення стану здоров’я населення міста Харкова до основних медич-
них послуг є важливим напрямом реалізації муніципальної політики у сфері 
охорони здоров’я на середньострокову перспективу, що передбачає:

— переорієнтацію системи охорони здоров’я від політики лікування до по-
літики профілактики захворювань;

— підвищення якості надання медичної допомоги пацієнтам у невідклад-
них станах з метою зниження передчасної смертності;

— доступність основних лікарських засобів для попередження ускладнен-
ня захворювань;

— надання медичних послуг та лікарських засобів для реагування на інфек-
ційні захворювання та епідемії; неінфекційні та онкологічні захворювання; 
серцево-судинні та вакциноконтрольовані захворювання тощо.

Видатки з бюджету Харківської міської територіальної громади на оновлен-
ня матеріально-технічної бази комунальних некомерційних підприємств охо-
рони здоров’я, придбання медичного обладнання, оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв, які споживаються комунальними некомерційними підприєм-
ствами охорони здоров’я, тощо, складають:

на 2022 рік — 517,6 млн гривень;
на 2023 рік — 548,0 млн гривень;
на 2024 рік — 575,7 млн гривень.
Зазначеним коштом фінансуються:
— 20 багатопрофільних лікарень, в яких розгорнуто 5 765 ліжок, з них 

560 ліжок перепрофільовані для лікування хворих з інфекційним захворюван-
ням на COVID-19;

— 3 приймально-діагностичні відділення, що створені на базі комуналь-
них некомерційних підприємств «Міська клінічна багатопрофільна лікар-
ня №17», «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25», «Міська клінічна 
лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещані-
нова»;

— шкірно-венерологічний диспансер на 40 ліжок; 
— медико-санітарна частина на 160 ліжок;
— 6 пологових будинків на 955 ліжок, з них 110 ліжок перепрофільовані для 

лікування хворих з інфекційним захворюванням на COVID-19;
— 26 поліклінік, які надають послуги вторинної амбулаторно-поліклініч-

ної допомоги населенню;
— 4 спеціалізовані поліклініки;
— 9 стоматологічних поліклінік;
— центр здоров’я;
— інформаційно-аналітичний центр медичної статистики;
— 34 центри первинної медико-санітарної допомоги населенню, що ство-

рені на базі 8 багатопрофільних лікарень з поліклінічними відділеннями та 
26 поліклінік.

Протягом 2022–2024 років прогнозується створення на базі комунального 
підприємства «Автобаза спеціалізованого автотранспорту міста Харкова» систе-
ми надання невідкладної, консультативної медичної допомоги і транспортуван-
ня, що включає пункти невідкладної допомоги первинної медичної допомоги.

Динаміка видатків бюджету Харківської міської 
територіальної громади на охорону здоров’я

Для забезпечення ефективного функціонуваня системи заплановано:
— оснащення кабінетів невідкладної допомоги автоматизованими робо-

чими місцями чергового медичного працівника (придбання медичного облад-
нання, комп’ютерів, оснащення пунктів невідкладної допомоги предметами 
медичного призначення, забезпечення зв’язку чергового лікаря);

— оснащення контакт-центру комунального підприємства «Автобаза спе-
ціалізованого автотранспорту міста Харкова» комутаційним обладнанням 
цифрової телефонної станції, серверним обладнанням, системою зберігання 
та запису радіо-телефонних переговорів, системою запису інформації, тощо;

— придбання автомобілів для обслуговування викликів, GPS-трекерів, об-
ладнання для діагностики і обслуговування автомобілів;

— проведення капитального ремонту приміщення контакт-центру, боксів 
для обслуговування автомобілів, мийки та приміщень дезобробки автомобілів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення. Нагальним питанням у сфе-
рі соціального захисту та соціального забезпечення є активне впровадження 
реформ, які сприятимуть створенню ефективної та досконалої системи здій-
снення соціальної підтримки мешканців Харкова.

Відповідно до Концепції реалізації державної політики щодо соціального 
захисту населення та захисту прав дітей надалі впроваджуватиметься комплек-
сний підхід до розв’язання проблем найбільш вразливих верст населення, за-
безпечення їх безпеки та благополуччя.

Усвідомлюючи необхідність підвищення якості та рівня життя громадян, 
муніціпальна соціальна політика у середньостроковій перспективі передбачає:

— забезпечення максимальної адресності в отриманні соціальної підтримки;
— посилення мотивації отримувачів пільг та житлових субсидій населен-

ня до економного споживання житлово-комунальних послуг та впровадження 
заходів енергоефективності;

— надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв об-
рахунку сукупного доходу сім’ї та її фінансового стану;

— забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімей-
них та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, забезпечення 
житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

— удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насіль-
ству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням 
міжнародних стандартів.

Обсяг фінансових ресурсів, що планується спрямувати на виконання осно-
вних завдань цієї Концепції, складає:

в 2022 році — 572,7 млн гривень;
в 2023 році — 622,8 млн гривень;
в 2024 році — 658,2 млн гривень.

Ці кошти заплановані на фінансування діяльності 18 установ соціального 
захисту та соціального забезпечення, у тому числі: 

— 9 територіальних центрів;
— Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь»;
— міського центру комплексної реабілітації та інтеграції «Академія»;
— міського центру реінтеграції бездомних осіб;
— міського соціального готелю;
— міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей;
— міського центру надання допомоги постраждалим від насильства;
— міського центру соціальних служб «Довіра»;
— міського центру дозвілля молоді;
— міського комплексного центру клубів за місцем проживання.
У 2022 році прогнозується функціонування стаціонарного відділення паліа-

тивного догляду та підтриманого проживання на 60 ліжок у Центрі реінтеграції 
бездомних осіб.

Протягом 2022–2024 років заплановано створення Фонду культури та кре-
ативу міста Харкова.

Культура і містецтво. Проведення глибоких й конструктивних реформ у куль-
турній сфері передбачено Довгостроковою стратегією розвитку української 
культури, що покликана сприяти збереженню самобутніх традицій та куль-
турно-історичних цінностей українського народу, збереженню його культур-
но-духовної спадщини, створенню умов для творчої активності громадянина. 

Головними напрямками реформ Стратегія визначає модернізацію та вдоскона-
лення інструментів державної підтримки розвитку культури, інновацій, нових знань, 
креативних індустрій, що відповідають викликам ХХI століття, забезпечення доступ-
ності до культурних надбань і культурних ресурсів, умов для ефективної взаємодії 
культур різних народів, сприяння обміну та мобільності творчих людей та ідей тощо.

Формування цілісного культурного середовища суспільства, створення 
умов для творчої самореалізації громадян, збереження культурно-духовної 
спадщини, повноцінне функціонування суспільного мовлення виступають на 
середньострокову перспективу актуальними напрямами муніципальної полі-
тики, що спрямована:

— на захист культурних цінностей та культурної спадщини, відновлення 
ефективної системи управління охороною пам’ятників містобудування і архі-
тектури місцевого значення;

— підтримку креативних індустрій, забезпечення сприятливих умов для 
розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, 
підтримку культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий 
культурний простір;

— створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної 
спадщини, розвиток туристичного потенціалу, заохочення населення до вну-
трішнього туризму та популяризації міста Харкова у світі;

— забезпечення державної підтримки розвитку та застосування україн-
ської мови у всіх сферах суспільного життя;

— популяризацію та розвиток професійного мистецтва, сучасних іннова-
ційних культурних проєктів, стимулювання професійних митців до вироблен-
ня конкурентоспроможного культурного продукту.

На виконання цих питань заплановано використати:
у 2022 році — 446,0 млн гривень;
у 2023 році — 480,0 млн гривень;
у 2024 році — 509,0 млн гривень.
Цим коштом також передбачено належне функціонування та розвиток:
— 9 централізованих бібліотечних систем, що включають 73 бібліотеки та їх 

філії (2432,8 тис. примірників бібліотечного фонду);
— спеціалізованої музично-театральної бібліотеки (160,1 тис. примірників 

бібліотечного фонду);
— 3 музеїв (на 30 тис. відвідувань);
— міської художньої галереї (на 40 тис. відвідувань);
— 11 установ клубного типу (на 280,1 тис. відвідувань);
— 9 централізованих бухгалтерій;
— комунальних підприємств «Центральний парк культури та відпочинку 

ім. М. Горького», «Об’єднання парків культури та відпочинку міста Харкова», 
«Меморіального парку «Дробицький Яр», комунальної організації «Харків-
ський зоологічний парк». 

В 2022 році заплановано розпочати масштабний проєкт комплексної ре-
конструкції Літературного музею, що передбачає розширення площ для екс-
позицій з кардинальним їх переформатуванням та побудовою унікального 
книгосховища.

Фізична культура і спорт. Одним із актуальних завдань у сфері молоді та спор-
ту є створення можливостей:

— регулярно та свідомо займатися фізичною культурою і спортом, розви-
вати олімпійський рух, підтримувати паралімпійський і дефлімпійський рух, 
спорт вищих досягнень;

— здійснювати підготовку спортсменів світового рівня, розвиток спортив-
ної інфраструктури міста, що доступна для кожної людини, зокрема осіб з ін-
валідністю.

На розвиток системи фізичного виховання, підвищення рівня здоров’я 
різних верст населення, покращення стану фізкультурно-оздоровчої та спор-
тивної роботи в усіх типах навчальних закладів та за місцем проживання, за-
безпечення умов для високих досягнень спортсменів України в окремих видах 
спорту планується спрямувати:

у 2022 році — 225,4 млн гривень;
у 2023 році — 245,5 млн гривень;
у 2024 році — 261,7 млн гривень.

Пріоритетними напрямами фінансування цієї сфери визначено:
— збереження мережі спортивних шкіл і недопущення скорочення тренер-

сько-викладацького складу бюджетних спортивних установ;
— подальший розвиток спортивної інфраструктури міста (реконструкція 

спортивних майданчиків, капітальний ремонт дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, будівництво фізкультурно-оздоровчих споруд тощо);

— проведення спортивно-масових та навчально-тренувальних заходів з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту осіб з інвалідністю 
тощо;

— підтримка спортивних федерацій і громадських організацій, команд 
спортсменів вищої майстерності мастерства, комунальних підприємств «Хар-
ківський Палац спорту» та «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх».

Для розвитку змішаної форми спорту, зокрема, поширення і різноманіт-
ності «вуличних видів спорту» в 2022 році планує розпочати діяльність кому-
нальне підприємство «Зелений каркас».

Житлово-комунальне господарство. Нагальними питаннями в сфері житлово-
комунального господарства є:

— підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-кому-
нального господарства і систем життєзабезпечення населення;

— створення умов для приведення комунальної інфраструктури у відпо-
відність до стандартів якості, що забезпечують комфортні умови проживання;

— будівництво нових, реконструкція і модернізація існуючих об’єктів ко-
мунальної інфраструктури;

— зменшення втрат потужностей на інженерних мережах, а також витрат 
на постачання енергоресурсів і води до споживачів.

Пріоритетними напрямками в цій галузі визначено:
— створення умов для комфортного проживання громадян, підтримання 

в належному технічному стані житлових будинків та санітарному стані при-
будинкової території;

— забезпечення належного функціонування внутрішньобудинкових інже-
нерних комунікацій, інфраструктури і об’єктів благоустрою на прибудинковій 
території.

Обсяг прогнозу видатків, що передбачають утримання, розвиток та модер-
нізацію об’єктів житлово-комунального господарства, складають:

на 2022 рік — 2 837,4 млн гривень;
на 2023 рік — 2 718,1 млн гривень;
на 2024 рік — 3 024,9 млн гривень.

У сфері житлового господарства бюджетні кошти планується спрямувати: 
— на утримання, поточний та капітальний ремонт:

• 8 038 житлових багатоквартирних будинків;
• 607 житлових будинків ОСББ (об’єднань співвласників багатоквар-

тирних будинків);
• 430 житлових будинків ЖБК (житлово-будівельних кооперативів);
• 2530 га прибудинкової території;
• 20,6 га території приватного сектору;

— на експлуатаційну діяльність комунальних підприємств, які обслуго-
вують житловий фонд і прибудинкову територію («Жилкомсервіс», «Харків-
горліфт», «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», «Харківспецбуд», 
«Харківжилбуд», «Інженерні мережі», «Харківблагоустрій», «Благоустрій», 
«Центр поводження з тваринами»). 

У сфері комунального господарства передбачено фінансування заходів, що за-
безпечують утримання та розвиток:

— зовнішнього освітлення міста (кількість світлоточок — 89,7 тис одиниць, 
протяжність мереж — 2,8 тис. км, кількість виконавчих пунктів управління зо-
внішнім освітленням — 828 од.);

— озеленення (загальна площа парків, гідропарків, скверів, бульварів, на-
бережних, лісопаркового господарства тощо — 3,3 тис. га);

— теплозабезпечення (протяжність теплових мереж — 3222,1 км у одно-
трубному вимірі, 252 котельні);

— водопостачання та водовідведення (протяжність водопровідних мереж 
— 2692,5 км, мереж водовідведення — 1677,1 км);

— місць поховання померлих загальною площею 465,97 га (23 міських кла-
довищ, 9 меморіальних комплексів військових поховань, крематорію, Мемо-
ріалу жертвам тоталітаризму і політичних репресій);

— 20 фонтанів (40 чаш) та каскадного озера.
Експлуатацію та обслуговування об’єктів комунального призначення за-

безпечують комунальні підприємства «Харківські теплові мережі», «Харків-
ські теплові системи», «Харківводоканал», «Міськсвітло», «Харківзеленбуд», 
«Ритуал», «Заповіт».

У сфері поводження з відходами заплановані кошти на вивезення побутових 
та великогабаритних відходів, будівельного сміття, ліквідацію несанкціоно-
ваних звалищ, захоронення побутових відходів та постійне спостереження за 
станом довкілля на Дергачівському полігоні твердих побутових відходів, що 
включає:

— діючий полігон твердих побутових відходів площею 13,2 га;
— закритий полігон твердих побутових відходів площею 29,5 га;
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— земельну ділянку для будівництва комплексу з переробки твердих побу-
тових відходів площею 53,5 га.

Функціонування системи санітарного очищення міста Харкова, що перед-
бачає регулярне (за графіком) перевезення побутових відходів до місць їх пере-
роблення та утилізації, забезпечують спеціалізовані комунальні підприємства 
«Муніципальна компанія поводження з відходами» та «Комплекс по вивозу 
твердих побутових відходів».

Економічна діяльність. Структура прогнозу видатків за програмною класифі-
кацією «Економічна діяльність» включає фінансування заходів за такими га-
лузевими призначеннями:

— будівництво та регіональний розвиток;
— транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство;
— зв’язок, телекомунікації та інформатика;
— інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю.
На розроблення та реалізацію проєктів за напрямом «Будівництво та регіо-

нальний розвиток» прогнозні капітальні вкладення складають: 
на 2022 рік — 3 153,5 млн гривень;
на 2023 рік — 3 552,8 млн гривень;
на 2024 рік — 5 816,0 млн гривень.
Розподіл цих коштів здійснюватиметься на основі взаємопов’язаних доку-

ментів, що ґрунтуються на Стратегії розвитку міста Харкова на 2020–2030 ро-
ки, Генеральному плані міста Харкова до 2026 року, детальних планах розроб-
ки територій, програмах співпраці з міжнародними фінансовими інститутами 
та організаціями, інших прогнозних та програмних документах економічного і 
соціального розвитку міста Харкова.

Відповідно до законодавства з питань містобудівної діяльності у 2022–2024 
роках планується:

— оновлення цифрових топографічних планів території та внесення змін 
до генерального плану міста Харкова (площа 35,0 тис. га);

— проведення містобудівного моніторингу документації, оцінки та про-
гнозу стану і змін забудови території, проєктування водно-зеленої зони уздовж 
р. Немишлі (площа 250 га), р. Уди (площа 300 га).

Згідно з Законом України «Про засади державної регіональної політики» ме-
тою проведення інвестиційної політики є створення якісного міського серед-
овища, що забезпечує комфортність проживання та розширення доступу жите-
лів до послуг, які надаються виконавчими органами Харківської міської ради.

В першу чергу, бюджетні кошти плануються на вирішення стратегічних пи-
тань містобудівного розвитку: подовження метрополітену, будівництво і ре-
конструкцію транспортної інфраструктури та доріг.

Обсяг прогнозних видатків за цими напрямами складає: 
у 2022 році — 1 122,9 млн гривень;
у 2023 році — 1 242,7 млн гривень;
у 2024 році — 3 153,3 млн гривень.

Пріоритетним напрямом фінансування інфраструктурного середовища за-
лишається відновлення та розвиток підземних інженерних комунікацій і зо-
внішнього освітлення. 

На виконання заходів з підвищення рівня технічної експлуатації мереж 
і споруд систем теплозабезпечення, водопостачання та водовідведення, зо-
внішнього освітлення прогнозується: 

у 2022 році — 579,7 млн гривень;
у 2023 році — 602,2 млн гривень;
у 2024 році — 632,9 млн гривень.

Для створення належних умов з відпочинку та дозвілля жителів планується 
завершити масштабну реконструкцію Харківського зоопарку, відновити та по-
будувати по європейських стандартах сквери та парки.

Так, у 2022–2024 роках передбачається продовжити роботи:
— з капітального ремонту та реконструкції парку «Перемога», парків куль-

тури та відпочинку «Зелений гай», «Зустріч», Машинобудівників, ім. Маяков-
ського;

— подальшого благоустрою території Саржиного Яра, зокрема: будівни-
цтво велоестакади по вул. Саржинській,5 та паркінгу по просп. Науки (в райо-
ні станції метро «Ботанічний сад»).

З метою забезпечення доступності занять фізичною культурою і спортом, 
вдосконалення та збереження дитячо-юнацького спорту, залучення населен-
ня до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, заплановано:

— будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» по 
вул. Морозова, 1-Г та Урбан-центру у парку Машинобудівників;

— реконструкція дитячої футбольної академії «Металіст» та спортивного 
комплексу комунального підприємства «ОСК «Металіст», у тому числі фут-
больну учбово-тренувальну базу;

— капітальний ремонт дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних 
майданчиків установ освіти.

Також заплановані кошти:
— на проєктування та будівництво гуртожитків для внутрішньо переміще-

них осіб по просп. Льва Ландау, 27Г;

— капітальний ремонт житлового фонду та реконструкцію внутрішньобу-
динкових електромереж;

— продовження робіт по будівництву та розширенню міського кладовища 
по просп. Гагаріна;

— будівництво Ситуаційного центру по вул. Федоренка,11 та багатофунк-
ціонального комплексу по проспекту Льва Ландау,182;

— реставрацію Центрального палацу одруження по вул. Сумській,61.
Обсяг коштів, використання яких передбачено за галузевим призначенням 

у галузі «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство», прогно-
зується:

на 2022 рік — 2 367,7 млн гривень;
на 2023 рік — 2 498,0 млн гривень;
на 2024 рік — 4 452,7 млн гривень.

Основними завданнями функціонування транспортної інфраструктури міста 
визначено:

— надання високоякісних послуг із перевезення міським наземним елек-
тротранспортом, метрополітеном, автомобільним транспортом;

— підвищення ефективності функціонування та розвиток об’єктів місько-
го наземного електротранспорту, метрополітену, автомобільного транспорту;

— забезпечення надійного енергоспоживання та безпеки дорожнього руху.
До інфраструктури міського наземного електротранспорту належать: 
— 7 трамвайних маршрутів і 273 трамваї;
— 29 ліній тролейбусних маршрутів і 283 тролейбуси;
— 1414 зупинок громадського транспорту;
— 743,6 км контактної мережі;
— 648,9 км кабельної мережі;
— 217,2 км трамвайних колій;
— 59 тягових підстанцій;
— 414 комплектів стрілочних переводів;
— 93 одиниці перетинань.
Функціонування цієї галузі забезпечують комунальні підприємства 

«Міськелектротранссервіс», «Салтівське трамвайне депо», «Тролейбусне де-
по №2», «Тролейбусне депо №3». Обсяг перевезень пасажирів трамваями та 
тролейбусами щорічно складає більш ніж 64,0 млн чоловік.

Основою транспортної системи міста є Харківський метрополітен, що на-
дає послуги 140 млн пасажирів щорічно.

КП «Харківський метрополітен» експлуатує три самостійні лінії довжиною 
38,7 км, на яких розміщені 30 станцій з трьома пересадковими вузлами:

— Холодногірсько-заводська лінія — 17,26 км (13 станцій);
— Салтівська лінія — 10,46 км (8 станцій);
— Олексіївська лінія — 10,98 км (9 станцій).
До інфраструктури метрополітену також входять:
— 2 електродепо з парком рухомого складу 326 вагонів;
— тунельні споруди протяжністю 101,54 км;
— 45 ескалаторів;
— мережі водопостачання та водовідведення (121,5 км);
— інше технологічне обладнання для забезпечення життєдіяльності підприєм-

ства як в нормальних умовах експлуатації, так і в умовах надзвичайних ситуацій.
Стратегічними напрямами фінансування в сфері надання послуг пасажир-

ського транспорту визначено:
— подальший розвиток Харківського метрополітену;
— реконструкцію зупиночних пунктів;
— будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт трамвайних колій і 

переїздів, тролейбусних ліній і кабельних мереж;
— оновлення тролейбусів і автобусів.
Прогноз видатків на утримання та розвиток транспортної інфраструктури 

міста складає:
у 2022 році — 941,4 млн гривень;
у 2023 році — 975,1 млн гривень;
у 2024 році — 1 714,3 млн гривень.

Найважливішою галуззю господарського комплексу міста Харкова є дорож-
нє господарство, елементами якого є:

— вулично-дорожня мережа; 
— система відведення поверхових стоків;
— спеціальні технічні засоби регулювання та організації дорожнього руху.
До системи вулично-дорожньої мережі міста (протяжність — 1680,71 км (15 

504 тис. м2) належать:
— дороги з удосконаленим покриттям (асфальтобетонне, цементобетонне) 

— 912,1 км (8196 тис. м2);
— дороги з брущатим і осколковим покриттям — 49,1 км (340,7 тис. м2 );
— дороги з щебеневим покриттям — 357,2 км (2214 тис. м2);
— дороги з ґрунтовим покриттям — 362,2 км (2928 тис. м2).
На основних міських транспортних магістралях міста Харкова розташовано 

71 інженерна споруда, в тому числі:
— автомобільні шляхопроводи — 13 од.;
— автомобільні мости через річки — 29 од.;
— пішохідні мости — 20 од.;
— естакади — 5 од.;
— віадук — 1 од.
Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі міста та інженерних 

споруд покладено на комунальне спеціалізоване підприємство по ремонту і 
будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд».

Система відведення поверхневих стоків з території міста Харкова та регулю-
вання рівня води в річках та водоймищах включає:

— об’єкти зливової каналізації та дощоприймальних колодязів протяжніс-
тю мереж 541,2 км, на яких розташовані 13 420 од. оглядових і 6949 од. дощо-
приймальних колодязів, 36 шиберних камер оглядових колодязів, 63,6 км во-
довідвідних канав, 108,9 п. м водопропускних труб;

— водні об’єкти (21 од.), гідротехнічні та протиоползневі споруди на річках 
міста (7 од.), насосні станції зниження рівня ґрунтових вод (5 од.), прибережні 
укоси (протяжністю 108,4 км).

Обслуговування мереж зливової каналізації та об’єктів водозниження за-
безпечує комунальне підприємство «Комплекс з експлуатації об’єктів водо-
зниження і зливової каналізації».

Балансоутримувачем спеціальних технічних засобів, призначених для ор-
ганізації та регулювання дорожнього руху (3332 світлофорів, 26 649 дорожніх 
знаків, 25268,9 п. м пішохідного огородження тощо) є комунальне підприєм-
ство «Харків-Сигнал». 

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інф-
раструктури спрямовані на покращення стану інфраструктури вулично-до-

рожньої мережі міста, включаючи внутрішньоквартальні дороги та тротуари, 
мости, шляхопроводи, об’єкти зливової каналізації, інші інженерні споруди 
шляхом забезпечення їх належного санітарного стану, а також створення не-
обхідних умов для забезпечення безпечного руху транспорту і пішоходів. 

Прогнозний обсяг витрат на дорожнє господарство складає:
на 2022 рік — 1 426,3 млн гривень;
на 2023 рік — 1 523,0 млн гривень;
на 2024 рік — 2 738,4 млн гривень.

На розвиток інформаційно-комунікаційної сфери і підвищення її ефектив-
ності, технічне обслуговування та програмний супровід електронної системи 
голосування Харківської міської ради, створення оптимальних умов для забез-
печення якісними інформаційними послугами при вирішенні питань життє-
діяльності міста, розширення використання інформаційно-комунікаційних 
технологій для надання на їх основі високоякісних послуг, які надаються ви-
конавчими органами міської ради за бюджетною програмою «Зв’язок, телеко-
мунікації та інформатика» заплановано: 

на 2022 рік — 264,3 млн гривень;
на 2023 рік — 181,6 млн гривень;
на 2024 рік — 189,0 млн гривень.
Ці кошти передбачаються:
— на впровадження та розвиток цифровізації у місті Харкові із застосу-

ванням сучасних електронних сервісів та залученням інститутів електронної 
демократії для підвищення якості життя мешканців міста та запобігання кри-
зовим ситуаціям;

— осучаснення та ліцензування програмних та технічних засобів, підві-
щення рівня інтерактивності та цифровізації інфраструктурних об’єктів, ство-
рення Єдиної комплексної системи відеоспостереження міста Харкова;

— розвиток і модернізацію Єдиної інформаційної системи Харківської 
міської ради та її виконавчих органів, створення якісного управління про-
грамним забезпеченням бази даних «Єдиний міський реєстр актів Харків-
ської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради», Док-Проф, 
автоматизованої системи диспетчерського контролю «АСДК Пульс» (служби 
«15-62»);

— розширення використання інформаційних технологій для надання на їх 
основі високоякісних адміністративних та соціальних послуг, моніторинг по-
казників ефективності діяльності виконавчих органів Харківської міської ра-
ди, створення та технічну підтримку програмних комплексів «Інтернет-плат-
форма «Портал харків’янина», «Портал електронних сервісів міста Харкова», 
«Центр соціальних послуг», «Реєстр територіальної громади міста Харкова», 
«Єдиний реєстр багатодітних сімей м. Харкова», «Є-паркування» тощо.

Створення сучасної інформаційної інфраструктури в місті Харкові, що за-
безпечує рівноправний доступ до сучасного інформаційно-комунікаційного 
середовища, розвиток інформаційного суспільства та електронного урядування 
здійснюють комунальні підприємства «Харківський Дата Центр» та «Міський 
інформаційний центр», а також комунальна установа «Офіс реформ Харкова».

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю, включають видат-
ки, що спрямовані:

— на формування сприятливого бізнес-середовища та впровадження єв-
ропейських підходів до розвитку підприємництва в Харкові. За зазначеним 
напрямом планується подальше наповнення та оновлення бази даних елек-
тронного сервісу «Бізнес-навігатор», підтримка вебсайту «Підприємництво та 
споживчий ринок міста Харкова», підтримка та оновлення електронного сер-
вісу «Онлайн-консультант», розширення функціональних можливостей елек-
тронного сервісу «Менторська допомога», часткова компенсація відсоткових 
ставок за кредитами, що надаються на реалізацію бізнес-проєктів малого та 
середнього підприємництва міста Харкова. 

Прогноз видатків на ці заходи складає:
у 2022 році — 4,7 млн гривень;
у 2023 році — 4,9 млн гривень;
у 2024 році — 5,1 млн гривень;
— реформування земельних відносин та підвищення ефективності вико-

ристання земель в місті Харкові. За цим напрямом передбачається розробка 
технічної документації з нормативно грошової оцінки земель міста Харкова 
загальною площею 35,0 тис. га; проведення експертної грошової оцінки орієн-
товано 80 земельних ділянок, інвентаризація земель державної, комунальної 
власності та які знаходяться в користуванні під 164 об’єктами та 350 га масиву 
земель сільськогосподарського призначення. 

На реалізацію цих заходів заплановано:
у 2022 році — 20,8 млн гривень;
у 2023 році — 21,9 млн гривень;
у 2024 році — 28,7 млн гривень; 
— управління та розпорядження майном, що перебуває в комунальній 

власності міста Харкова. На страхування та цілодобову охорону об’єктів кому-
нального майна, виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомості 
та здійснення оцінки вартості майна об’єктів планується спрямувати:

у 2022 році — 26,7 млн гривень:
у 2023 році — 28,2 млн гривень;
у 2024 році — 29,6 млн гривень;
— підтвердження кредитного рейтингу міста Харкова міжнародними рей-

тинговими агентствами «Moody’s Deutschland GmbH» та «Fitch Ratings Ltd», а 
також Національним рейтинговим агентством «IBI-Рейтинг».

Обсяг видатків на зазначену мету складає: 
у 2022 році — 1,4 млн гривень;
у 2023 році — 1,5 млн гривень;
у 2024 році — 1,6 млн гривень;
— реалізацію спортивних іміджевих проєктів, що спрямовані на досягнен-

ня стратегічних цілей щодо зміцнення іміджу Харкова як спортивного міста.
На цю мету заплановано:
на 2022 рік — 8,0 млн гривень;
на 2023 рік — 8,5 млн гривень;
на 2024 рік — 8,9 млн гривень;
— зміцнення позитивного міжнародного іміджу, розвиток міжнародного 

співробітництва міста Харкова. 
На створення і просування позитивних асоціацій про місто та його можли-

вості передбачено:
на 2022 рік — 10,6 млн гривень;
на 2023 рік — 11,2 млн гривень;
на 2024 рік — 11,7 млн гривень.
Інша діяльність. До складу прогнозних показників за програмною класифі-

кацією «Інша діяльність» включено видатки:
— на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру;
— охорону навколишнього природного середовища;
— засоби масової інформації;
— обслуговування місцевого боргу;
— резервний фонд.
На реалізацію заходів за бюджетною програмою «Захист населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» планується спря-
мувати:

на 2022 рік — 9,1 млн гривень;
на 2023 рік — 10,0 млн гривень;
на 2024 рік — 10,7 млн гривень.
Ці кошти передбачені на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуа-

цій техногенного і природного характеру, у тому числі на будівництво системи 
оповіщення населення.

Обсяг видатків на фінансування заходів у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища передбачений:

у 2022 році — в сумі 6,1 млн гривень;
у 2023 році — в сумі 6,5 млн гривень;
у 2024 році — в сумі 6,8 млн гривень.
Цим коштом планується будівництво вольєрів у міському Центрі для утри-

мання безпритульних тварин по пр. Гагаріна,358.
На організацію всебічного висвітлення діяльності органів місцевого само-

врядування міста Харкова та депутатського корпусу Харківської міської ради, 
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надання територіальній громаді всебічної суспільно значимої інформації про 
соціальне, політичне і культурне життя міста, регіону та України відповідно до 
бюджетної програми «Засоби масової інформації» заплановано: 

на 2022 рік — 18,0 млн гривень;
на 2023 рік — 19,4 млн гривень;
на 2024 рік — 20,8 млн гривень.
Для своєчасного фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом і рекон-

струкцією об’єктів соціально-культурного призначення, транспортної інфра-
структури, доріг та інженерних об’єктів на них, в 2019–2020 роках проведено 
роботу із залучення запозичення до бюджету міста Харкова шляхом випуску 
облігацій внутрішньої місцевої позики на 2,0 млрд. гривень. 

Кошти від розміщення облігацій спрямовано:
— на будівництво тролейбусної лінії на житловий мікрорайон «Північна 

Салтівка»;
— реконструкцію теплових мереж, вулично-дорожньої мережі, Харків-

ського зоопарку, нежитлової будівлі під центр надання соціальних послуг 
«Прозорий офіс», відновлення парку «Перемога».

Бюджетна програма «Обслуговування місцевого боргу» включає видатки на 
виплату доходу за облігаціями внутрішньої місцевоїх позики, що отримана на 
розвиток міської інфраструктури (2019 рік — 500,0 млн гривень, 2020 рік — 
1500,0 млн гривень).

Обсяг витрат, запланованих на обслуговування та погашення місцевого 
боргу, а також виконання боргових зобов’язань по виплаті доходу за облігаці-
ями місцевої позики складає:

у 2022 році — 347,8 млн гривень;
у 2023 році — 168,5 млн гривень.
Для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характе-

ру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету по бюджет-
ній програмі «Резервний фонд»:

прогнозується щорічно в обсязі 80,0 млн гривень.
Обсяг резервного фонду не перевищує одного відсотка обсягу видатків за-

гального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади.

VII. Показники кредитування бюджету Харківської міської 
територіальної громади

Вагоме місце в системі фінансових та економічних механізмів, які впрова-
джуються Харківською міською радою в бюджетному процесі, належить фі-
нансово-кредитним інструментам, які дозволяють залучити додаткові кошти 
для фінансування інвестиційних програм і проєктів, що реалізуються у місті 
Харкові.

Одним із інструментів фінансування інвестиційних проєктів та програм со-
ціально-економічного розвитку міста, який використовує у своїй діяльності 
Харківська міська рада, виступають державні гарантії.

В основу державних гарантій покладено залучення фінансових ресурсів від 
міжнародних фінансових організацій: 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку,
Європейського банку реконструкції та розвитку,
Європейського інвестиційного банку тощо.
Протягом 2022–2024 років коштом цих організацій передбачається фінан-

сування інфраструктурних проєктів розвитку, які мають стратегічне значення 
для життєдіяльності мешканців Харкова.

Відповідно до бюджетного законодавства коштом бюджету Харківської 
міської територіальної громади гарантується виконання боргових зобов’язань 
бенефіціарами — комунальними підприємствами.

Для виконання прийнятих комунальними підприємствами міста обов’язків 
щодо своєчасного і безумовного погашення боргових зобов’язань перед між-
народними фінансовими організаціями (Європейським інвестиційним бан-
ком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком то-
що) передбачено:

на 2022 рік — 394,5 млн гривень;
на 2023 рік — 550,1 млн гривень;
на 2024 рік — 834,0 млн гривень.
Цим коштом гарантується виконання зобов’язань:
— комунального підприємства «Харківводоканал», який отримав кредитні 

кошти Світового банку на реалізацію інвестиційного проєкту з модернізації 
каналізаційних насосних станцій (сума кредиту — 5,4 млн дол. США);

— комунального підприємства «Тролейбусне депо №2» за інвестиційним 
проєктом «Міський громадський транспорт України» підпроєкт «Оновлення 
тролейбусного парку м. Харкова», що фінансується кредитним коштом Євро-
пейського банку реконструкції та розвитку (сума кредиту — 10,0 млн євро). За 
договором передбачено поставку 57 низькопідлогових 12-метрових однолан-
кових тролейбусів, комплекту запасних частин і витратних матеріалів, комп-
лекту інструментів та обладнання для обслуговування і ремонту тролейбусів;

— комунального підприємства «Тролейбусне депо №3» за інвестиційним 
проєктом «Міський громадський транспорт України» підпроєкт «Придбання 
рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів)», що фінансуєть-
ся кредитним коштом Європейського інвестиційного банку (сума кредиту — 
10,0 млн євро). За договором передбачено поставку 49 нових тролейбусів з 
низьким рівнем підлоги довжиною 13,5 метрів та 18,75 метрів, включаючи 
комплект запасних частин і витратних матеріалів, комплект інструментів та 
обладнання для обслуговування і ремонту тролейбусів;

— комунального підприємства «Харківський метрополітен», яке виступає 
бенефіціаром за інвестиційним проєктом «Оновлення рухомого складу Хар-

ківського метрополітену», що передбачає придбання вагонів кредитним ко-
штом Європейського інвестиційного банку (сума кредиту — 45,0 млн євро);

— комунального підприємства «Харківський метрополітен», яке висту-
пає бенефіціаром за проєктом «Розширення метрополітену у м. Харкові», що 
передбачає подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові кредитним 
коштом Європейського інвестиційного банку та Європейського банку рекон-
струкції та розвитку (сума кредиту — 160 млн євро).

В 2022–2024 роках планується подальша робота з Європейським інвести-
ційним банком по реалізації інвестиційного проєкту «Безпека дорожнього 
руху в містах України», що передбачає комплекс практичних заходів (модер-
нізацію перехресть, впровадження систем управління дорожнім рухом, вста-
новлення камер з інфрачервоним світлом, камер фіксації швидкості тощо) на 
території міста Харкова.

Граничні показники кредитування прогнозу бюджету Харківської міської 
територіальної громади також включають видатки на надання довгострокових 
кредитів:

— молодим сім’ям;
— учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній опера-

ції;
— працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств;
— науково-педагогічним працівникам;
— внутрішньо переміщеним особам.
На надання пільгових довготермінових кредитів зазначеним категоріям 

громадян щорічно передбачаються кошти у сумі 85,0 млн гривень.

VIІI. Бюджет розвитку Харківської міської 
територіальної громади

Бюджет розвитку Харківської міської територіальної громади є складовою 
частиною його спеціального фонду, доходи і видатки якого утворюються і ви-
користовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку.

За доходами бюджет розвитку Харківської міської територіальної громади 
прогнозується в обсязі:

на 2022 рік — 6 134,2 млн гривень;
на 2023 рік — 6 404,8 млн гривень;
на 2024 рік — 9 712,9 млн гривень.
Джерела надходжень бюджету розвитку визначені Бюджетним кодексом 

України. 
Надходження бюджету розвитку включають: 
— кошти, що передаються із загального фонду;
— кошти від приватизації міського комунального майна;
— кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського при-

значення;
— кошти від повернення кредитів, що надані з бюджету, та відсотки, спла-

чені за користування ними.
Прогнозні надходження зазначених джерел розраховані на підставі очікува-

них результатів реалізації планів приватизації комунального майна та продажу 
земельних ділянок. Різниця між доходами та видатками бюджету розвитку за-
безпечується коштами, що передаються із загального фонду бюджету.

Видатки бюджету розвитку Харківської міської територіальної громади пе-
редбачені в сумі:

на 2022 рік — 6 134,2 млн гривень;
на 2023 рік — 6 404,8 млн гривень;
на 2024 рік — 9 712,9 млн гривень.
Коштом бюджету розвитку заплановано фінансування:
— інвестиційних проєктів;
— будівництва та реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери і жит-

лово-комунального господарства;
— придбання житла окремим категоріям громадян;
— реконструкції об’єктів культури, фізкультури і спорту;
— розвиток мережі Харківського метрополітену, транспортної інфраструк-

тури, дорожнього господарства;
— оновлення рухомого складу наземного електротранспорту (тролейбусів);
— придбання муніципальних автобусів та автомобілів швидкої медичної 

допомоги;
— оновлення матеріально-технічної бази некомерційних комунальних під-

приємств охорони здоров’я, закладів загальної середньої освіти, культури, со-
ціального захисту тощо.

Перелік інвестиційних проєктів, що фінансуються коштом бюджету роз-
витку, ґрунтується на основних положеннях Закону України від 17.12.2020 
№1116-IX «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними ін-
вестиціями в України» та включає:

— подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові;
— придбання рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів);
— придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лі-

зингу;
— придбання автобусів на умовах фінансового лізингу.

IХ. Взаємовідносини бюджету Харківської міської
територіальної громади з іншими бюджетами

Для забезпечення відповідності між повноваженнями на фінансування ви-
датків, закріплених законодавчими актами України за місцевими бюджетами, 
та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повно-
важень, прогнозні показники бюджету Харківської міської територіальної 

громади на 2022–2024 роки включають такі міжбюджетні трансферти з Дер-
жавного бюджету України та обласного бюджету:

— додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на ком-
пенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою по-
даткових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та 
літакобудування, обсяг якої складає:

на 2022 рік — 296,6 млн гривень,
на 2023 рік — 297,0 млн гривень, 
на 2024 рік — 290,0 млн гривень;

— дотацію з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бю-
джету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я: 

на 2022 рік — 26,2 млн гривень, 
на 2023 рік — 26,2 млн гривень, 
на 2024 рік — 26,2 млн гривень;

— освітню субвенцію: 
на 2022 рік — 2 235,9 млн гривень,
на 2023 рік — 2 448,9 млн гривень,
на 2024 рік — 2 616,0 млн гривень;

— субвенцію з місцевого бюджету на здіснення переданих видатків у сфері 
освіти:

на 2022 рік — 100,1 млн гривень,
на 2023 рік — 105,6 млн гривень,
на 2024 рік — 111,0 млн гривень.

Крім того, з Державного бюджету України бюджету Харківської міської те-
риторіальної громади передбачена субвенція на подовження третьої лінії ме-
трополітену у м. Харкові:

на 2022 рік — 310,0 млн гривень, 
на 2023 рік — 385,2 млн гривень, 
на 2024 рік — 1 112,1 млн гривень.

Загальний обсяг транфертів, які передбачено отримати до бюджету Харків-
ської міської територіальної громади, складає:

на 2022 рік — 2 968,8 млн гривень; 
на 2023 рік — 3 262,8 млн гривень;
на 2024 рік — 4 155,2 млн гривень.

Одночасно, відповідно до Бюджетного кодексу України, заплановані 
видатки на реверсну дотацію, яка перераховується до державного бюдже-
ту для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій 
України.

Згідно з методологією, що застосовується у системі бюджетного вирівню-
вання, реверсна дотація визначається залежно від рівня надходжень на одного 
жителя, розрахунок якої для бюджетів міст здійснюється Міністерством фі-
нансів України з податку на доходи фізичних осіб.

У зв’язку з перевищенням рівня надходжень податку на доходи фізичних 
осіб на 1 жителя міста Харкова за 2020 рік над середнім рівнем по Україні по 
бюджету Харківської міської територіальної громади реверсна дотація розра-
хована в сумі:

на 2022 рік — 344,3 млн гривень,
на 2023 рік — 406,2 млн гривень,
на 2024 рік — 479,6 млн гривень.

Також прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади пе-
редбачає субвенцію міському бюджету міста Дергачі (щорічно у сумі 2,0 млн 
гривень) на утримання Дергачівського полігону твердих побутових відходів та 
ліквідацію наслідків його діяльності, який є об’єктом спільного користування.

Обсяг коштів, що прогнозується перерахувати із бюджету Харківської місь-
кої територіальної громади у вигляді трансфертів іншим бюджетам,

на 2022 рік складає 346,3 млн гривень;
на 2023 рік — 408,2 млн гривень;
на 2024 рік — 481,6 млн гривень.

X. Інші положення та показники прогнозу бюджету Харківської міської
територіальної громади

Прогнозні показники бюджету Харківської міської територіальної грома-
ди на 2022–2024 роки наведені у додатках 1–12, які є невід’ємною складовою 
цього прогнозу.

Підгрунтям успішного виконання показників прогнозу Харківської міської 
територіальної громади виступає законодавче врегулювання питань:

— щодо зміцнення фінансової спроможності місцевого самоврядування 
шляхом збереження стабільних джерел надходжень до місцевих бюджетів;

— забезпечення компенсації відповідних втрат доходів бюджету у разі ско-
рочення надходжень;

— передачі державних повноважень на місцевий рівень із відповідним фі-
нансовим забезпеченням;

— удосконалення розподілу між місцевими бюджетами міжбюджетних 
трансфертів, передбачених у проєкті закону про Державний бюджет України 
на відповідний бюджетний період;

— упорядкування складових частин спеціального фонду місцевих бюдже-
тів в частині перегляду підходів до визначення витрат розвитку;

— розмежування сфер відповідальності органів місцевого самоврядування 
та органів виконавчої влади у звязку з децентралізацією влади.

Заступник міського голови — 
директор Департаменту бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

ДОДАТОК 1
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2024 РОКИ» 
ВІД 22.12.2021 № 204/21

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

N 
з/п Найменування показника 2020 рік

(звіт)
2021 рік

(затверджено)
2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

I. Загальні граничні показники надходжень

1. Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 14 210 218 755 16 052 713 390 19 097 656 649 21 024 292 956 23 411 048 669

Х загальний фонд 13 773 479 455 15 494 537 505 18 437 828 241 20 276 326 775 21 922 293 212

Х спеціальний фонд 436 739 300 558 175 885 659 828 408 747 966 181 1 488 755 457

2. Фінансування, у тому числі: 648 762 594 1 125 890 661 -500 000 000 -1 500 000 000

Х загальний фонд -4 048 653 590 -4 057 963 234 -6 224 233 825 -7 419 585 310 -8 500 795 121

Х спеціальний фонд 4 697 416 184 5 183 853 895 5 724 233 825 5 919 585 310 8 500 795 121

3. Повернення кредитів, у тому числі:

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд

Х УСЬОГО за розділом I, у тому числі: 14 858 981 349 17 178 604 051 18 597 656 649 19 524 292 956 23 411 048 669

Х загальний фонд 9 724 825 865 11 436 574 271 12 213 594 416 12 856 741 465 13 421 498 091

Х спеціальний фонд 5 134 155 484 5 742 029 780 6 384 062 233 6 667 551 491 9 989 550 578

II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів

1. Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 14 783 740 301 17 010 210 711 18 118 168 340 18 889 221 202 22 492 088 144

Х загальний фонд 9 724 825 865 11 436 574 271 12 213 594 416 12 856 741 465 13 421 498 091

Х спеціальний фонд 5 058 914 436 5 573 636 440 5 904 573 924 6 032 479 737 9 070 590 053

2. Надання кредитів у тому числі: 75 241 048 168 393 340 479 488 309 635 071 754 918 960 525

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд 75 241 048 168 393 340 479 488 309 635 071 754 918 960 525

Х УСЬОГО за розділом II, у тому числі: 14 858 981 349 17 178 604 051 18 597 656 649 19 524 292 956 23 411 048 669

Х загальний фонд 9 724 825 865 11 436 574 271 12 213 594 416 12 856 741 465 13 421 498 091

Х спеціальний фонд 5 134 155 484 5 742 029 780 6 384 062 233 6 667 551 491 9 989 550 578

20554000000
(код бюджету) (грн)

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА
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ДОДАТОК 2
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2024 РОКИ» 
ВІД 22.12.2021 № 204/21

ПОКАЗНИКИ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
20554000000

(код бюджету) (грн)

Код Найменування показників 2020 рік
(звіт)

2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)

10000000 Податкові надходження, у тому числі: 11 224 761 796 12 738 491 400 15 543 878 000 17 160 280 500 18 637 510 300

Х загальний фонд 11 219 329 160 12 733 066 800 15 537 863 200 17 153 947 000 18 630 860 100

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 6 348 514 877 7 335 971 600 9 340 986 600 10 489 208 400 11 575 782 500

11020000 Податок на прибуток підприємств 20 766 287 21 705 000 10 396 200 10 587 100 10 781 800

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 266 779 290 000 290 000 290 000 290 000

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 145 847

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 66 847 294 69 747 000 86 326 100 90 901 400 95 446 500

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 233 660 201 250 253 000 301 746 900 317 739 500 333 626 500

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних то-
варів 341 530 143 357 928 900 405 496 700 426 988 000 448 337 400

18010000 Податок на майно 1 850 203 948 1 885 842 300 2 315 260 200 2 448 181 300 2 576 351 500

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 11 739 393 12 282 700 13 302 200 14 685 600 15 684 200

18030000 Туристичний збір 5 555 594 7 446 100 8 064 100 8 902 800 9 508 100

18050000 Єдиний податок 2 340 096 419 2 791 600 200 3 055 994 200 3 346 462 900 3 565 051 600

Х спеціальний фонд 5 432 636 5 424 600 6 014 800 6 333 500 6 650 200

19010000 Екологічний податок 5 454 187 5 424 600 6 014 800 6 333 500 6 650 200

20000000 Неподаткові надходження, у тому числі: 561 620 639 415 633 625 484 946 608 501 124 581 518 287 557

Х загальний фонд 293 774 013 192 358 600 241 133 000 244 691 900 248 281 000

21010000
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єд-
нань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

19 816 577 21 836 900 22 666 700 23 732 000 24 918 600

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 81 206 976

21080000 Інші надходження 15 718 569 11 684 000 17 673 600 17 673 600 17 673 600

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 62 883 016 66 590 000 69 703 100 72 196 700 74 599 200

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим дер-
жавним майном  62 349 783 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000

22090000 Державне мито 3 017 578 1 881 700 2 374 300 2 374 300 2 374 300

24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та 
установ, щодо яких минув строк позовної давності 460 530 325 100 368 000 368 000 368 000

24060000 Інші надходження 48 320 984 35 040 900 73 347 300 73 347 300 73 347 300

Х спеціальний фонд 267 846 626 223 275 025 243 813 608 256 432 681 270 006 557

24060000 Інші надходження 239 079 96 000 129 800 129 800 129 800

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 626 228 791 000 10 300 10 300 10 300

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 32 752 045

25000000 Власні надходження бюджетних установ 234 229 274 222 388 025 243 673 508 256 292 581 269 866 457

30000000 Доходи від операцій з капіталом, у тому числі: 154 034 091 95 038 100 100 038 100 100 038 100 100 038 100

Х загальний фонд 40 002 38 100 38 100 38 100 38 100

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 33 531 27 900 27 900 27 900 27 900

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 6 471 10 200 10 200 10 200 10 200

Х спеціальний фонд 153 994 089 95 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000

31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває 
в комунальній власності 43 671 949 25 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

33010000 Кошти від продажу землі 110 322 139 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000

50000000 Цільові фонди, у тому числі: 379 832

Х спеціальний фонд 379 832

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 379 832

УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 11 940 796 358 13 249 163 125 16 128 862 708 17 761 443 181 19 255 835 957

Х загальний фонд 11 513 143 175 12 925 463 500 15 779 034 300 17 398 677 000 18 879 179 200

Х спеціальний фонд 427 653 183 323 699 625 349 828 408 362 766 181 376 656 757

ІІ. Трансферти з державного бюджету

41020000 Дотації з державного бюджету, у тому числі: 53 104 900 299 182 200 296 568 800 296 957 000 289 927 800

Х загальний фонд 53 104 900 299 182 200 296 568 800 296 957 000 289 927 800

41030000 Субвенції з державного бюджету, у тому числі: 1 879 162 262 2 305 124 100 2 545 915 700 2 834 074 900 3 728 083 400

Х загальний фонд 1 879 162 262 2 095 124 100 2 235 915 700 2 448 874 900 2 615 984 700

Х спеціальний фонд 210 000 000 310 000 000 385 200 000 1 112 098 700

УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі: 1 932 267 162 2 604 306 300 2 842 484 500 3 131 031 900 4 018 011 200

Х загальний фонд 1 932 267 162 2 394 306 300 2 532 484 500 2 745 831 900 2 905 912 500

Х спеціальний фонд 210 000 000 310 000 000 385 200 000 1 112 098 700

ІІІ. Трансферти з інших бюджетів

41040000 Дотації з місцевих бюджетів, у тому чмслі: 66 035 900 52 725 800 26 243 600 26 243 600 26 243 600

Х загальний фонд 66 035 900 52 725 800 26 243 600 26 243 600 26 243 600

410500000 Субвенції з місцевих бюджетів, у тому числі: 271 119 335 146 518 165 100 065 841 105 574 275 110 957 912

Х загальний фонд 262 033 219 122 041 905 100 065 841 105 574 275 110 957 912

Х спеціальний фонд 9 086 117 24 476 260

УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі: 337 155 235 199 243 965 126 309 441 131 817 875 137 201 512

Х загальний фонд 328 069 119 174 767 705 126 309 441 131 817 875 137 201 512

Х спеціальний фонд 9 086 117 24 476 260

РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі: 14 210 218 755 16 052 713 390 19 097 656 649 21 024 292 956 23 411 048 669

Х загальний фонд 13 773 479 455 15 494 537 505 18 437 828 241 20 276 326 775 21 922 293 212

Х спеціальний фонд 436 739 300 558 175 885 659 828 408 747 966 181 1 488 755 457

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

ДОДАТОК 3
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2024 РОКИ» 
ВІД 22.12.2021 № 204/21

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
20554000000

(код бюджету) (грн)

Код Найменування показника 2020 рік
(звіт)

2021 рік
(затверджено)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

1 2 3 4 5 6 7

I. Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування, у тому числі: 648 762 594 1 125 890 661 -500 000 000 -1 500 000 000

Х загальний фонд -4 048 653 590 -4 057 963 234 -6 224 233 825 -7 419 585 310 -8 500 795 121

Х спеціальний фонд 4 697 416 184 5 183 853 895 5 724 233 825 5 919 585 310 8 500 795 121

300000 Зовнішнє фінансування, у тому числі:

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд

Х УСЬОГО за розділом I, у тому числі: 648 762 594 1 125 890 661 -500 000 000 -1 500 000 000

Х загальний фонд -4 048 653 590 -4 057 963 234 -6 224 233 825 -7 419 585 310 -8 500 795 121

Х спеціальний фонд 4 697 416 184 5 183 853 895 5 724 233 825 5 919 585 310 8 500 795 121

II. Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000 Фінансування за борговими операціями, у тому числі: 1 500 000 000 -500 000 000 -1 500 000 000

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд 1 500 000 000 -500 000 000 -1 500 000 000

600000 Фінансування за активними операціями, у тому числі: -851 237 406 1 125 890 661

Х загальний фонд -4 048 653 590 -4 057 963 234 -6 224 233 825 -7 419 585 310 -8 500 795 121

Х спеціальний фонд 3 197 416 184 5 183 853 895 6 224 233 825 7 419 585 310 8 500 795 121

Х УСЬОГО за розділом II, у тому числі: 648 762 594 1 125 890 661 -500 000 000 -1 500 000 000

Х загальний фонд -4 048 653 590 -4 057 963 234 -6 224 233 825 -7 419 585 310 -8 500 795 121

Х спеціальний фонд 4 697 416 184 5 183 853 895 5 724 233 825 5 919 585 310 8 500 795 121

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА
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Код Найменування показника 2020 рік
(звіт)

2021 рік
(затверджено)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

200000 Внутрішній борг 2 000 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000

Х у національній валюті (грн) 2 000 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000

300000 Зовнішній борг

Х в іноземній валюті

Х у національній валюті (грн) за курсом

Х УСЬОГО, у національній валюті (грн) 2 000 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

ДОДАТОК 4
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ  «ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2024 РОКИ» 

ВІД 22.12.2021 № 204/21

ПОКАЗНИКИ МІСЦЕВОГО БОРГУ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
20554000000

(код бюджету) (грн)

ДОДАТОК 5
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ  «ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2024 РОКИ» 

ВІД 22.12.2021 № 204/21

ПОКАЗНИКИ ГАРАНТОВАНОГО АВТОНОМНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ КРИМ, ОБЛАСНОЮ РАДОЮ ЧИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ МІСТА 
БОРГУ І НАДАННЯ МІСЦЕВИХ ГАРАНТІЙ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

20554000000
(код бюджету) (грн)

ДОДАТОК 6
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ «ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2024 РОКИ» 

ВІД 22.12.2021 № 204/21

ГРАНИЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ ГОЛОВНИМ РОЗПОРЯДНИКАМ КОШТІВ БЮДЖЕТУ 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

20554000000
(код бюджету) (грн)

Код відомчої класифікації Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)

1 2 3 4 5 6 7

01 Харківська міська рада, у тому числі: 301 266 470 282 345 911 291 623 936 302 707 159 314 106 624

X загальний фонд 294 591 637 276 379 879 290 155 794 301 150 990 312 321 361

X спеціальний фонд 6 674 833 5 966 032 1 468 142 1 556 169 1 785 263

06 Департамент освіти Харківської міської ради, у тому числі: 251 175 157 439 539 702 284 928 172 304 577 551 321 495 905

X загальний фонд 111 604 757 292 617 883 165 502 975 178 179 904 188 560 536

X спеціальний фонд 139 570 400 146 921 819 119 425 197 126 397 647 132 935 369

07 Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради, у тому числі: 993 607 527 561 410 607 664 805 331 702 390 958 737 211 212

X загальний фонд 727 290 839 377 339 730 467 552 431 494 683 501 519 118 256

X спеціальний фонд 266 316 688 184 070 877 197 252 900 207 707 457 218 092 956

08 Департамент соціальної політики Харківської міської ради, у тому числі: 466 252 147 387 307 760 493 971 501 524 527 861 552 247 723

X загальний фонд 458 032 871 382 137 393 488 756 491 519 008 364 546 436 945

X спеціальний фонд 8 219 276 5 170 367 5 215 010 5 519 497 5 810 778

09 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, у тому числі: 33 278 264 33 088 313 34 546 542 35 498 115 36 536 014

X загальний фонд 27 048 450 32 951 163 34 210 889 35 344 742 36 374 972

X спеціальний фонд 6 229 814 137 150 335 653 153 373 161 042

10 Департамент культури Харківської міської ради, у тому числі: 614 630 763 731 618 560 789 319 487 853 022 271 906 043 787

X загальний фонд 456 124 912 585 769 494 635 891 243 689 989 864 734 158 898

X спеціальний фонд 158 505 851 145 849 066 153 428 244 163 032 407 171 884 889

11 Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, у тому числі: 350 554 766 388 536 789 758 688 817 996 659 458 916 345 406

X загальний фонд 140 599 397 173 507 533 201 355 922 215 795 903 228 217 006

X спеціальний фонд 209 955 369 215 029 256 557 332 895 780 863 555 688 128 400

12 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради, у тому числі: 2 558 729 961 2 262 509 477 2 015 830 920 2 121 385 119 2 226 392 891

X загальний фонд 1 173 567 978 989 243 355 911 803 420 958 844 119 1 005 724 891

X спеціальний фонд 1 385 161 983 1 273 266 122 1 104 027 500 1 162 541 000 1 220 668 000

13 Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради, у тому числі: 784 166 695 519 277 147 546 445 022 573 438 391

X загальний фонд 226 786 913 25 920 107 26 940 022 27 958 091

X спеціальний фонд 557 379 782 493 357 040 519 505 000 545 480 300

14 Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради, у тому числі: 1 265 900 727 1 079 773 159 1 397 860 165 1 159 400 868 1 717 048 928

X загальний фонд 319 344 359 302 778 865 313 634 175 329 994 068 346 171 628

X спеціальний фонд 946 556 368 776 994 294 1 084 225 990 829 406 800 1 370 877 300

15 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, у тому числі: 1 795 459 744 1 961 098 421 1 750 213 373 1 840 976 376 3 070 457 483

X загальний фонд 732 343 466 735 717 860 784 322 973 824 185 376 863 813 083

X спеціальний фонд 1 063 116 278 1 225 380 561 965 890 400 1 016 791 000 2 206 644 400

16 Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, у тому числі: 34 599 246 40 585 701 42 343 410 45 137 398 39 999 645

X загальний фонд 34 516 342 40 585 701 42 343 410 45 137 398 39 999 645

X спеціальний фонд 82 904

17 Департамент територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради, у тому числі: 56 839 048 80 171 389 82 256 861 83 856 072

X загальний фонд 56 095 519 80 171 389 82 256 861 83 856 072

X спеціальний фонд 743 529

19 Департамент інфраструктури Харківської міської ради, у тому числі: 703 301 510 1 021 383 576 1 253 687 737 1 322 787 489 2 577 114 639

X загальний фонд 308 196 677 480 757 275 563 761 450 537 525 089 544 950 339

X спеціальний фонд 395 104 833 540 626 301 689 926 287 785 262 400 2 032 164 300

20 Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, у тому числі: 165 642 494 160 855 153 320 310 604 238 848 634 247 289 955

X загальний фонд 79 340 496 104 622 666 102 386 847 109 008 127 114 788 135

X спеціальний фонд 86 301 998 56 232 487 217 923 757 129 840 507 132 501 820

25 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради, у тому числі: 10 553 250 17 309 335 18 043 477 18 631 551 19 296 652

X загальний фонд 10 553 250 17 309 335 18 043 477 18 631 551 19 296 652

X спеціальний фонд

27 Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради, у тому числі: 121 708 173 129 793 804 128 788 894 134 289 115 134 305 454

X загальний фонд 24 065 578 29 793 804 28 788 894 29 289 115 29 305 454

X спеціальний фонд 97 642 595 100 000 000 100 000 000 105 000 000 105 000 000

30 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради, у тому числі: 20 273 183 24 219 175 81 439 735 90 391 639 98 758 788

X загальний фонд 19 273 183 23 529 175 76 639 735 80 391 639 83 758 788

X спеціальний фонд 1 000 000 690 000 4 800 000 10 000 000 15 000 000

31 Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, у тому числі: 36 659 440 43 013 529 49 474 503 51 238 388 52 873 028

X загальний фонд 36 320 025 43 013 529 49 474 503 51 238 388 52 873 028

X спеціальний фонд 339 415

33 Департамент реєстрації Харківської міської ради, у тому числі: 62 355 805 62 293 383 90 497 705 63 837 291 65 477 800

X загальний фонд 50 493 845 59 437 903 61 996 879 63 837 291 65 477 800

X спеціальний фонд 11 861 960 2 855 480 28 500 826

34 Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради, у тому числі: 97 780 534 144 979 736 147 451 662 150 602 374 178 588 939

X загальний фонд 93 913 797 116 882 236 122 354 162 125 504 874 128 491 439

X спеціальний фонд 3 866 737 28 097 500 25 097 500 25 097 500 50 097 500

35 Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, у тому 
числі: 15 384 250 13 351 842 14 163 947 14 877 380 15 529 166

X загальний фонд 15 384 250 12 786 342 14 163 947 14 877 380 15 529 166

X спеціальний фонд 565 500

N з/п Найменування показника 2020 рік
(звіт)

2021 рік
(затверджено)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

I. Гарантований борг (на кінець періоду)

1. Внутрішній борг

Х у національній валюті (грн)

2. Зовнішній борг 607 321 647 1 501 155 842 1 902 583 561 3 225 200 096 4 391 218 961

Х в іноземній валюті 21 479 407 52 487 967 66 292 110 111 598 619 149 361 189

Х у національній валюті (грн) за курсом 607 321 647 1 501 155 842 1 902 583 561 3 225 200 096 4 391 218 961

Х УСЬОГО за розділом I, у національній валюті (грн) 607 321 647 1 501 155 842 1 902 583 561 3 225 200 096 4 391 218 961

II. Надання місцевих гарантій

1. Обсяг надання внутрішніх гарантій 2 779 168 000

Х у національній валюті (грн) 2 779 168 000

2. Обсяг надання зовнішніх гарантій

Х в іноземній валюті

Х у національній валюті (грн) за курсом

Х УСЬОГО за розділом II, у національній валюті (грн) 2 779 168 000

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА
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ДОДАТОК 7
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ «ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2024 РОКИ» 

ВІД 22.12.2021 № 204/21

ГРАНИЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЗА ТИПОВОЮ ПРОГРАМНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ 
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

20554000000
(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6 7

36 Управління земельних відносин Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради, у тому числі: 17 134 082 37 233 986 38 365 206 39 689 656 46 668 809

X загальний фонд 17 134 082 33 548 486 34 451 205 35 568 213 42 341 294

X спеціальний фонд 3 685 500 3 914 001 4 121 443 4 327 515

37 Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради, у тому числі: 593 776 317 1 119 137 582 1 268 578 185 1 307 162 389 1 496 376 578

X загальний фонд 583 768 750 980 519 242 824 089 876 707 090 635 612 416 053

X спеціальний фонд 10 007 567 138 618 340 444 488 309 600 071 754 883 960 525

40 Адмiнiстрацiя Iндустрiального району Харкiвської мiської ради, у тому числі: 452 940 820 581 768 136 654 480 054 693 539 585 735 996 553

X загальний фонд 424 383 629 538 529 099 631 977 514 670 258 992 711 637 362

X спеціальний фонд 28 557 191 43 239 037 22 502 540 23 280 593 24 359 191

41 Адмiнiстрацiя Київського району Харкiвської мiської ради, у тому числі: 547 670 533 656 458 140 719 503 927 795 895 934 849 285 308

X загальний фонд 488 883 169 620 380 140 697 176 988 772 840 758 825 079 865

X спеціальний фонд 58 787 364 36 078 000 22 326 939 23 055 176 24 205 443

42 Адмiнiстрацiя Московського району Харкiвської мiської ради, у тому числі: 873 959 785 1 081 020 184 1 215 208 625 1 330 064 335 1 412 082 835

X загальний фонд 814 322 250 1 030 692 611 1 179 465 747 1 292 498 135 1 372 754 149

X спеціальний фонд 59 637 535 50 327 573 35 742 878 37 566 200 39 328 686

43 Адмiнiстрацiя Немишлянського району Харкiвської мiської ради, у тому числі: 457 261 208 555 569 915 624 302 531 680 371 486 722 334 154

X загальний фонд 422 480 078 527 981 399 607 750 115 663 342 422 704 550 782

X спеціальний фонд 34 781 130 27 588 516 16 552 416 17 029 064 17 783 372

44 Адмiнiстрацiя Новобаварського району Харкiвської мiської ради, у тому числі: 329 545 041 404 295 642 451 822 192 482 912 425 512 154 286

X загальний фонд 303 643 921 379 839 398 440 592 823 471 383 007 500 116 660

X спеціальний фонд 25 901 120 24 456 244 11 229 369 11 529 418 12 037 626

45 Адмiнiстрацiя Основ’янського району Харкiвської мiської ради, у тому числі: 277 124 690 349 195 132 383 049 664 413 738 442 438 400 257

X загальний фонд 258 107 069 325 281 074 372 885 835 403 373 906 427 612 961

X спеціальний фонд 19 017 621 23 914 058 10 163 829 10 364 536 10 787 296

46 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради, у тому числі: 461 414 361 582 351 119 667 820 717 721 729 509 765 585 281

X загальний фонд 425 539 456 544 898 018 646 185 485 699 195 978 741 911 534

X спеціальний фонд 35 874 905 37 453 101 21 635 232 22 533 531 23 673 747

47 Адмiнiстрацiя Холодногiрського району Харкiвської мiської ради, у тому числі: 327 341 501 403 192 134 453 822 054 496 277 933 526 082 030

X загальний фонд 302 908 554 380 790 723 442 775 373 484 912 697 514 275 379

X спеціальний фонд 24 432 947 22 401 411 11 046 681 11 365 236 11 806 651

48 Адмiнiстрацiя Шевченкiвського району Харкiвської мiської ради, у тому числі: 621 699 600 782 362 405 893 265 040 962 422 384 1 021 668 076

X загальний фонд 571 048 798 714 070 528 857 012 342 924 462 156 981 619 867

X спеціальний фонд 50 650 802 68 291 877 36 252 698 37 960 228 40 048 209

Х УСЬОГО, у тому числі: 14 858 981 349 17 178 604 051 18 597 656 649 19 524 292 956 23 411 048 669

X загальний фонд 9 724 825 865 11 436 574 271 12 213 594 416 12 856 741 465 13 421 498 091

X спеціальний фонд 5 134 155 484 5 742 029 780 6 384 062 233 6 667 551 491 9 989 550 578

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Код Найменування показника 2020 рік
(звіт)

2021 рік
(затверджено)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

1 2 3 4 5 6 7

0100 Державне управління, у тому числі: 1 162 433 011 1 298 185 020 1 405 529 205 1 434 000 385 1 460 816 561

X загальний фонд 1 118 576 129 1 280 209 705 1 399 613 005 1 428 274 185 1 455 090 361

X спеціальний фонд 43 856 882 17 975 315 5 916 200 5 726 200 5 726 200

1000 Освіта, у тому числі: 4 291 085 676 5 357 695 237 5 904 984 158 6 427 577 190 6 848 425 278

X загальний фонд 3 805 452 603 5 012 005 307 5 670 877 545 6 181 285 420 6 588 891 003

X спеціальний фонд 485 633 073 345 689 930 234 106 613 246 291 770 259 534 275

2000 Охорона здоров’я, у тому числі: 928 035 714 420 631 846 517 576 819 548 032 702 575 691 743

X загальний фонд 708 300 735 356 151 846 446 848 819 473 555 965 497 617 479

X спеціальний фонд 219 734 979 64 480 000 70 728 000 74 476 737 78 074 264

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі: 541 145 605 439 020 774 572 739 611 622 836 470 658 182 376

X загальний фонд 495 003 019 436 845 502 569 785 821 619 657 122 654 808 913

X спеціальний фонд 46 142 586 2 175 272 2 953 790 3 179 348 3 373 463

4000 Культура i мистецтво, у тому числі: 408 946 876 410 440 430 446 040 939 480 023 222 509 035 417

X загальний фонд 324 180 768 386 146 696 414 563 863 446 762 962 474 056 686

X спеціальний фонд 84 766 109 24 293 734 31 477 076 33 260 260 34 978 731

5000 Фiзична культура i спорт, у тому числі: 177 331 830 200 675 406 225 445 222 245 519 047 261 647 978

X загальний фонд 153 109 998 197 361 777 222 214 701 242 071 010 258 000 630

X спеціальний фонд 24 221 832 3 313 629 3 230 521 3 448 037 3 647 348

6000 Житлово-комунальне господарство, у тому числі: 2 634 877 981 2 559 207 889 2 837 420 888 2 718 079 139 3 024 893 200

X загальний фонд 1 438 389 489 1 480 371 946 1 214 032 788 1 278 339 875 1 342 213 179

X спеціальний фонд 1 196 488 492 1 078 835 943 1 623 388 100 1 439 739 264 1 682 680 021

7000 Економічна діяльність, у тому числі: 4 047 408 877 5 361 855 642 5 401 067 873 5 720 503 117 8 553 532 276

X загальний фонд 1 122 207 183 1 335 898 625 1 474 438 849 1 500 608 396 1 557 736 625

X спеціальний фонд 2 925 201 694 4 025 957 017 3 926 629 024 4 219 894 721 6 995 795 651

8000 Інша діяльність, у тому числі: 26 296 770 66 839 863 33 254 225 35 897 730 38 283 915

X загальний фонд 19 082 691 61 149 263 27 109 625 29 434 330 31 503 815

X спеціальний фонд 7 214 079 5 690 600 6 144 600 6 463 400 6 780 100

8600 Обслуговування місцевого боргу, у тому числі: 182 735 000 416 467 904 347 838 700 168 531 000

X загальний фонд 182 735 000 416 467 904 347 838 700 168 531 000

X спеціальний фонд

8700 Резервний фонд, у тому числі: 81 800 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000

X загальний фонд 81 800 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000

X спеціальний фонд

9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі: 383 442 959 397 390 700 346 270 700 408 221 200 481 579 400

X загальний фонд 357 788 250 392 165 700 346 270 700 408 221 200 481 579 400

X спеціальний фонд 25 654 709 5 225 000

Х УСЬОГО, у тому числі: 14 783 740 301 17 010 210 711 18 118 168 340 18 889 221 202 22 492 088 144

X загальний фонд 9 724 825 865 11 436 574 271 12 213 594 416 12 856 741 465 13 421 498 091

X спеціальний фонд 5 058 914 436 5 573 636 440 5 904 573 924 6 032 479 737 9 070 590 053

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

ДОДАТОК 8
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ «ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2024 РОКИ» 

ВІД 22.12.2021 № 204/21

ГРАНИЧНІ ПОКАЗНИКИ КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА ТИПОВОЮ ПРОГРАМНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ 
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

20554000000
(код бюджету) (грн)

Код Найменування показника 2020 рік
(звіт)

2021 рік
(затверджено)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

1 2 3 4 5 6 7

8800 Повернення кредитів, у тому числі:

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд

8800 Надання кредитів, у тому числі: 75 241 048 168 393 340 479 488 309 635 071 754 918 960 525

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд 75 241 048 168 393 340 479 488 309 635 071 754 918 960 525

8800 Кредитування (результат), у тому числі: 75 241 048 168 393 340 479 488 309 635 071 754 918 960 525

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд 75 241 048 168 393 340 479 488 309 635 071 754 918 960 525

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА
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ДОДАТОК 9
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ «ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2024 РОКИ» 

ВІД 22.12.2021 № 204/21

ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТУ 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

20554000000
(код бюджету) (грн)

N з/п Найменування показника 2020 рік
(звіт)

2021 рік
(затверджено)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

I. Надходження бюджету розвитку

1. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 3 197 416 143 5 393 853 920 6 034 233 833 6 304 785 291 9 612 893 778

2. Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними 306 490 791 000 10 300 10 300 10 300

3. Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі: 9 086 117 24 476 260

3.1 трансферти з державного бюджету

3.2 трансферти з місцевих бюджетів 9 086 117 24 476 260

4. Місцеві запозичення 1 500 000 000

5. Інші надходження бюджету розвитку 186 746 134 95 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000

УСЬОГО за розділом I: 4 893 554 884 5 514 121 180 6 134 244 133 6 404 795 591 9 712 904 078

з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капіталь-
них трансфертів (субвенцій)) 187 052 624 95 791 000 100 010 300 100 010 300 100 010 300

II. Витрати бюджету розвитку

1. Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі: 4 408 615 923 5 258 378 489 4 841 791 624 3 984 412 534 8 516 366 686

1.1 на виконання інвестиційних проєктів 95 139 589 117 000 000 212 842 309 224 123 000 735 329 200

1.2 капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам 25 654 709 5 225 000

1.3 інші капітальні видатки 4 287 821 625 5 136 153 489 4 628 949 315 3 760 289 534 7 781 037 486

2. Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 396 348 010 87 349 351 312 964 200 285 311 303 277 576 867

3. Погашення місцевого боргу 500 000 000 1 500 000 000

4. Платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим, обласної 
ради чи територіальної громади міста 83 393 340 394 488 309 550 071 754 833 960 525

5. Розроблення містобудівної документації 82 904

6. Інші видатки бюджету розвитку 90 932 137 85 000 000 85 000 000 85 000 000 85 000 000

УСЬОГО за розділом II 4 895 978 974 5 514 121 180 6 134 244 133 6 404 795 591 9 712 904 078

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проєкту

Загальний 
період 

реалізації 
проєкту (рік 

початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 
проєкту

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(затверджено)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

Очікуваний 
рівень готовності 

проєкту на 
кінець 2024 

року (план), %

1910000
Департамент інфраструкту-
ри Харківської міської ради

95 139 589 327 000 000 522 842 309 609 323 000 1 847 427 900

1917425 7425
Субвенція з державного бюджету міському бюд-
жету міста Харкова на подовження третьої лінії 
метрополітену у м.Харкові

Розширення метрополітену у 
м.Харкові (Подовження третьої лінії 

метрополітену у м. Харкові)
2019–2047 10 641 

906 000 210 000 000 310 000 000 385 200 000 1 112 098 700 19 %

1917670 7670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господа-
рювання 95 139 589 117 000 000 212 842 309 224 123 000 735 329 200

Придбання рухомого складу міського 
електротранспорту (тролейбусів) 2019–2031 370 854 226 34 545 480 36 376 390 38 195 210 29 %

Придбання тролейбусів з автономним 
ходом на умовах фінансового лізингу 2020–2025 460 504 296 95 139 589 20 000 000 99 083 913 104 335 360 109 552 128 93 %

Придбання автобусів на умовах 
фінансового лізингу 2021–2026 906 690 112 97 000 000 79 212 916 83 411 250 587 581 862 93 %

Х Х УСЬОГО Х Х 95 139 589 327 000 000 522 842 309 609 323 000 1 847 427 900 Х

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

ДОДАТОК 10
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ «ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2024 РОКИ» 

ВІД 22.12.2021 № 204/21

ДОДАТОК 11
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ «ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2024 РОКИ» 

ВІД 22.12.2021 № 204/21

ОБСЯГИ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
У РОЗРІЗІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ

ПОКАЗНИКИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ З ІНШИХ БЮДЖЕТІВ 
БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

20554000000
(код бюджету)

20554000000
(код бюджету)

(грн)

(грн)

Код Класифікації доходу 
бюджету / код бюджету Найменування показника 2020 рік

(звіт)
2021 рік

(затверджено)
2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

1 2 3 4 5 6 7

I. Трансферти до загального фонду бюджету

41021000/ 99000000000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податко-
вих пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування 53 104 900 299 182 200 296 568 800 296 957 000 289 927 800

41033900/ 99000000000 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1 589 752 600 2 048 724 100 2 235 915 700 2 448 874 900 2 615 984 700

41034200/ 99000000000 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 286 102 115

41034500/ 99000000000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 307 546 46 400 000

41040200/ 20100000000 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок від-
повідної додаткової дотації з державного бюджету 66 035 900 52 725 800 26 243 600 26 243 600 26 243 600

41050400/ 20100000000

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 — 8 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I — II групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Лугансь-
кій областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 — 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

6 351 000

41050500/ 20100000000

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю I — II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

2 855 404

41050600/ 20100000000

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захи-
щали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведен-
ня, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи без-
посереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 — 
14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 — 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

4 793 324

41050900/ 20100000000
Субвенція з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм вихован-
ня, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 
їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 911 514

41051000/ 20100000000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 20 431 948 74 050 380 100 065 841 105 574 275 110 957 912

41051100/ 20100000000 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 255 668

41051200/ 20100000000 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з держав-
ного бюджету 2 112 749 4 307 152

41051400/ 20100000000 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 38 289 808

41051500/ 20100000000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 6 630 397

41051700/ 20100000000 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду 508 017

41051800/ 20100000000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 1 252 341
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Код Програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету / код бюджету

Код Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету
Найменування трансферту / найменування бюджету — отримувача міжбюджетного трансферту 2020 рік

(звіт)
2021 рік

(затверджено)
2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

I. Трансферти із загального фонду бюджету

3719110/ 99000000000 9110 Реверсна дотація 351 998 900 384 790 700 344 270 700 406 221 200 479 579 400

3719710/ 20537000000 9710 Субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі 800 000 800 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

3719770/ 20100000000 9770 Інші субвенції 1 996 239

3719800/ 99000000000 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 2 993 111 6 575 000

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3719800/ 99000000000 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 25 654 709 5 225 000

Х РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 383 442 959 397 390 700 346 270 700 408 221 200 481 579 400

Х загальний фонд 357 788 250 392 165 700 346 270 700 408 221 200 481 579 400

Х спеціальний фонд 25 654 709 5 225 000

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

ДОДАТОК 12
ДО РІШЕННЯ 9 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2024 РОКИ» 
ВІД 22.12.2021 № 204/21

ПОКАЗНИКИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ ІНШИМ БЮДЖЕТАМ 
ІЗ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

20554000000
(код бюджету) (грн)

З метою поліпшення благоустрою території міста Харкова, 
на підставі результатів конкурсу на надання права на розмі-
щення елементів благоустрою в місті Харкові, затверджених 
рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 
21.07.2021 № 586, відповідно до Закону України «Про благо-
устрій населених пунктів», Правил благоустрою території 
міста Харкова, затверджених рішенням 11 сесії Харківської 
міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11, Порядку 

проведення конкурсу на надання права на розміщення еле-
ментів благоустрою у місті Харкові, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.12.2007 
№ 1303, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити договір № 16 на право на розміщення 

елементів благоустрою в місті Харкові по вул. Академі-

ка Барабашова, вул. Алчевських, вул. Валентинівській, 
вул. Весніна, вул. Гвардійців-Широнінців, вул. Гіршма-
на, вул. Динамівській, узв. Журавлівському, вул. Каразі-
на, вул. Космічній, вул. Матюшенка, вул. Маяковського, 
вул. Мироносицькій, вул. Новгородській, вул. Свободи, 
вул. Чернишевській, вул. Ярослава Мудрого, укладений 
10.08.2021 між комунальним підприємством «Міський 
інформаційний центр» та переможцем конкурсу — това-

риством з обмеженою відповідальністю «КІВ І К» (дода-
ється).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань місто-
будування, архітектури та земельних відносин і секретаря 
Харківської міської ради.

Міський голова  І.О. ТЕРЕХОВ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ВІД 22.12.2021 № 245/21
М. ХАРКІВ

Р І Ш Е Н Н Я
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОГОВОРУ НА ПРАВО РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ В МІСТІ ХАРКОВІ

1 2 3 4 5 6 7

41053000/ 20100000000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 26 804 252

41053900/ 20100000000 Інші субвенції з місцевого бюджету 15 345 000

41054900/ 20100000000 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок відповідної субвенції з державного бюд-
жету 3 781 201

41055000/ 20100000000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з дер-
жавного бюджету 60 816 049 27 831 356

41055100/ 20100000000 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здо-
ров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 32 683 689

41055200/ 20100000000
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допо-
могу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

42 813 875

41055900/ 20100000000
Субвенція з місцевого бюджету для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами 
рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

6 250 000

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41037100/ 99000000000 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові 210 000 000 310 000 000 385 200 000 1 112 098 700

41051100/ 20100000000 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 9 086 117 893 060

41053400/ 20100000000 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів 11 875 200

41053900/ 20100000000 Інші субвенції з місцевого бюджету 11 708 000

Х РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 2 269 422 397 2 803 550 265 2 968 793 941 3 262 849 775 4 155 212 712

Х загальний фонд 2 260 336 280 2 569 074 005 2 658 793 941 2 877 649 775 3 043 114 012

Х спеціальний фонд 9 086 117 234 476 260 310 000 000 385 200 000 1 112 098 700

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА
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