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Харьковская городская газета ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 

30.12.2022 № 1472 «Деякі питання розподілу обсягу освітньої 

субвенції на 2023 рік», наказів Міністерства фінансів України 

від 15.12.2022 № 434 «Про затвердження змін до бюджетної 

класифікації» та від 21.12.2022 № 453 «Про затвердження Змін 

до Типової програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету», враховуючи розпорядження начальни-

ка Харківської обласної військової адміністрації від 20.12.2022 

№ 346 В «Про схвалення проєкту обласного бюджету Харків-

ської області на 2023 рік», а також розпорядження міського го-

лови та звернення головних розпорядників коштів, керуючись 

ст.ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Зако-

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська 

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скли-

кання від 17.11.2022 № 285/22 «Про бюджет Харківської міської 

територіальної громади на 2023 рік» такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:

«1. Визначити на 2023 рік:

1.1. Доходи бюджету Харківської міської територіальної гро-

мади в сумі 17 789 318 399 гривень, у тому числі доходи загально-

го фонду бюджету Харківської міської територіальної громади — 

16 145 698 400 гривень, доходи спеціального фонду бюджету Хар-

ківської міської територіальної громади — 1 643 619 999 гривень, 

згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки бюджету Харківської міської територіальної гро-

мади в сумі 16 134 286 262 гривні, у тому числі видатки загаль-

ного фонду бюджету Харківської міської територіальної грома-

ди — 14 089 394 970 гривень, видатки спеціального фонду бюд-

жету Харківської міської територіальної громади — 2 044 891 292 

гривні, згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.3. Надання кредитів з бюджету Харківської міської тери-

торіальної громади в сумі 525 246 562 гривні, згідно з додатком 

3 до цього рішення.

1.4. Профіцит бюджету Харківської міської територіальної 

громади в сумі 1 981 517 855 гривень згідно з додатком 4 до цього 

рішення.

1.5. Дефіцит бюджету Харківської міської територіальної гро-

мади в сумі 851 732 280 гривень згідно з додатком 4 до цього 

рішення.

1.6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Харків-

ської міської територіальної громади у розмірі 3 000 000 гривень, 

що становить менше одного відсотка видатків загального фонду 

бюджету Харківської міської територіальної громади, визначе-

них цим пунктом.

1.7. Резервний фонд бюджету Харківської міської територіаль-

ної громади в розмірі 100 000 000 гривень.».

1.2. Викласти пункт 6 рішення в такій редакції:

«6. Затвердити розподіл витрат бюджету Харківської міської 

територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 14 

012 549 528 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.».

1.3. Доповнити рішення пунктом 25 такого змісту:

«25. Надати згоду Харківській обласній військовій 

адміністрації на проведення у 2023 році централізованого пере-

рахування субвенції без розподілу її бюджету Харківської місь-

кої територіальної громади на погашення заборгованості з різ-

ниці в тарифах на теплову енергію (у тому числі її виробництво, 

транспортування та постачання), послуги з постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води (або послуги з централізова-

ного опалення та централізованого постачання гарячої води) 

(у тому числі у разі заміни сторони у зобов’язанні та/або у разі 

правонаступництва), послуги з централізованого постачання 

холодної води та водовідведення (з використанням внутріш-

ньобудинкових систем), послуги з централізованого водопо-

стачання та централізованого водовідведення, що виробляли-

ся, транспортувалися та постачалися відповідним категоріям 

споживачів, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії, послуг з постачання теплової енер-

гії та постачання гарячої води (або послуг з централізованого 

опалення та централізованого постачання гарячої води), послуг 

з централізованого постачання холодної води та водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з цен-

тралізованого водопостачання та централізованого водовідве-

дення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися ор-

ганами державної влади чи органами місцевого самоврядування 

для відповідної категорії споживачів, підтверджена територіаль-

ною комісією з питань узгодження заборгованості з різниці в та-

рифах та не профінансована з державного бюджету у попередніх 

періодах.».

1.4. Пункти 25–28 рішення вважати пунктами 26–29 відповід-

но.

1.5. Викласти додатки 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 у новій редакції.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні 

комісії Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 25.01.2023 № 322/23
М. ХАРКІВ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 13 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 17.11.2022 № 285/22 
«ПРО БЮДЖЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК»

20554000000
(код бюджету)

ДОДАТОК 1
ДО РІШЕННЯ 13 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 17.11.2022 № 285/22 «ПРО БЮДЖЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК» 

В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ
ВІД 25.01.2023 № 322/23

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

НА 2023 РІК
20554000000

(код бюджету) (гривень)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього у т. ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 14 078 442 600 14 075 899 000 2 543 600 X

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 9 572 192 200 9 572 192 200 X X

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 9 567 787 500 9 567 787 500 X X

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 4 577 333 100 4 577 333 100 X X

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, 
що сплачується податковими агентами 4 666 465 900 4 666 465 900 X X

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 173 706 500 173 706 500 X X

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 150 282 000 150 282 000 X X

11020000 Податок на прибуток підприємств 4 404 700 4 404 700 X X

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 4 404 700 4 404 700 X X

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 233 400 233 400 X X

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 66 900 66 900 X X

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок го-
ловного користування) 66 900 66 900 X X

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 89 600 89 600 X X

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 89 600 89 600 X X

13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 76 900 76 900 X X

13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 76 900 76 900 X X

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 975 050 500 975 050 500 X X

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 6 160 600 6 160 600 X X

14021900 Пальне 6 160 600 6 160 600 X X

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 399 948 000 399 948 000 X X

14031900 Пальне 399 948 000 399 948 000 X X

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 568 941 900 568 941 900 X X

14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що вико-
ристовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України 341 540 600 341 540 600 X X

14040200 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 
213 Податкового кодексу України) 227 401 300 227 401 300 X X

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 3 528 422 900 3 528 422 900 X X
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18010000 Податок на майно 560 084 600 560 084 600 X X

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 1 857 300 1 857 300 X X

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 1 732 900 1 732 900 X X

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 1 948 300 1 948 300 X X

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 87 465 600 87 465 600 X X

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 233 035 100 233 035 100 X X

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 223 565 100 223 565 100 X X

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 888 200 888 200 X X

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 6 744 100 6 744 100 X X

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 349 300 349 300 X X

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 2 498 700 2 498 700 X X

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 18 000 000 18 000 000 X X

18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 18 000 000 18 000 000 X X

18030000 Туристичний збір 749 900 749 900 X X

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 465 200 465 200 X X

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 284 700 284 700 X X

18050000 Єдиний податок 2 949 588 400 2 949 588 400 X X

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 414 816 000 414 816 000 X X

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2 534 772 400 2 534 772 400 X X

19000000 Інші податки та збори 2 543 600 X 2 543 600 X

19010000 Екологічний податок 2 543 600 X 2 543 600 X

19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне по-
вітря двоокису вуглецю) 2 494 500 X 2 494 500 X

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 4 500 X 4 500 X

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 44 600 X 44 600 X

20000000 Неподаткові надходження 219 572 399 97 572 200 122 000 199 5 100

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 6 606 100 6 606 100 X X

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на 
акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 1 856 200 1 856 200 X X

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1 856 200 1 856 200 X X

21080000 Інші надходження 4 749 900 4 749 900 X X

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 4 451 400 4 451 400 X X

21081500 Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» 298 500 298 500 X X

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 71 115 800 71 115 800 X X

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 39 915 400 39 915 400 X X

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 811 000 811 000 X X

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 38 072 900 38 072 900 X X

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 873 400 873 400 X X

22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією 158 100 158 100 X X

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 30 000 000 30 000 000 X X

22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 30 000 000 30 000 000 X X

22090000 Державне мито 1 200 400 1 200 400 X X

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 900 100 900 100 X X

22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 300 300 300 300 X X

24000000 Інші неподаткові надходження 19 884 300 19 850 300 34 000 5 100

24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 313 300 313 300 X X

24060000 Інші надходження 19 565 900 19 537 000 28 900 X

24060300 Інші надходження 3 792 200 3 792 200 X X

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 28 900 X 28 900 X

24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайнят-
тя, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунто-
вого покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

15 744 800 15 744 800 X X

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 5 100 X 5 100 5 100

24110600 Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів 5 100 X 5 100 5 100

25000000 Власні надходження бюджетних установ 121 966 199 X 121 966 199 X

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 121 966 199 X 121 966 199 X

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 107 118 437 X 107 118 437 X

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 6 815 817 X 6 815 817 X

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 7 901 410 X 7 901 410 X

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 130 535 X 130 535 X

30000000 Доходи від операцій з капіталом 1 796 900 7 700 1 789 200 1 789 200

31000000  Надходження від продажу основного капіталу 7 700 7 700

31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних 
цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 4 500 4 500 X X

31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності 
і грошові кошти, власники яких невідомі 4 500 4 500 X X

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 3 200 3 200 X X

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 1 789 200 X 1 789 200 1 789 200

33010000 Кошти від продажу землі 1 789 200 X 1 789 200 1 789 200

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на 
території Автономної Республіки Крим 1 789 200 X 1 789 200 1 789 200

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 14 299 811 899 14 173 478 900 126 332 999 1 794 300

40000000 Офіційні трансферти 3 489 506 500 1 972 219 500 1 517 287 000

41000000 Від органів державного управління 3 489 506 500 1 972 219 500 1 517 287 000

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 291 342 700 291 342 700 X X

41021000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного 
податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування 291 342 700 291 342 700 X X

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 3 171 835 400 1 654 548 400 1 517 287 000

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1 654 548 400 1 654 548 400 X X

41037100 Субвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові 1 517 287 000 1 517 287 000 X

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 26 328 400 26 328 400 X X

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації 
з державного бюджету 26 328 400 26 328 400 X X

Разом доходів 17 789 318 399 16 145 698 400 1 643 619 999 1 794 300

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА
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Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Р А З ОМ
ВСЬОГО  видатки 

споживання

з них:

видатки 
розвитку ВСЬОГО

у тому числі 
бюджет 
розвитку

з них:

видатки 
споживання

з них:

 видатки 
розвитку оплата праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

кошти, що 
передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

 оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

0100000 Харківська міська рада 269 034 362 269 034 362 99 167 825 12 064 388 269 034 362

0110000 Харківська міська рада 269 034 362 269 034 362 99 167 825 12 064 388 269 034 362

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітич-
не та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

174 753 682 174 753 682 99 167 825 12 064 388 174 753 682

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління 28 485 164 28 485 164 28 485 164

0113190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 1 494 515 1 494 515 1 494 515

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громад-
ським об’єднанням ветеранів і осіб з ін-
валідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

1 494 515 1 494 515 1 494 515

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціаль-
но-економічного розвитку територій 43 911 662 43 911 662 43 911 662

0117520 7520 0460 Реалізація Національної програми інфор-
матизації 963 898 963 898 963 898

0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової ін-
формації 19 425 441 19 425 441 19 425 441

0600000 Департамент освіти Харківської міської 
ради 112 579 829 112 579 829 58 831 940 19 779 700 4 853 872 135 000 135 000 4 707 872 3 446 774 232 838 146 000 117 433 701

0610000 Департамент освіти Харківської міської 
ради 112 579 829 112 579 829 58 831 940 19 779 700 4 853 872 135 000 135 000 4 707 872 3 446 774 232 838 146 000 117 433 701

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

8 180 229 8 180 229 6 153 240 135 000 135 000 135 000 135 000 8 315 229

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 8 280 300 8 280 300 3 992 000 2 567 600 8 280 300

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок коштів міcцевого бюджету 17 826 200 17 826 200 5 418 000 7 330 200 1 343 692 1 343 692 930 332 65 178 19 169 892

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету

17 826 200 17 826 200 5 418 000 7 330 200 1 343 692 1 343 692 930 332 65 178 19 169 892

0611030 1030 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок освітньої субвенції 23 300 000 23 300 000 19 098 400 23 300 000

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції

23 300 000 23 300 000 19 098 400 23 300 000

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкіль-
ної роботи з дітьми

34 393 700 34 393 700 20 584 800 9 076 600 3 375 180 3 364 180 2 516 442 167 660 11 000 37 768 880

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти 2 515 300 2 515 300 388 000 2 515 300

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти 518 400 518 400 388 000 518 400

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 996 900 1 996 900 1 996 900

0611150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ре-
сурсних центрів 2 064 000 2 064 000 1 170 500 557 400 2 064 000

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ре-
сурсних центрів за рахунок коштів місце-
вого бюджету

2 064 000 2 064 000 1 170 500 557 400 2 064 000

0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професій-
ного розвитку педагогічних працівників 5 267 700 5 267 700 2 027 000 247 900 5 267 700

0616020 6020 0620

Забезпечення функціонування під-
приємств, установ та організацій, що ви-
робляють, виконують та/або надають жит-
лово-комунальні послуги

10 752 400 10 752 400 10 752 400

0700000 Департамент охорони здоров’я Харків-
ської міської ради 482 872 911 482 872 911 10 429 502 135 000 135 000 135 000 135 000 483 007 911

0710000 Департамент охорони здоров’я Харків-
ської міської ради 482 872 911 482 872 911 10 429 502 135 000 135 000 135 000 135 000 483 007 911

0710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

14 102 411 14 102 411 10 429 502 135 000 135 000 135 000 135 000 14 237 411

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична до-
помога населенню 180 244 000 180 244 000 180 244 000

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична до-
помога населенню 14 232 900 14 232 900 14 232 900

0712030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим 34 447 000 34 447 000 34 447 000

0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога насе-
ленню, крім первинної медичної допомоги 73 143 200 73 143 200 73 143 200

0712090 2090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню 7 693 000 7 693 000 7 693 000

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 17 043 600 17 043 600 17 043 600

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 94 509 400 94 509 400 94 509 400

0712113 2113 0721
Первинна медична допомога населенню, 
що надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

94 509 400 94 509 400 94 509 400

0712120 2120 0740 Інформаційно-методичне та просвітниць-
ке забезпечення в галузі охорони здоров’я 1 445 600 1 445 600 1 445 600

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
охорони здоров’я 46 011 800 46 011 800 46 011 800

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері охорони здоров’я 4 996 000 4 996 000 4 996 000

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я 41 015 800 41 015 800 41 015 800

0800000 Департамент соціальної політики Хар-
ківської міської ради 384 589 748 384 589 748 99 165 701 6 243 000 1 270 318 135 000 135 000 1 135 318 518 196 267 836 135 000 385 860 066

0810000 Департамент соціальної політики Хар-
ківської міської ради 24 414 674 24 414 674 17 179 678 200 300 24 414 674

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

9 303 874 9 303 874 6 377 478 9 303 874

0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливи-
ми категоріями населення 12 729 100 12 729 100 8 997 200 200 300 12 729 100

0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб 12 729 100 12 729 100 8 997 200 200 300 12 729 100

ДОДАТОК 2
ДО РІШЕННЯ 13 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 17.11.2022 № 285/22 «ПРО БЮДЖЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК» 

В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 
ВІД 25.01.2023 № 322/23

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК 
ЗА ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ КОШТІВ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0813240 3240 Інші заклади та заходи 2 381 700 2 381 700 1 805 000 2 381 700

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

2 381 700 2 381 700 1 805 000 2 381 700

0820000

Управління з соціальних питань Депар-
таменту соціальної політики Харківської 
міської ради (відповідальний викона-
вець бюджетних програм у системі го-
ловного розпорядника)

360 175 074 360 175 074 81 986 023 6 042 700 1 270 318 135 000 135 000 1 135 318 518 196 267 836 135 000 361 445 392

0820160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

13 509 674 13 509 674 10 016 423 135 000 135 000 135 000 135 000 13 644 674

0823100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, особам 
з інвалідністю, дітям з інвалідністю в уста-
новах соціального обслуговування

87 971 900 87 971 900 67 363 500 4 631 000 755 717 755 717 518 196 88 727 617

0823104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв’язку з похи-
лим віком, хворобою, інвалідністю

83 452 700 83 452 700 64 658 500 3 772 100 755 717 755 717 518 196 84 208 417

0823105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам 
з інвалідністю та дітям з інвалідністю 4 519 200 4 519 200 2 705 000 858 900 4 519 200

0823240 3240 Інші заклади та заходи 258 693 500 258 693 500 4 606 100 1 411 700 379 601 379 601 267 836 259 073 101

0823241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

8 825 100 8 825 100 4 606 100 1 411 700 379 601 379 601 267 836 9 204 701

0823242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 249 868 400 249 868 400 249 868 400

0900000 Департамент служб у справах дітей Хар-
ківської міської ради 28 361 046 28 361 046 20 777 669 1 300 139 28 361 046

0910000 Департамент служб у справах дітей Хар-
ківської міської ради 28 361 046 28 361 046 20 777 669 1 300 139 28 361 046

0910160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

20 543 474 20 543 474 16 204 269 160 539 20 543 474

0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту 6 822 972 6 822 972 3 943 200 1 003 800 6 822 972

0913111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціаль-
ні послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка функціо-
нування дитячих будинків сімейного типу 
та прийомних сімей

6 561 600 6 561 600 3 943 200 1 003 800 6 561 600

0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей 
та їх соціального захисту 261 372 261 372 261 372

0913240 3240 Інші заклади та заходи 994 600 994 600 630 200 135 800 994 600

0913241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

994 600 994 600 630 200 135 800 994 600

1000000 Департамент культури Харківської місь-
кої ради 449 713 431 449 713 431 219 944 480 24 655 100 22 754 602 22 744 602 17 047 175 689 900 10 000 472 468 033

1010000 Департамент культури Харківської місь-
кої ради 449 713 431 449 713 431 219 944 480 24 655 100 22 754 602 22 744 602 17 047 175 689 900 10 000 472 468 033

1010160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

10 071 131 10 071 131 7 744 480 10 071 131

1011080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистець-
кими школами 224 045 900 224 045 900 170 000 000 10 947 500 20 220 446 20 220 446 15 386 007 485 469 244 266 346

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 38 640 700 38 640 700 23 100 000 7 288 500 143 774 143 774 48 661 38 784 474

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 6 246 000 6 246 000 4 400 000 672 500 29 570 29 570 400 6 275 570

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

19 295 500 19 295 500 9 300 000 5 686 500 2 360 812 2 350 812 1 661 168 155 370 10 000 21 656 312

1014080 4080 Iншi заклади та заходи в галузі культури 
і мистецтва 151 414 200 151 414 200 5 400 000 60 100 151 414 200

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів 
в галузі культури і мистецтва 7 088 700 7 088 700 5 400 000 60 100 7 088 700

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 144 325 500 144 325 500 144 325 500

1100000 Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради 165 851 442 165 851 442 67 989 337 23 874 941 8 448 257 7 304 600 7 304 600 1 143 657 793 767 136 632 7 304 600 174 299 699

1110000 Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради 50 672 778 50 672 778 13 297 980 1 241 741 968 396 968 396 793 767 51 641 174

1110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

17 156 658 17 156 658 10 976 180 167 541 17 156 658

1113120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливи-
ми категоріями населення 53 500 53 500 53 500

1113122 3122 1040
Заходи державної політики із забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

13 500 13 500 13 500

1113123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім’ї 40 000 40 000 40 000

1113130 3130 Реалізація державної політики у молодіж-
ній сфері 6 670 200 6 670 200 2 321 800 1 074 200 968 396 968 396 793 767 7 638 596

1113131 3131 1040
Здійснення заходів та реалізація проєктів 
на виконання Державної цільової соціаль-
ної програми «Молодь України»

1 039 000 1 039 000 1 039 000

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політи-
ки 5 631 200 5 631 200 2 321 800 1 074 200 968 396 968 396 793 767 6 599 596

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфра-
структури 22 574 900 22 574 900 22 574 900

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спор-
тивних споруд 22 574 900 22 574 900 22 574 900

1117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціаль-
но-економічного розвитку територій 4 217 520 4 217 520 4 217 520

1120000

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім’ї, 
молоді та спорту Харківської міської ра-
ди (відповідальний виконавець бюджет-
них програм у системі головного розпо-
рядника)

115 178 664 115 178 664 54 691 357 22 633 200 7 479 861 7 304 600 7 304 600 175 261 136 632 7 304 600 122 658 525

1120160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

4 133 864 4 133 864 2 954 357 4 133 864

1123130 3130 Реалізація державної політики у молодіж-
ній сфері 30 959 100 30 959 100 17 280 000 8 837 700 175 261 175 261 136 632 31 134 361

1123132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання 30 959 100 30 959 100 17 280 000 8 837 700 175 261 175 261 136 632 31 134 361

1125010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 600 000 600 000 600 000

1125011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту

300 000 300 000 300 000

1125012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту

300 000 300 000 300 000

1125020 5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з ін-
валідністю 

10 000 10 000 10 000

1125022 5022 0810
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань та заходів зі спорту осіб 
з інвалідністю 

10 000 10 000 10 000
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1125030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервно-
го спорту 58 883 200 58 883 200 34 457 000 13 795 500 7 304 600 7 304 600 7 304 600 7 304 600 66 187 800

1125031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна ро-
бота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл

58 883 200 58 883 200 34 457 000 13 795 500 7 304 600 7 304 600 7 304 600 7 304 600 66 187 800

1125040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфра-
структури 6 848 000 6 848 000 6 848 000

1125041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спор-
тивних споруд 6 848 000 6 848 000 6 848 000

1125060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури 
та спорту 13 744 500 13 744 500 13 744 500

1125061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

1 442 500 1 442 500 1 442 500

1125062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультур-
но-спортивну діяльність в регіоні

12 302 000 12 302 000 12 302 000

1200000 Департамент житлово-комунального 
господарства Харківської міської ради 2 135 670 281 2 135 670 281 38 212 231 10 911 540 173 791 900 165 719 400 163 925 100 4 750 000 1 320 143 169 041 900 2 309 462 181

1210000 Департамент житлово-комунального 
господарства Харківської міської ради 2 135 670 281 2 135 670 281 38 212 231 10 911 540 173 791 900 165 719 400 163 925 100 4 750 000 1 320 143 169 041 900 2 309 462 181

1210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

50 166 174 50 166 174 38 212 231 911 540 5 500 000 4 750 000 1 320 143 750 000 55 666 174

1213240 3240 Інші заклади та заходи 5 585 600 5 585 600 5 585 600

1213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення (Поховання 
самотніх)

5 585 600 5 585 600 5 585 600

1214080 4080 Iншi заклади та заходи в галузі культури 
і мистецтва 67 100 000 67 100 000 67 100 000

1214081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів 
в галузі культури і мистецтва 60 000 000 60 000 000 60 000 000

1214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 7 100 000 7 100 000 7 100 000

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація 
об’єктів житлово-комунального господар-
ства

1 326 097 800 1 326 097 800 10 000 000 1 326 097 800

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду 1 125 297 800 1 125 297 800 1 125 297 800

1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття 
і відходів 200 800 000 200 800 000 10 000 000 200 800 000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунк-
тів 678 670 707 678 670 707 678 670 707

1216050 6050 0620

Попередження аварій та запобігання тех-
ногенним катастрофам у житлово-кому-
нальному господарстві та на інших аварій-
них об’єктах комунальної власності

5 000 000 5 000 000 5 000 000

1217310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комуналь-
ного господарства 37 682 800 37 682 800 35 888 500 37 682 800 37 682 800

1217320 7320 Будівництво об’єктів соціально-культурно-
го призначення 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1217330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів комунальної 
власності 127 036 600 127 036 600 127 036 600 127 036 600 127 036 600

1217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціаль-
но-економічного розвитку територій 3 050 000 3 050 000 3 050 000

1218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 2 572 500 2 572 500 2 572 500

1300000
Департамент з питань забезпечення 
життєдіяльності міста Харківської місь-
кої ради

1 994 116 553 1 994 116 553 5 516 271 484 030 1 994 116 553

1310000
Департамент з питань забезпечення 
життєдіяльності міста Харківської місь-
кої ради

1 994 116 553 1 994 116 553 5 516 271 484 030 1 994 116 553

1310160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

8 116 553 8 116 553 5 516 271 484 030 8 116 553

1316010 6010
Утримання та ефективна експлуатація 
об’єктів житлово-комунального господар-
ства

1 986 000 000 1 986 000 000 1 986 000 000

1316012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової 
енергії

1 486 000 000 1 486 000 000 1 486 000 000

1316013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровід-
но-каналізаційного господарства 500 000 000 500 000 000 500 000 000

1500000 Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради 857 517 979 857 170 419 14 696 221 347 560 735 000 735 000 735 000 735 000 858 252 979

1510000 Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради 857 517 979 857 170 419 14 696 221 347 560 735 000 735 000 735 000 735 000 858 252 979

1510160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

19 710 219 19 710 219 14 696 221 135 000 135 000 135 000 135 000 19 845 219

1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунк-
тів 66 138 000 65 940 000 198 000 66 138 000

1517440 7440 Утримання та розвиток транспортної ін-
фраструктури 48 500 000 48 500 000 48 500 000

1517442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури 48 500 000 48 500 000 48 500 000

1517460 7460 Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури 723 169 760 723 020 200 149 560 600 000 600 000 600 000 600 000 723 769 760

1517461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за ра-
хунок коштів місцевого бюджету

723 169 760 723 020 200 149 560 600 000 600 000 600 000 600 000 723 769 760

1600000 Департамент містобудування та архітек-
тури Харківської міської ради 34 476 362 26 722 860 20 238 840 7 753 502 34 476 362

1610000 Департамент містобудування та архітек-
тури Харківської міської ради 34 476 362 26 722 860 20 238 840 7 753 502 34 476 362

1610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

26 722 860 26 722 860 20 238 840 26 722 860

1617350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) 7 753 502 7 753 502 7 753 502

1700000 Департамент з інспекційної роботи Хар-
ківської міської ради 36 722 259 36 722 259 24 134 046 484 330 36 722 259

1710000 Департамент з інспекційної роботи Хар-
ківської міської ради 36 722 259 36 722 259 24 134 046 484 330 36 722 259

1710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

36 722 259 36 722 259 24 134 046 484 330 36 722 259

1900000 Департамент інфраструктури Харківсь-
кої міської ради 1 082 556 657 1 082 556 657 12 677 231 1 674 366 233 157 079 233 157 079 233 1 674 366 233 2 756 922 890

1910000 Департамент інфраструктури Харківсь-
кої міської ради 1 082 556 657 1 082 556 657 12 677 231 1 674 366 233 157 079 233 157 079 233 1 674 366 233 2 756 922 890

1910160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

17 006 657 17 006 657 12 677 231 17 006 657

1917420 7420 Забезпечення надання послуг з переве-
зення пасажирів електротранспортом 1 065 550 000 1 065 550 000 1 517 287 000 1 517 287 000 2 582 837 000
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1917421 7421 0453 Утримання та розвиток наземного елек-
тротранспорту 715 350 000 715 350 000 715 350 000

1917423 7423 0453 Утримання та розвиток метрополітену 350 200 000 350 200 000 350 200 000

1917425 7425 0453
Розвиток мережі метрополітенів за раху-
нок коштів, які надаються з державного 
бюджету

1 517 287 000 1 517 287 000 1 517 287 000

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання 157 079 233 157 079 233 157 079 233 157 079 233 157 079 233

2000000 Департамент цифрової трансформації 
Харківської міської ради 117 073 633 117 073 633 29 604 144 584 115 31 277 066 31 277 066 31 277 066 31 277 066 148 350 699

2010000 Департамент цифрової трансформації 
Харківської міської ради 117 073 633 117 073 633 29 604 144 584 115 31 277 066 31 277 066 31 277 066 31 277 066 148 350 699

2010160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

19 703 417 19 703 417 13 364 099 528 424 19 703 417

2016030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунк-
тів 7 440 425 7 440 425 7 440 425

2017330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів комунальної 
власності 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000

2017520 7520 0460 Реалізація Національної програми інфор-
матизації 67 663 965 67 663 965 20 277 066 20 277 066 20 277 066 20 277 066 87 941 031

2017690 7690 Інша економічна діяльність 22 265 826 22 265 826 16 240 045 55 691 22 265 826

2017693 7693 0490 Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю 22 265 826 22 265 826 16 240 045 55 691 22 265 826

2500000 Департамент міжнародного співробіт-
ництва Харківської міської ради 10 693 950 10 693 950 4 626 535 10 693 950

2510000 Департамент міжнародного співробіт-
ництва Харківської міської ради 10 693 950 10 693 950 4 626 535 10 693 950

2510160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

6 584 736 6 584 736 4 626 535 6 584 736

2517370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціаль-
но-економічного розвитку територій 4 109 214 4 109 214 4 109 214

2700000 Департамент економіки та комунально-
го майна Харківської міської ради 16 889 514 16 889 514 10 891 479 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 21 889 514

2710000 Департамент економіки та комунально-
го майна Харківської міської ради 16 889 514 16 889 514 10 891 479 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 21 889 514

2710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

14 701 639 14 701 639 10 891 479 14 701 639

2716080 6080 Реалізація державних та місцевих житло-
вих програм 1 200 000 1 200 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 6 200 000

2716084 6084 0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуго-
вуванням пільгових довгострокових кре-
дитів, наданих громадянам на будівниц-
тво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000 1 200 000 1 200 000

2716085 6085 0610

Здешевлення вартості іпотечних кредитів 
для забезпечення доступним житлом гро-
мадян, які потребують поліпшення житло-
вих умов

5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

2717690 7690 0490 Інша економічна діяльність 987 875 987 875 987 875

2717693 7693 0490 Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю 987 875 987 875 987 875

Підтвердження кредитного рейтингу міста 987 875 987 875 987 875

3000000
Департамент по взаємодії з правоохо-
ронними органами та цивільного захи-
сту Харківської міської ради

23 663 897 23 663 897 17 542 425 277 231 11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 35 163 897

3010000
Департамент по взаємодії з правоохо-
ронними органами та цивільного захи-
сту Харківської міської ради

23 663 897 23 663 897 17 542 425 277 231 11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 35 163 897

3010160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

13 996 165 13 996 165 10 275 305 277 231 13 996 165

3017330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів комунальної 
власності 11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000

3018110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надз-
вичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

363 000 363 000 363 000

3018120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 9 304 732 9 304 732 7 267 120 9 304 732

3100000

Управління комунального майна та при-
ватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської місь-
кої ради

42 369 218 42 369 218 13 861 944 816 879 46 000 46 000 46 000 46 000 42 415 218

3110000

Управління комунального майна та при-
ватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської місь-
кої ради

42 369 218 42 369 218 13 861 944 816 879 46 000 46 000 46 000 46 000 42 415 218

3110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

19 589 562 19 589 562 13 861 944 816 879 46 000 46 000 46 000 46 000 19 635 562

3117690 7690 Інша економічна діяльність 22 779 656 22 779 656 22 779 656

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю 22 779 656 22 779 656 22 779 656

Управління комунальним майном 22 779 656 22 779 656 22 779 656

3300000 Департамент реєстрації Харківської 
міської ради 48 962 808 48 962 808 28 320 184 758 326 48 962 808

3310000 Департамент реєстрації Харківської 
міської ради 48 962 808 48 962 808 28 320 184 758 326 48 962 808

3310160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

45 053 650 45 053 650 28 320 184 758 326 45 053 650

3317370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціаль-
но-економічного розвитку територій 3 909 158 3 909 158 3 909 158

3400000
Департамент адміністративних послуг 
та споживчого ринку Харківської місь-
кої ради

105 393 860 105 393 860 54 345 381 6 985 106 14 073 332 13 975 832 13 975 832 97 500 13 975 832 119 467 192

3410000
Департамент адміністративних послуг 
та споживчого ринку Харківської місь-
кої ради

105 393 860 105 393 860 54 345 381 6 985 106 14 073 332 13 975 832 13 975 832 97 500 13 975 832 119 467 192

3410160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

102 290 544 102 290 544 54 345 381 6 985 106 14 073 332 13 975 832 13 975 832 97 500 13 975 832 116 363 876

3417610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва 3 103 316 3 103 316 3 103 316

3500000

Управління інноваційного розвитку 
та іміджевих проєктів Департаменту 
у справах сім’ї, молоді та спорту Харків-
ської міської ради

11 010 496 11 010 496 3 715 005 309 770 11 010 496

3510000

Управління інноваційного розвитку 
та іміджевих проєктів Департаменту 
у справах сім’ї, молоді та спорту Харків-
ської міської ради

11 010 496 11 010 496 3 715 005 309 770 11 010 496

3510160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

3 527 836 3 527 836 2 301 967 202 519 3 527 836

3517370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціаль-
но-економічного розвитку територій 5 236 680 5 236 680 5 236 680

3517690 7690 Інша економічна діяльність 2 245 980 2 245 980 1 413 038 107 251 2 245 980
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3517693 7693 0490 Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю 2 245 980 2 245 980 1 413 038 107 251 2 245 980

3600000 Департамент земельних відносин Хар-
ківської міської ради 43 710 273 43 131 123 20 239 197 579 150 4 121 443 4 121 443 4 121 443 4 121 443 47 831 716

3610000 Департамент земельних відносин Хар-
ківської міської ради 43 710 273 43 131 123 20 239 197 579 150 4 121 443 4 121 443 4 121 443 4 121 443 47 831 716

3610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

25 902 565 25 902 565 20 239 197 25 902 565

3617370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціаль-
но-економічного розвитку територій 17 228 558 17 228 558 4 121 443 4 121 443 4 121 443 4 121 443 21 350 001

3617650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 579 150 579 150 579 150

3700000 Департамент бюджету і фінансів Харків-
ської міської ради 807 881 885 807 881 885 32 034 701 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 812 981 885

3710000 Департамент бюджету і фінансів Харків-
ської міської ради 807 881 885 807 881 885 32 034 701 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 812 981 885

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

41 036 584 41 036 584 32 034 701 41 036 584

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 576 802 401 576 802 401 576 802 401

3718700 8700 Резервний фонд 100 000 000 100 000 000 100 000 000

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 100 000 000 100 000 000 100 000 000

9000 Міжбюджетні трансферти (згідно з до-
датком 5) 90 042 900 90 042 900 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 95 142 900

9100 Дотації з місцевого бюджету іншим бюд-
жетам 69 542 900 69 542 900 69 542 900

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 69 542 900 69 542 900 69 542 900

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів 
(на виконання Комплексної програма ро-
звитку цивільного захисту, підвищення 
рівня публічної безпеки та сприяння ор-
ганізації територіальної оборони в місті 
Харкові на 2018–2025 роки) (згідно з до-
датком 5) 

20 500 000 20 500 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 25 600 000

4000000 Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради 512 081 535 512 081 535 343 395 323 58 119 472 14 234 935 14 234 935 3 226 167 1 264 321 526 316 470

4010000 Адміністрація Індустріального району 
Харківської міської ради 512 081 535 512 081 535 343 395 323 58 119 472 14 234 935 14 234 935 3 226 167 1 264 321 526 316 470

4010160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

42 265 912 42 265 912 28 839 384 3 095 232 8 500 8 500 42 274 412

4011010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 143 061 205 143 061 205 97 037 239 18 378 080 7 918 434 7 918 434 150 979 639

4011020 1020 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок коштів місцевого бюджету 80 072 955 80 072 955 35 471 221 25 956 518 397 560 397 560 235 144 47 304 80 470 515

4011021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету

80 072 955 80 072 955 35 471 221 25 956 518 397 560 397 560 235 144 47 304 80 470 515

4011030 1030 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок освітньої субвенції 173 176 530 173 176 530 141 947 975 173 176 530

4011031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції

173 176 530 173 176 530 141 947 975 173 176 530

4011070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкіль-
ної роботи з дітьми

9 437 327 9 437 327 6 848 102 1 057 014 9 437 327

4011090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти

39 686 318 39 686 318 19 601 287 8 694 248 5 910 441 5 910 441 2 991 023 1 217 017 45 596 759

4011091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок коштів місце-
вого бюджету

36 835 695 36 835 695 17 264 711 8 694 248 5 910 441 5 910 441 2 991 023 1 217 017 42 746 136

4011092 1092 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та інши-
ми закладами освіти за рахунок освітньої 
субвенції

2 850 623 2 850 623 2 336 576 2 850 623

4011130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності за-
кладів освіти 2 236 221 2 236 221 1 789 370 32 195 2 236 221

4011140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти 7 769 977 7 769 977 5 782 784 300 906 7 769 977

4011141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти 7 769 977 7 769 977 5 782 784 300 906 7 769 977

4013030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, ін-
ших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компен-
сація за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян

409 200 409 200 409 200

4013032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям грома-
дян з оплати послуг зв’язку 409 200 409 200 409 200

4013160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги гро-
мадянам похилого віку, особам з інвалід-
ністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребу-
ють сторонньої допомоги

2 798 070 2 798 070 2 798 070

4013190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742 272 742

4013192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громад-
ським об’єднанням ветеранів і осіб з ін-
валідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

272 742 272 742 272 742

4013240 3240 Інші заклади та заходи 2 510 151 2 510 151 2 510 151

4013242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 2 510 151 2 510 151 2 510 151

4015030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервно-
го спорту 8 046 743 8 046 743 6 077 961 605 279 8 046 743

4015031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна ро-
бота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл

8 046 743 8 046 743 6 077 961 605 279 8 046 743

4016090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комуналь-
ного господарства 338 184 338 184 338 184

4100000 Адміністрація Київського району Харків-
ської міської ради 582 285 714 582 285 714 397 345 755 71 946 731 13 648 954 13 205 004 4 755 806 236 942 443 950 595 934 668

4110000 Адміністрація Київського району Харків-
ської міської ради 582 285 714 582 285 714 397 345 755 71 946 731 13 648 954 13 205 004 4 755 806 236 942 443 950 595 934 668

4110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

43 783 896 43 783 896 30 950 278 2 049 804 4 000 4 000 43 787 896

4111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 179 841 772 179 841 772 119 709 904 28 234 626 5 945 809 5 920 910 24 899 185 787 581

4111020 1020 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок коштів місцевого бюджету 95 926 518 95 926 518 38 904 706 38 568 080 6 336 694 5 970 104 3 975 818 222 589 366 590 102 263 212

4111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету

95 926 518 95 926 518 38 904 706 38 568 080 6 336 694 5 970 104 3 975 818 222 589 366 590 102 263 212

4111030 1030 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок освітньої субвенції 214 786 114 214 786 114 176 054 192 214 786 114
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4111031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції

214 786 114 214 786 114 176 054 192 214 786 114

4111070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкіль-
ної роботи з дітьми

11 662 019 11 662 019 8 781 797 878 361 1 068 010 1 054 205 705 072 12 906 13 805 12 730 029

4111130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності за-
кладів освіти 3 343 337 3 343 337 2 624 946 88 368 3 343 337

4111140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти 11 738 751 11 738 751 8 855 487 470 131 148 715 134 910 40 724 69 13 805 11 887 466

4111141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти 11 738 751 11 738 751 8 855 487 470 131 148 715 134 910 40 724 69 13 805 11 887 466

4113030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, ін-
ших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компен-
сація за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян

348 000 348 000 348 000

4113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям грома-
дян з оплати послуг зв’язку 348 000 348 000 348 000

4113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги гро-
мадянам похилого віку, особам з інвалід-
ністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребу-
ють сторонньої допомоги

2 455 372 2 455 372 2 455 372

4113190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742 272 742

4113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громад-
ським об’єднанням ветеранів і осіб з ін-
валідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

272 742 272 742 272 742

4113240 3240 Інші заклади та заходи 1 983 890 1 983 890 1 983 890

4113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 1 983 890 1 983 890 1 983 890

4115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервно-
го спорту 15 776 132 15 776 132 11 464 445 1 657 361 145 726 120 875 34 192 1 378 24 851 15 921 858

4115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна ро-
бота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл

15 776 132 15 776 132 11 464 445 1 657 361 145 726 120 875 34 192 1 378 24 851 15 921 858

4116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комуналь-
ного господарства 367 171 367 171 367 171

4200000 Адміністрація Салтівського району Хар-
ківської міської ради 951 100 002 951 100 002 627 494 371 110 510 239 20 417 842 20 417 842 530 576 6 576 339 971 517 844

4210000 Адміністрація Салтівського району Хар-
ківської міської ради 951 100 002 951 100 002 627 494 371 110 510 239 20 417 842 20 417 842 530 576 6 576 339 971 517 844

4210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

57 786 629 57 786 629 42 701 242 1 538 341 4 800 4 800 57 791 429

4211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 256 289 612 256 289 612 170 005 502 37 228 737 11 245 092 11 245 092 267 534 704

4211020 1020 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок коштів місцевого бюджету 146 811 747 146 811 747 65 435 654 49 521 818 179 144 179 144 146 990 891

4211021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету

146 811 747 146 811 747 65 435 654 49 521 818 179 144 179 144 146 990 891

4211030 1030 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок освітньої субвенції 290 129 379 290 129 379 237 810 966 290 129 379

4211031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції

290 129 379 290 129 379 237 810 966 290 129 379

4211070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкіль-
ної роботи з дітьми

12 848 301 12 848 301 9 248 732 1 489 292 12 848 301

4211090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти

140 814 934 140 814 934 77 386 309 18 142 122 8 988 346 8 988 346 530 576 6 576 339 149 803 280

4211091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок коштів місце-
вого бюджету

131 606 309 131 606 309 69 838 256 18 142 122 8 988 346 8 988 346 530 576 6 576 339 140 594 655

4211092 1092 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та інши-
ми закладами освіти за рахунок освітньої 
субвенції

9 208 625 9 208 625 7 548 053 9 208 625

4211130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності за-
кладів освіти 4 007 657 4 007 657 3 098 966 212 100 4 007 657

4211140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти 12 604 781 12 604 781 9 246 540 752 921 12 604 781

4211141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти 12 604 781 12 604 781 9 246 540 752 921 12 604 781

4213030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, ін-
ших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компен-
сація за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян

698 328 698 328 698 328

4213032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям грома-
дян з оплати послуг зв’язку 698 328 698 328 698 328

4213160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги гро-
мадянам похилого віку, особам з інвалід-
ністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребу-
ють сторонньої допомоги

8 244 446 8 244 446 8 244 446

4213190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 662 538 662 538 662 538

4213192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громад-
ським об’єднанням ветеранів і осіб з ін-
валідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

662 538 662 538 662 538

4213240 3240 Інші заклади та заходи 2 885 308 2 885 308 2 885 308

4213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 2 885 308 2 885 308 2 885 308

4215030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервно-
го спорту 17 103 769 17 103 769 12 560 460 1 624 908 460 460 17 104 229

4215031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна ро-
бота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл

17 103 769 17 103 769 12 560 460 1 624 908 460 460 17 104 229

4216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комуналь-
ного господарства 212 573 212 573 212 573

4300000 Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради 512 750 830 512 750 830 345 903 866 56 499 473 6 199 497 6 199 497 445 929 152 209 518 950 327

4310000 Адміністрація Немишлянського району 
Харківської міської ради 512 750 830 512 750 830 345 903 866 56 499 473 6 199 497 6 199 497 445 929 152 209 518 950 327

4310160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

39 684 312 39 684 312 26 188 922 3 230 088 3 000 3 000 39 687 312

4311010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 150 206 995 150 206 995 103 721 326 18 369 937 4 611 971 4 611 971 154 818 966

4311020 1020 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок коштів місцевого бюджету 87 470 951 87 470 951 39 532 321 29 780 361 794 471 794 471 339 381 88 265 422

4311021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету

87 470 951 87 470 951 39 532 321 29 780 361 794 471 794 471 339 381 88 265 422

4311030 1030 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок освітньої субвенції 170 832 352 170 832 352 140 026 518 170 832 352
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4311031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції

170 832 352 170 832 352 140 026 518 170 832 352

4311070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкіль-
ної роботи з дітьми

8 606 931 8 606 931 6 343 131 848 951 1 649 1 649 8 608 580

4311090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти

30 610 885 30 610 885 16 415 362 3 283 655 777 236 777 236 106 548 152 209 31 388 121

4311091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок коштів місце-
вого бюджету

28 170 556 28 170 556 14 415 092 3 283 655 777 236 777 236 106 548 152 209 28 947 792

4311092 1092 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та інши-
ми закладами освіти за рахунок освітньої 
субвенції

2 440 329 2 440 329 2 000 270 2 440 329

4311130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності за-
кладів освіти 2 397 630 2 397 630 1 875 773 87 799 2 397 630

4311140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти 7 542 443 7 542 443 5 820 430 182 450 7 542 443

4311141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти 7 542 443 7 542 443 5 820 430 182 450 7 542 443

4313030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, ін-
ших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компен-
сація за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян

343 824 343 824 343 824

4313032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям грома-
дян з оплати послуг зв’язку 343 824 343 824 343 824

4313160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги гро-
мадянам похилого віку, особам з інвалід-
ністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребу-
ють сторонньої допомоги

4 758 104 4 758 104 4 758 104

4313190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742 272 742

4313192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громад-
ським об’єднанням ветеранів і осіб з ін-
валідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

272 742 272 742 272 742

4313240 3240 Інші заклади та заходи 1 654 354 1 654 354 1 654 354

4313242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 1 654 354 1 654 354 1 654 354

4315030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервно-
го спорту 8 032 733 8 032 733 5 980 083 716 232 11 170 11 170 8 043 903

4315031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна ро-
бота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл

8 032 733 8 032 733 5 980 083 716 232 11 170 11 170 8 043 903

4316090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комуналь-
ного господарства 336 574 336 574 336 574

4400000 Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради 365 949 101 365 949 101 244 310 497 35 343 345 5 424 232 5 424 232 145 323 2 256 166 371 373 333

4410000 Адміністрація Новобаварського району 
Харківської міської ради 365 949 101 365 949 101 244 310 497 35 343 345 5 424 232 5 424 232 145 323 2 256 166 371 373 333

4410160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

34 079 236 34 079 236 23 065 421 2 303 769 34 079 236

4411010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 99 290 284 99 290 284 68 015 467 10 816 703 2 808 256 2 808 256 102 098 540

4411020 1020 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок коштів місцевого бюджету 54 580 338 54 580 338 21 487 938 17 948 910 42 590 42 590 54 622 928

4411021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету

54 580 338 54 580 338 21 487 938 17 948 910 42 590 42 590 54 622 928

4411030 1030 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок освітньої субвенції 114 229 326 114 229 326 93 630 595 114 229 326

4411031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції

114 229 326 114 229 326 93 630 595 114 229 326

4411070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкіль-
ної роботи з дітьми

11 191 586 11 191 586 8 705 654 491 362 11 191 586

4411090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти

31 445 316 31 445 316 17 064 152 3 151 452 2 573 386 2 573 386 145 323 2 256 166 34 018 702

4411091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок коштів місце-
вого бюджету

28 951 485 28 951 485 15 020 028 3 151 452 2 573 386 2 573 386 145 323 2 256 166 31 524 871

4411092 1092 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та інши-
ми закладами освіти за рахунок освітньої 
субвенції

2 493 831 2 493 831 2 044 124 2 493 831

4411130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності за-
кладів освіти 1 568 534 1 568 534 1 178 109 116 133 1 568 534

4411140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти 6 845 192 6 845 192 4 983 195 413 365 6 845 192

4411141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти 6 845 192 6 845 192 4 983 195 413 365 6 845 192

4413030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, ін-
ших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компен-
сація за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян

215 940 215 940 215 940

4413032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям грома-
дян з оплати послуг зв’язку 215 940 215 940 215 940

4413160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги гро-
мадянам похилого віку, особам з інвалід-
ністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребу-
ють сторонньої допомоги

2 580 644 2 580 644 2 580 644

4413190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742 272 742

4413192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громад-
ським об’єднанням ветеранів і осіб з ін-
валідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

272 742 272 742 272 742

4413240 3240 Інші заклади та заходи 1 733 693 1 733 693 1 733 693

4413242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 1 733 693 1 733 693 1 733 693

4415030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервно-
го спорту 7 690 814 7 690 814 6 179 966 101 651 7 690 814

4415031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна ро-
бота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл

7 690 814 7 690 814 6 179 966 101 651 7 690 814

4416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комуналь-
ного господарства 225 456 225 456 225 456

4500000 Адміністрація Основ’янського району 
Харківської міської ради 307 320 666 307 320 666 209 882 391 32 009 500 4 342 579 802 019 802 019 3 540 560 802 019 311 663 245

4510000 Адміністрація Основ’янського району 
Харківської міської ради 307 320 666 307 320 666 209 882 391 32 009 500 4 342 579 802 019 802 019 3 540 560 802 019 311 663 245
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4510160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

36 427 271 36 427 271 25 044 201 1 712 845 803 019 802 019 802 019 1 000 802 019 37 230 290

4511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 105 159 470 105 159 470 72 936 495 12 351 400 3 529 260 3 529 260 108 688 730

4511020 1020 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок коштів місцевого бюджету 42 256 019 42 256 019 17 964 603 14 770 708 10 300 10 300 42 266 319

4511021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету

42 256 019 42 256 019 17 964 603 14 770 708 10 300 10 300 42 266 319

4511030 1030 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок освітньої субвенції 84 941 695 84 941 695 69 624 340 84 941 695

4511031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції

84 941 695 84 941 695 69 624 340 84 941 695

4511070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкіль-
ної роботи з дітьми

11 579 024 11 579 024 8 535 647 1 126 969 11 579 024

4511130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності за-
кладів освіти 1 421 605 1 421 605 1 138 697 24 873 1 421 605

4511140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти 6 030 398 6 030 398 4 710 656 97 530 6 030 398

4511141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти 6 030 398 6 030 398 4 710 656 97 530 6 030 398

4513030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, ін-
ших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компен-
сація за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян

152 880 152 880 152 880

4513032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям грома-
дян з оплати послуг зв’язку 152 880 152 880 152 880

4513160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги гро-
мадянам похилого віку, особам з інвалід-
ністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребу-
ють сторонньої допомоги

2 955 300 2 955 300 2 955 300

4513190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742 272 742

4513192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громад-
ським об’єднанням ветеранів і осіб з ін-
валідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

272 742 272 742 272 742

4513240 3240 Інші заклади та заходи 1 617 028 1 617 028 1 617 028

4513242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 1 617 028 1 617 028 1 617 028

4515030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервно-
го спорту 14 107 855 14 107 855 9 927 752 1 925 175 14 107 855

4515031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна ро-
бота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл

14 107 855 14 107 855 9 927 752 1 925 175 14 107 855

4516090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комуналь-
ного господарства 399 379 399 379 399 379

4600000 Адміністрація Слобідського району Хар-
ківської міської ради 521 314 587 521 314 587 337 578 598 65 410 865 6 882 130 6 882 130 1 161 724 10 040 528 196 717

4610000 Адміністрація Слобідського району Хар-
ківської міської ради 521 314 587 521 314 587 337 578 598 65 410 865 6 882 130 6 882 130 1 161 724 10 040 528 196 717

4610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

42 550 715 42 550 715 28 985 573 2 122 596 42 550 715

4611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 133 594 200 133 594 200 88 265 836 19 647 286 5 237 165 5 237 165 138 831 365

4611020 1020 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок коштів місцевого бюджету 90 230 525 90 230 525 31 851 543 35 624 681 1 470 559 1 470 559 1 106 540 10 040 91 701 084

4611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету

90 230 525 90 230 525 31 851 543 35 624 681 1 470 559 1 470 559 1 106 540 10 040 91 701 084

4611030 1030 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок освітньої субвенції 182 257 975 182 257 975 149 391 783 182 257 975

4611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції

182 257 975 182 257 975 149 391 783 182 257 975

4611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкіль-
ної роботи з дітьми

10 313 271 10 313 271 7 761 965 817 422 10 313 271

4611090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти

37 569 178 37 569 178 18 819 578 5 482 483 174 406 174 406 55 184 37 743 584

4611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок коштів місце-
вого бюджету

34 509 237 34 509 237 16 311 430 5 482 483 174 406 174 406 55 184 34 683 643

4611092 1092 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та інши-
ми закладами освіти за рахунок освітньої 
субвенції

3 059 941 3 059 941 2 508 148 3 059 941

4611130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності за-
кладів освіти 2 390 156 2 390 156 1 882 794 76 422 2 390 156

4611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти 8 393 149 8 393 149 6 031 749 588 872 8 393 149

4611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти 8 393 149 8 393 149 6 031 749 588 872 8 393 149

4613030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, ін-
ших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компен-
сація за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян

259 200 259 200 259 200

4613032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям грома-
дян з оплати послуг зв’язку 259 200 259 200 259 200

4613160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги гро-
мадянам похилого віку, особам з інвалід-
ністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребу-
ють сторонньої допомоги

4 445 724 4 445 724 4 445 724

4613190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742 272 742

4613192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громад-
ським об’єднанням ветеранів і осіб з ін-
валідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

272 742 272 742 272 742

4613240 3240 Інші заклади та заходи 2 151 655 2 151 655 2 151 655

4613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 2 151 655 2 151 655 2 151 655

4615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервно-
го спорту 6 679 966 6 679 966 4 587 777 1 051 103 6 679 966

4615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна ро-
бота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл

6 679 966 6 679 966 4 587 777 1 051 103 6 679 966

4616090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комуналь-
ного господарства 206 131 206 131 206 131

4700000 Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради 389 154 416 389 154 416 243 115 155 39 462 110 5 830 852 5 830 852 933 898 62 642 394 985 268

4710000 Адміністрація Холодногірського району 
Харківської міської ради 389 154 416 389 154 416 243 115 155 39 462 110 5 830 852 5 830 852 933 898 62 642 394 985 268
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

35 208 787 35 208 787 23 080 462 1 932 206 27 100 27 100 35 235 887

4711010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 107 648 389 107 648 389 62 527 067 13 766 021 3 814 562 3 814 562 111 462 951

4711020 1020 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок коштів місцевого бюджету 57 910 295 57 910 295 20 899 371 18 674 106 57 910 295

4711021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету

57 910 295 57 910 295 20 899 371 18 674 106 57 910 295

4711030 1030 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок освітньої субвенції 110 855 856 110 855 856 90 865 456 110 855 856

4711031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції

110 855 856 110 855 856 90 865 456 110 855 856

4711070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкіль-
ної роботи з дітьми

11 550 142 11 550 142 7 937 821 562 705 11 550 142

4711090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти

41 894 764 41 894 764 23 671 944 3 738 417 1 989 190 1 989 190 933 898 62 642 43 883 954

4711091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок коштів місце-
вого бюджету

38 872 113 38 872 113 21 194 361 3 738 417 1 989 190 1 989 190 933 898 62 642 40 861 303

4711092 1092 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та інши-
ми закладами освіти за рахунок освітньої 
субвенції

3 022 651 3 022 651 2 477 583 3 022 651

4711130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності за-
кладів освіти 2 192 561 2 192 561 1 630 241 93 305 2 192 561

4711140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти 6 851 135 6 851 135 5 114 789 325 328 6 851 135

4711141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти 6 851 135 6 851 135 5 114 789 325 328 6 851 135

4713030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, ін-
ших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компен-
сація за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян

237 900 237 900 237 900

4713032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям грома-
дян з оплати послуг зв’язку 237 900 237 900 237 900

4713160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги гро-
мадянам похилого віку, особам з інвалід-
ністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребу-
ють сторонньої допомоги

2 178 200 2 178 200 2 178 200

4713190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742 272 742

4713192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громад-
ським об’єднанням ветеранів і осіб з ін-
валідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

272 742 272 742 272 742

4713240 3240 Інші заклади та заходи 1 969 863 1 969 863 1 969 863

4713242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 1 969 863 1 969 863 1 969 863

4715030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервно-
го спорту 10 006 948 10 006 948 7 388 004 370 022 10 006 948

4715031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна ро-
бота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл

10 006 948 10 006 948 7 388 004 370 022 10 006 948

4716090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комуналь-
ного господарства 376 834 376 834 376 834

4800000 Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради 685 725 725 685 725 725 464 690 931 84 155 921 10 437 248 10 437 248 1 253 530 199 711 696 162 973

4810000 Адміністрація Шевченківського району 
Харківської міської ради 685 725 725 685 725 725 464 690 931 84 155 921 10 437 248 10 437 248 1 253 530 199 711 696 162 973

4810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, територіальних громадах

51 185 756 51 185 756 35 733 103 2 596 713 15 250 15 250 51 201 006

4811010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 182 701 439 182 701 439 122 467 381 26 549 813 7 769 449 7 769 449 11 086 190 470 888

4811020 1020 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок коштів місцевого бюджету 135 116 703 135 116 703 56 166 745 52 948 970 2 626 079 2 626 079 1 253 530 162 155 137 742 782

4811021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету

135 116 703 135 116 703 56 166 745 52 948 970 2 626 079 2 626 079 1 253 530 162 155 137 742 782

4811030 1030 Надання загальної середньої освіти за ра-
хунок освітньої субвенції 266 963 173 266 963 173 218 822 273 266 963 173

4811031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закла-
дами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції

266 963 173 266 963 173 218 822 273 266 963 173

4811070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкіль-
ної роботи з дітьми

13 506 142 13 506 142 10 656 348 485 532 19 129 19 129 19 129 13 525 271

4811130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності за-
кладів освіти 3 356 845 3 356 845 2 529 038 263 099 3 356 845

4811140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти 10 018 972 10 018 972 7 350 406 566 769 10 018 972

4811141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти 10 018 972 10 018 972 7 350 406 566 769 10 018 972

4813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, ін-
ших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компен-
сація за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян

878 400 878 400 878 400

4813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям грома-
дян з оплати послуг зв’язку 878 400 878 400 878 400

4813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги гро-
мадянам похилого віку, особам з інвалід-
ністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребу-
ють сторонньої допомоги

4 665 200 4 665 200 4 665 200

4813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742 272 742

4813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громад-
ським об’єднанням ветеранів і осіб з ін-
валідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

272 742 272 742 272 742

4813240 3240 Інші заклади та заходи 2 749 511 2 749 511 2 749 511

4813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 2 749 511 2 749 511 2 749 511

4815030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервно-
го спорту 14 167 516 14 167 516 10 965 637 745 025 7 341 7 341 7 341 14 174 857

4815031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна ро-
бота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл

14 167 516 14 167 516 10 965 637 745 025 7 341 7 341 7 341 14 174 857

4816090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комуналь-
ного господарства 143 326 143 326 143 326

В С Ь О Г О 14 089 394 970 14 080 714 758 4 120 679 176 662 986 251 8 680 212 2 044 891 292 403 065 593 401 271 293 120 751 249 34 258 865 13 405 719 1 924 140 043 16 134 286 262

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА
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ДОДАТОК 5
ДО РІШЕННЯ 13 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 17.11.2022 № 285/22 «ПРО БЮДЖЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК» 

В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 
ВІД 25.01.2023 № 322/23

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 
НА 2023 РІК

20554000000
(код бюджету)

1. ПОКАЗНИКИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ З ІНШИХ БЮДЖЕТІВ
(гривень)

Код класифікації доходу бюджету / Код бюджету Найменування трансферту / Найменування бюджету — надавача міжбюджетного транферту Усього

1 2 3

I. Трансферти до загального фонду бюджету

41021000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих 
державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування 291 342 700

99000000000 Державний бюджет 291 342 700

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1 654 548 400

99000000000 Державний бюджет 1 654 548 400

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 26 328 400

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 26 328 400

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41037100 Субвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові 1 517 287 000

99000000000 Державний бюджет 1 517 287 000

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 3 489 506 500

загальний фонд 1 972 219 500

спеціальний фонд 1 517 287 000

2. ПОКАЗНИКИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ ІНШИМ БЮДЖЕТАМ
(гривень)

Код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту / Найменування бюджету — надавача міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3 4

I. Трансферти із загального фонду бюджету

3719110 9110 Реверсна дотація 69 542 900

99000000000 Державний бюджет 69 542 900

3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (на виконання Комплексної програма 
розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті Харкові на 2018–2025 роки) 20 500 000

99000000000 Державний бюджет 20 500 000

ІI. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (на виконання Комплексної програма 
розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті Харкові на 2018–2025 роки) 5 100 000

99000000000 Державний бюджет 5 100 000

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 95 142 900

загальний фонд 90 042 900

спеціальний фонд 5 100 000

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

ДОДАТОК 4
ДО РІШЕННЯ 13 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 17.11.2022 № 285/22 «ПРО БЮДЖЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК» 

В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 
ВІД 25.01.2023 № 322/23

ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

НА 2023 РІК
20554000000

(код бюджету) (гривень)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього у т. ч. бюджет розвитку

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування -1 129 785 575 -2 011 303 430 881 517 855 881 517 855

203500 Фінансування за рахунок випуску цінних паперів -1 100 000 000 -1 100 000 000 -1 100 000 000

203520 Погашено позик -1 100 000 000 -1 100 000 000 -1 100 000 000

205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 

205100 На початок періоду 41 443 294 41 443 294

205200 На кінець періоду 41 443 294 41 443 294

206000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 20 310 150 14 690 000 5 620 150

206110 Повернення бюджетних коштів з депозитів 20 310 150 14 690 000 5 620 150

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -50 095 725 -2 025 993 430 1 975 897 705 1 981 517 855

208100 На початок періоду 814 050 613 642 927 662 171 122 951 61 528 195

208200 На кінець періоду 864 146 338 687 403 237 176 743 101 61 528 195

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -1 981 517 855 1 981 517 855 1 981 517 855

Загальне фінансування -1 129 785 575 -2 011 303 430 881 517 855 881 517 855

Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000 Фінансування за борговими операціями -1 100 000 000 -1 100 000 000 -1 100 000 000

402000 Погашення -1 100 000 000 -1 100 000 000 -1 100 000 000

402102 Середньострокові зобов’язання -1 100 000 000 -1 100 000 000 -1 100 000 000

600000 Фінансування за активними операціями -29 785 575 -2 011 303 430 1 981 517 855 1 981 517 855

601000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 20 310 150 14 690 000 5 620 150

601110 Повернення бюджетних коштів з депозитів 20 310 150 14 690 000 5 620 150

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -50 095 725 -2 025 993 430 1 975 897 705 1 981 517 855

602100 На початок періоду 855 493 907 642 927 662 212 566 245 61 528 195

602200 На кінець періоду 905 589 632 687 403 237 218 186 395 61 528 195

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -1 981 517 855 1 981 517 855 1 981 517 855

Загальне фінансування -1 129 785 575 -2 011 303 430 881 517 855 881 517 855

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА
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ДОДАТОК 6
ДО РІШЕННЯ 13 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 17.11.2022 № 285/22 «ПРО БЮДЖЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК» В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

ВІД 25.01.2023 № 322/23

ОБСЯГИ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У РОЗРІЗІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ У 2023 РОЦІ

20554000000
(код бюджету)

№ 
з/п

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
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, 
гривень

Обсяг 
капітальних 
вкладень 
місцевого 
бюджету 
всього, 
гривень

Обсяг 
капітальних 
вкладень 
місцевого 
бюджету 

у 2023 році, 
гривень

Очікуваний 
рівень 

готовності 
проєкту на 
кінець 

2023 року,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1200000 Департамент житлового-комунального господарства Харківсь-
кої міської ради 165 719 400

1210000 Департамент житлового-комунального господарства Харківсь-
кої міської ради 165 719 400

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Депар-
таменту житлового-комунального господарства Харківської 
міської ради

165 719 400

1 1210000 Капітальні вкладення Капітальні вкладення 165 719 400

1500000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківсь-
кої міської ради 600 000 600 000

1510000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківсь-
кої міської ради 600 000 600 000

1517460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфра-
структури 600 000 600 000 600 000

1517461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфра-
структури за рахунок коштів місцевого бюджету Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, у т. ч.: 600 000 600 000 600 000

2 Реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від Лопанського 
мосту до вул. Ярославської у м. Харків (2023) 50 000 50 000 50 000 100,0

3 Реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Ярослав-
ської до вул. Конєва у м. Харків (2023) 50 000 50 000 50 000 100,0

4 Реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Конєва до 
шляхопроводу ім. Магомета Караєва у м. Харків (2023) 50 000 50 000 50 000 100,0

5 Реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від шляхопроводу 
ім. Магомета Караєвадо вул.Семінарської у м. Харків (2023) 50 000 50 000 50 000 100,0

6 Реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Семінар-
ської до вул. Петра Болбочана у м. Харків (2023) 50 000 50 000 50 000 100,0

7 Реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Полтавський 
Шлях до вул. Коцарської у м. Харків (2023) 50 000 50 000 50 000 100,0

8 Реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Коцарської до 
вул. Велика Панасівська у м. Харків (2023) 50 000 50 000 50 000 100,0

9 Реконструкція вул. Мироносицької на ділянці від вул. Маяковського 
до майдану Першого Травня у м. Харків (2023) 50 000 50 000 50 000 100,0

10 Реконструкція вул. Маяковського на ділянці від вул. Сумської до 
вул. Алчевських у м. Харків (2023) 50 000 50 000 50 000 100,0

11 Реконструкція вул. Трінклера на ділянці від просп. Незалежності до 
вул. Культури у м. Харків (2023) 50 000 50 000 50 000 100,0

12 Реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від вул. Богдана 
Хмельницького до майдану Захисників України у м. Харків (2023) 50 000 50 000 50 000 100,0

13 Реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від майдану Захис-
ників України до вул. Лесі Українки у м. Харків (2023) 50 000 50 000 50 000 100,0

1900000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради 157 079 233

1910000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради 157 079 233

14 1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
Придбання автобусів та тролейбусів з автономним ходом на умо-
вах фінансового лізингу, оплату тролейбусів за інвестиційним 
проєктом «Оновлення тролейбусного парку м. Харків»

157 079 233

14.1
Внески до статутного капіталу КП «Тролейбусне депо № 2» на 
придбання тролейбусів за інвестиційним проєктом «Оновлення 
тролейбусного парку м. Харків»

45 834 880

14.2

Внески до статутного капіталу КП «Тролейбусне депо № 3» на 
придбання тролейбусів за інвестиційним проєктом «Придбання 
рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів)» шля-
хом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департамен-
ту на поточний рахунок

7 922 849

14.3 Внески до статутного капіталу КП «Салтівське трамвайне депо» на 
придбання автобусів на умовах фінансового лізингу 46 906 522

14.4
Внески до статутного капіталу КП «Салтівське трамвайне депо» на 
придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансо-
вого лізингу

56 414 982

2000000 Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради 11 000 000 11 000 000

2010000 Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради 11 000 000 11 000 000

2017330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів комунальної власності Будівництво інших об’єктів комунальної власності, у т. ч.: 11 000 000 11 000 000

15 Будівництво (Створення) оптичних ліній зв’язку (2023) 6 000 000 6 000 000 6 000 000 100,0

16 Будівництво комплексної системи відеоспостереження (з монтаж-
ними роботами ПНР) (2023) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,0

3000000 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської міської ради 67 858 385 11 500 000

3010000 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської міської ради 67 858 385 11 500 000

3017330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів комунальної власності Будівництво інших об’єктів комунальної власності, у т. ч.: 67 858 385 67 858 385 11 500 000

17 «Будівництво місцевой автоматизованой системи централізова-
ного оповіщення (МАСЦО) міста Харкова» (2021–2024) 67 858 385 67 858 385 11 500 000 19,2

УСЬОГО 79 458 385 345 898 633

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

ДОДАТОК 7
ДО РІШЕННЯ 13 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 17.11.2022 № 285/22 «ПРО БЮДЖЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК» В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

ВІД 25.01.2023 № 322/23

РОЗПОДІЛ ВИТРАТ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
НА РЕАЛІЗАЦІЮ МІСЦЕВИХ / РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ У 2023 РОЦІ

20554000000
(код бюджету) (гривень)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету 

Код 
Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Дата і номер документа, 
яким затверджено місцеву 
регіональну програму

УСЬОГО Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 
бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Програма взаємодії міської ради 
з громадськими об’єднаннями 
м. Харкова на 2021–2025 роки 

Рішення 36 сесії ХМР 
7 скликання від 24.06.2020 
№ 2213/20 (зі змінами)

4 388 909 4 388 909

0100000 Харківська міська рада 1 544 435 1 544 435

0110000 Харківська міська рада 1 544 435 1 544 435

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 49 920 49 920

0113190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 1 494 515 1 494 515

0113192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалід-
ністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 1 494 515 1 494 515

4000000 Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради 272 742 272 742

4010000 Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради 272 742 272 742

4013190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742

4013192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалід-
ністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 272 742 272 742
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4113190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742

4113192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалід-
ністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 272 742 272 742

4200000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради 662 538 662 538

4210000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради 662 538 662 538

4213190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 662 538 662 538

4213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалід-
ністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 662 538 662 538

4300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4313190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742

4313192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалід-
ністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 272 742 272 742

4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4413190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742

4413192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалід-
ністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 272 742 272 742

4500000 Адміністрація Основ’янського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4510000 Адміністрація Основ’янського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4513190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742

4513192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалід-
ністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 272 742 272 742

4600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4613190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742

4613192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалід-
ністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 272 742 272 742

4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4713190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742

4713192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалід-
ністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 272 742 272 742

4800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 272 742 272 742

4813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 272 742 272 742

4813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалід-
ністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 272 742 272 742

Програма інформатизації Харківської 
міської ради на 2013–2025 роки

Рішення 21 сесії ХМР 
6 скликання від 19.12.2012 
№ 999/12 (зі змінами)

99 954 929 68 677 863 31 277 066 31 277 066

0100000 Харківська міська рада 963 898 963 898

0110000 Харківська міська рада 963 898 963 898

0117520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації 963 898 963 898

1200000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 50 000 50 000

1210000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 50 000 50 000

1217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 50 000 50 000

2000000 Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради 98 941 031 67 663 965 31 277 066 31 277 066

2010000 Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради 98 941 031 67 663 965 31 277 066 31 277 066

2017330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів комунальної власності 11 000 000 11 000 000 11 000 000

2017520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації 87 941 031 67 663 965 20 277 066 20 277 066

Міська комплексна цільова 
програма підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення 
комунального підприємства 

«Харьковские известия» Харківської 
міської ради» на 2019–2025 роки

Рішення 20 сесії ХМР 
7 скликання від 20.06.2018 
№ 1171/18 (зі змінами)

19 425 441 19 425 441

0100000 Харківська міська рада 19 425 441 19 425 441

0110000 Харківська міська рада 19 425 441 19 425 441

0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 19 425 441 19 425 441

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва 
міста Харкова на 2021–2025 роки

Рішення 37 сесії ХМР 
7 скликання від 19.08.2020 
№ 2276/20 (зі змінами)

1 000 000 1 000 000

2500000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради 1 000 000 1 000 000

2510000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради 1 000 000 1 000 000

2517370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 1 000 000 1 000 000

Міська програма спортивних 
іміджевих проєктів на 

2013–2025 роки

Рішення 21 сесії ХМР 
6 скликання від 19.12.2012 
№ 1000/12 (зі змінами)

5 217 520 5 217 520

1100000 Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради 4 217 520 4 217 520

1110000 Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради 4 217 520 4 217 520

1117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 4 217 520 4 217 520

1200000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 1 000 000 1 000 000

1210000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 1 000 000 1 000 000

1217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 1 000 000 1 000 000

Комплексна програма розвитку 
освіти м. Харкова на 2018–2024 роки

Рішення 16 сесії ХМР 
7 скликання від 08.11.2017 
№ 826/17 (зі змінами)

4 719 540 020 4 608 212 799 111 327 221

0600000 Департамент освіти Харківської міської ради 109 118 472 104 399 600 4 718 872

0610000 Департамент освіти Харківської міської ради 109 118 472 104 399 600 4 718 872

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 8 280 300 8 280 300

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 19 169 892 17 826 200 1 343 692

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету 19 169 892 17 826 200 1 343 692

0611030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 23 300 000 23 300 000

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції 23 300 000 23 300 000

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 37 768 880 34 393 700 3 375 180

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 2 515 300 2 515 300

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 518 400 518 400

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 996 900 1 996 900

0611150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 2 064 000 2 064 000

0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 
бюджету 2 064 000 2 064 000
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0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 5 267 700 5 267 700

0616020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 10 752 400 10 752 400

1000000 Департамент культури Харківської міської ради 244 266 346 224 045 900 20 220 446

1010000 Департамент культури Харківської міської ради 244 266 346 224 045 900 20 220 446

1011080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 244 266 346 224 045 900 20 220 446

4000000 Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради 469 666 968 455 440 533 14 226 435

4010000 Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради 469 666 968 455 440 533 14 226 435

4011010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 150 979 639 143 061 205 7 918 434

4011020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 80 470 515 80 072 955 397 560

4011021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету 80 470 515 80 072 955 397 560

4011030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 173 176 530 173 176 530

4011031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції 173 176 530 173 176 530

4011070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 9 437 327 9 437 327

4011090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти 45 596 759 39 686 318 5 910 441

4011091 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 42 746 136 36 835 695 5 910 441

4011092 1092 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок освітньої субвенції 2 850 623 2 850 623

4011130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 2 236 221 2 236 221

4011140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 7 769 977 7 769 977

4011141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 7 769 977 7 769 977

4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 530 797 739 517 298 511 13 499 228

4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 530 797 739 517 298 511 13 499 228

4111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 185 787 581 179 841 772 5 945 809

4111020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 102 263 212 95 926 518 6 336 694

4111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету 102 263 212 95 926 518 6 336 694

4111030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 214 786 114 214 786 114

4111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції 214 786 114 214 786 114

4111070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 12 730 029 11 662 019 1 068 010

4111130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 3 343 337 3 343 337

4111140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 11 887 466 11 738 751 148 715

4111141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 11 887 466 11 738 751 148 715

4200000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради 883 918 993 863 506 411 20 412 582

4210000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради 883 918 993 863 506 411 20 412 582

4211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 267 534 704 256 289 612 11 245 092

4211020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 146 990 891 146 811 747 179 144

4211021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету 146 990 891 146 811 747 179 144

4211030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 290 129 379 290 129 379

4211031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції 290 129 379 290 129 379

4211070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 12 848 301 12 848 301

4211090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти 149 803 280 140 814 934 8 988 346

4211091 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 140 594 655 131 606 309 8 988 346

4211092 1092 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок освітньої субвенції 9 208 625 9 208 625

4211130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 4 007 657 4 007 657

4211140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 12 604 781 12 604 781

4211141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 12 604 781 12 604 781

4300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 463 853 514 457 668 187 6 185 327

4310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 463 853 514 457 668 187 6 185 327

4311010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 154 818 966 150 206 995 4 611 971

4311020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 88 265 422 87 470 951 794 471

4311021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету 88 265 422 87 470 951 794 471

4311030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 170 832 352 170 832 352

4311031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції 170 832 352 170 832 352

4311070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 8 608 580 8 606 931 1 649

4311090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти 31 388 121 30 610 885 777 236

4311091 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 28 947 792 28 170 556 777 236

4311092 1092 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок освітньої субвенції 2 440 329 2 440 329

4311130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 2 397 630 2 397 630

4311140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 7 542 443 7 542 443

4311141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 7 542 443 7 542 443

4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради 324 574 808 319 150 576 5 424 232

4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради 324 574 808 319 150 576 5 424 232

4411010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 102 098 540 99 290 284 2 808 256

4411020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 54 622 928 54 580 338 42 590

4411021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету 54 622 928 54 580 338 42 590

4411030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 114 229 326 114 229 326

4411031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції 114 229 326 114 229 326

4411070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 11 191 586 11 191 586

4411090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти 34 018 702 31 445 316 2 573 386

4411091 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 31 524 871 28 951 485 2 573 386

4411092 1092 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок освітньої субвенції 2 493 831 2 493 831

4411130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 1 568 534 1 568 534

4411140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 6 845 192 6 845 192
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4411141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 6 845 192 6 845 192

4500000 Адміністрація Основ’янського району Харківської міської ради 254 927 771 251 388 211 3 539 560

4510000 Адміністрація Основ’янського району Харківської міської ради 254 927 771 251 388 211 3 539 560

4511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 108 688 730 105 159 470 3 529 260

4511020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 42 266 319 42 256 019 10 300

4511021 1021 0921 ННадання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету 42 266 319 42 256 019 10 300

4511030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 84 941 695 84 941 695

4511031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції 84 941 695 84 941 695

4511070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 11 579 024 11 579 024

4511130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 1 421 605 1 421 605

4511140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 6 030 398 6 030 398

4511141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 6 030 398 6 030 398

4600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 471 630 584 464 748 454 6 882 130

4610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 471 630 584 464 748 454 6 882 130

4611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 138 831 365 133 594 200 5 237 165

4611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 91 701 084 90 230 525 1 470 559

4611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету 91 701 084 90 230 525 1 470 559

4611030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 182 257 975 182 257 975

4611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції 182 257 975 182 257 975

4611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 10 313 271 10 313 271

4611090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти 37 743 584 37 569 178 174 406

4611091 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 34 683 643 34 509 237 174 406

4611092 1092 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок освітньої субвенції 3 059 941 3 059 941

4611130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 2 390 156 2 390 156

4611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 8 393 149 8 393 149

4611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 8 393 149 8 393 149

4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 344 706 894 338 903 142 5 803 752

4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 344 706 894 338 903 142 5 803 752

4711010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 111 462 951 107 648 389 3 814 562

4711020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 57 910 295 57 910 295

4711021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету 57 910 295 57 910 295

4711030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 110 855 856 110 855 856

4711031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції 110 855 856 110 855 856

4711070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 11 550 142 11 550 142

4711090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти 43 883 954 41 894 764 1 989 190

4711091 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 40 861 303 38 872 113 1 989 190

4711092 1092 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти за рахунок освітньої субвенції 3 022 651 3 022 651

4711130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 2 192 561 2 192 561

4711140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 6 851 135 6 851 135

4711141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 6 851 135 6 851 135

4800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 622 077 931 611 663 274 10 414 657

4810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 622 077 931 611 663 274 10 414 657

4811010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 190 470 888 182 701 439 7 769 449

4811020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 137 742 782 135 116 703 2 626 079

4811021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету 137 742 782 135 116 703 2 626 079

4811030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 266 963 173 266 963 173

4811031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції 266 963 173 266 963 173

4811070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 13 525 271 13 506 142 19 129

4811130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 3 356 845 3 356 845

4811140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 10 018 972 10 018 972

4811141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 10 018 972 10 018 972

Комплексна програма 
«Інновації в пріоритетних напрямках 
розвитку галузі охорони здоров’я 
м. Харкова на 2011–2025 роки»

Рішення 2 сесії ХМР 
6 скликання від 22.12.2010 

№ 60/10 (зі змінами)
468 770 500 468 770 500

0700000 Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради 468 770 500 468 770 500

0710000 Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради 468 770 500 468 770 500

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  180 244 000 180 244 000

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 14 232 900 14 232 900

0712030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 34 447 000 34 447 000

0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної 
допомоги 73 143 200 73 143 200

0712090 2090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 7 693 000 7 693 000

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 17 043 600 17 043 600

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 94 509 400 94 509 400

0712113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічни-
ми закладами (відділеннями) 94 509 400 94 509 400

0712120 2120 0740 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я 1 445 600 1 445 600

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 46 011 800 46 011 800

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 4 996 000 4 996 000

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 41 015 800 41 015 800

Програма сприяння безпечній 
життєдіяльності у сфері 

соціального захисту населення 
міста Харкова на 2021–2025 роки

Рішення 37 сесії ХМР 
7 скликання від 19.08.2020 
№ 2257/20 (зі змінами)

405 680 903 404 545 585 1 135 318

0800000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради 347 800 718 346 665 400 1 135 318

0820000
Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської 
міської ради (відповідальний виконавець бюджетних програм у системі голов-
ного розпорядника)

347 800 718 346 665 400 1 135 318

0823100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам 
з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 88 727 617 87 971 900 755 717
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0823104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 84 208 417 83 452 700 755 717

0823105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 4 519 200 4 519 200

0823240 3240 Інші заклади та заходи 259 073 101 258 693 500 379 601

0823241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 9 204 701 8 825 100 379 601

0823242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 249 868 400 249 868 400

4000000 Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради 5 717 421 5 717 421

4010000 Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради 5 717 421 5 717 421

4013030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

409 200 409 200

4013032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 409 200 409 200

4013160 3160 1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги грома-
дянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

2 798 070 2 798 070

4013240 3240 Інші заклади та заходи 2 510 151 2 510 151

4013242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2 510 151 2 510 151

4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 4 787 262 4 787 262

4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 4 787 262 4 787 262

4113030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

348 000 348 000

4113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 348 000 348 000

4113160 3160 1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги грома-
дянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

2 455 372 2 455 372

4113240 3240 Інші заклади та заходи 1 983 890 1 983 890

4113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 983 890 1 983 890

4200000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради 11 828 082 11 828 082

4210000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради 11 828 082 11 828 082

4213030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

698 328 698 328

4213032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 698 328 698 328

4213160 3160 1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги грома-
дянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

8 244 446 8 244 446

4213240 3240 Інші заклади та заходи 2 885 308 2 885 308

4213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2 885 308 2 885 308

4300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 6 756 282 6 756 282

4310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 6 756 282 6 756 282

4313030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

343 824 343 824

4313032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 343 824 343 824

4313160 3160 1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги грома-
дянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

4 758 104 4 758 104

4313240 3240 Інші заклади та заходи 1 654 354 1 654 354

4313242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 654 354 1 654 354

4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради 4 530 277 4 530 277

4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради 4 530 277 4 530 277

4413030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

215 940 215 940

4413032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 215 940 215 940

4413160 3160 1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги грома-
дянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

2 580 644 2 580 644

4413240 3240 Інші заклади та заходи 1 733 693 1 733 693

4413242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 733 693 1 733 693

4500000 Адміністрація Основ’янського району Харківської міської ради 4 725 208 4 725 208

4510000 Адміністрація Основ’янського району Харківської міської ради 4 725 208 4 725 208

4513030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

152 880 152 880

4513032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 152 880 152 880

4513160 3160 1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги грома-
дянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

2 955 300 2 955 300

4513240 3240 Інші заклади та заходи 1 617 028 1 617 028

4513242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 617 028 1 617 028

4600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 6 856 579 6 856 579

4610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 6 856 579 6 856 579

4613030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

259 200 259 200

4613032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 259 200 259 200

4613160 3160 1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги грома-
дянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

4 445 724 4 445 724

4613240 3240 Інші заклади та заходи 2 151 655 2 151 655

4613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2 151 655 2 151 655

4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 4 385 963 4 385 963

4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 4 385 963 4 385 963

4713030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

237 900 237 900

4713032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 237 900 237 900

4713160 3160 1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги грома-
дянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

2 178 200 2 178 200

4713240 3240 Інші заклади та заходи 1 969 863 1 969 863

4713242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 969 863 1 969 863

4800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 8 293 111 8 293 111

4810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 8 293 111 8 293 111

4813030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

878 400 878 400

4813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 878 400 878 400

4813160 3160 1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги грома-
дянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

4 665 200 4 665 200
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4813240 3240 Інші заклади та заходи 2 749 511 2 749 511

4813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2 749 511 2 749 511

Міська програма «Молодь 
Харкова» на 2022–2026 роки

Рішення 9 сесії ХМР 
8 скликання від 

22.12.2021 № 227/21
38 772 957 37 629 300 1 143 657

1100000 Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради 38 772 957 37 629 300 1 143 657

1110000 Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради 7 638 596 6 670 200 968 396

1113130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 7 638 596 6 670 200 968 396

1113131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціаль-
ної програми «Молодь України» 1 039 000 1 039 000

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 6 599 596 5 631 200 968 396

1120000
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім’ї, 
молоді та спорту Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджет-
них програм у системі головного розпорядника)

31 134 361 30 959 100 175 261

1123130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 31 134 361 30 959 100 175 261

1123132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання 31 134 361 30 959 100 175 261

Комплексна програма реалізації 
гендерної та сімейної політики 

в місті Харкові на 2022–2026 роки

Рішення 9 сесії ХМР 
8 скликання від 

22.12.2021 № 255/21
15 164 300 15 164 300

0800000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради 15 110 800 15 110 800

0810000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради 15 110 800 15 110 800

0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 12 729 100 12 729 100

0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 12 729 100 12 729 100

0813240 3240 Інші заклади та заходи 2 381 700 2 381 700

0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 2 381 700 2 381 700

1100000 Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради 53 500 53 500

1110000 Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради 53 500 53 500

1113120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 53 500 53 500

1113122 3122 1040 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків 13 500 13 500

1113123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім’ї 40 000 40 000

Міська Комплексна програма 
«Назустріч дітям» на 2021–2025 рр.

Рішення 37 сесії 
ХМР 7 скликання від 

19.08.2020 № 2261/20
7 817 572 7 817 572

0900000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради 7 817 572 7 817 572

0910000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради 7 817 572 7 817 572

0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 6 822 972 6 822 972

0913111 3111 1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей

6 561 600 6 561 600

0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 261 372 261 372

0913240 3240 Інші заклади та заходи 994 600 994 600

0913241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 994 600 994 600

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального господарства 

м.Харкова на 2011–2025 рр.

Рішення 49 сесії ХМР 
5 скликання від 27.10.2010 
№ 328/10 (зі змінами)

4 767 737 920 4 767 137 920 600 000 600 000

1200000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 1 981 784 107 1 981 784 107

1210000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 1 981 784 107 1 981 784 107

1213240 3240 Інші заклади та заходи 5 585 600 5 585 600

1213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 5 585 600 5 585 600

1216010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства 1 313 247 800 1 313 247 800

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 1 112 447 800 1 112 447 800

1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 200 800 000 200 800 000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 655 950 707 655 950 707

1216050 6050 0620 Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-кому-
нальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності 5 000 000 5 000 000

1217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 2 000 000 2 000 000

1300000 Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської 
ради 1 986 000 000 1 986 000 000

1310000 Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської 
ради 1 986 000 000 1 986 000 000

1316010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства 1 986 000 000 1 986 000 000

1316012 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової 
енергії 1 486 000 000 1 486 000 000

1316013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 500 000 000 500 000 000

1500000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 789 907 760 789 307 760 600 000 600 000

1510000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 789 907 760 789 307 760 600 000 600 000

1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 66 138 000 66 138 000

1517460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 723 769 760 723 169 760 600 000 600 000

1517461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету 723 769 760 723 169 760 600 000 600 000

2000000 Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради 7 440 425 7 440 425

2010000 Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради 7 440 425 7 440 425

2016030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 7 440 425 7 440 425

4000000 Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради 338 184 338 184

4010000 Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради 338 184 338 184

4016090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 338 184 338 184

4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 367 171 367 171

4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 367 171 367 171

4116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 367 171 367 171

4200000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради 212 573 212 573

4210000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради 212 573 212 573

4216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 212 573 212 573

4300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 336 574 336 574

4310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 336 574 336 574

4316090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 336 574 336 574

4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради 225 456 225 456

4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради 225 456 225 456

4416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 225 456 225 456

4500000 Адміністрація Основ’янського району Харківської міської ради 399 379 399 379

4510000 Адміністрація Основ’янського району Харківської міської ради 399 379 399 379

4516090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 399 379 399 379

4600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 206 131 206 131
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4610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 206 131 206 131

4616090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 206 131 206 131

4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 376 834 376 834

4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 376 834 376 834

4716090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 376 834 376 834

4800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 143 326 143 326

4810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 143 326 143 326

4816090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 143 326 143 326

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, об’єднань 

співвласників та управителів 
багатоквартирних будинків у місті 

Харкові на 2022–2027рр.

Рішення 12 сесії 
ХМР 8 скликання від 
10.08.2022 № 276/22

13 070 000 13 070 000

1200000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 13 070 000 13 070 000

1210000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 13 070 000 13 070 000

1216010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства 12 850 000 12 850 000

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 12 850 000 12 850 000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 220 000 220 000

Програма поводження 
з домашніми тваринами та 

регулювання їхньої чисельності 
у м.Харкові на 2018–2027рр.

Рішення 17 сесії ХМР 
7 скликання від 20.12.2017 
№ 931/17 (зі змінами)

22 500 000 22 500 000

1200000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 22 500 000 22 500 000

1210000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 22 500 000 22 500 000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 22 500 000 22 500 000

Програма охорони навколишнього 
природного середовища 

м. Харкова на 2021–2030 роки

Рішення 38 сесії ХМР 
7 скликання від 02.12.2020 
№ 2313/20 (зі змінами)

2 572 500 2 572 500

1200000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 2 572 500 2 572 500

1210000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 2 572 500 2 572 500

1218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 2 572 500 2 572 500

Програма підтримки розвитку 
підприємництва у м.Харкові 

на 2018–2027 роки

Рішення 16 сесії ХМР 
7 скликання від 08.11.2017 
№ 834/17 (зі змінами)

3 103 316 3 103 316

3400000 Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської 
ради 3 103 316 3 103 316

3410000 Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської 
ради 3 103 316 3 103 316

3417610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 3 103 316 3 103 316

Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті 
Харкові на 2022–2026 роки

Рішення 9 сесії ХМР 
8 скликання від 

22.12.2021 № 223/21
225 230 556 222 696 400 2 534 156

1000000 Департамент культури Харківської міської ради 218 130 556 215 596 400 2 534 156

1010000 Департамент культури Харківської міської ради 218 130 556 215 596 400 2 534 156

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 38 784 474 38 640 700 143 774

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 6 275 570 6 246 000 29 570

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iн-
ших клубних закладів 21 656 312 19 295 500 2 360 812

1014080 4080 Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 151 414 200 151 414 200

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 7 088 700 7 088 700

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 144 325 500 144 325 500

1200000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 7 100 000 7 100 000

1210000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 7 100 000 7 100 000

1214080 4080 Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 7 100 000 7 100 000

1214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 7 100 000 7 100 000

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2017–2025 роки

Рішення 9 сесії ХМР 
7 скликання від 26.10.2016 
№ 424/16 (зі змінами)

211 616 473 204 147 176 7 469 297 7 304 600

1100000 Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради 109 839 300 102 534 700 7 304 600 7 304 600

1110000 Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради 22 574 900 22 574 900

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 22 574 900 22 574 900

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 22 574 900 22 574 900

1120000
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім’ї, 
молоді та спорту Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджет-
них програм у системі головного розпорядника)

87 264 400 79 959 800 7 304 600 7 304 600

1125010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 518 800 518 800

1125011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 247 700 247 700

1125012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 271 100 271 100

1125020 5020 Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалід-
ністю 10 000 10 000

1125022 5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з ін-
валідністю 10 000 10 000

1125030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 66 187 800 58 883 200 7 304 600 7 304 600

1125031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл 66 187 800 58 883 200 7 304 600 7 304 600

1125040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 6 848 000 6 848 000

1125041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 6 848 000 6 848 000

1125060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 13 699 800 13 699 800

1125061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 1 442 500 1 442 500

1125062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультур-
но-спортивну діяльність в регіоні 12 257 300 12 257 300

4000000 Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради 8 046 743 8 046 743

4010000 Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради 8 046 743 8 046 743

4015030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 8 046 743 8 046 743

4015031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл 8 046 743 8 046 743

4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 15 921 858 15 776 132 145 726

4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради 15 921 858 15 776 132 145 726

4115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 15 921 858 15 776 132 145 726

4115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл 15 921 858 15 776 132 145 726

4200000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради 17 104 229 17 103 769 460

4210000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради 17 104 229 17 103 769 460

4215030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 17 104 229 17 103 769 460

4215031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл 17 104 229 17 103 769 460

4300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 8 043 903 8 032 733 11 170
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4310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 8 043 903 8 032 733 11 170

4315030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 8 043 903 8 032 733 11 170

4315031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл 8 043 903 8 032 733 11 170

4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради 7 690 814 7 690 814

4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради 7 690 814 7 690 814

4415030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 7 690 814 7 690 814

4415031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл 7 690 814 7 690 814

4500000 Адміністрація Основ’янського району Харківської міської ради 14 107 855 14 107 855

4510000 Адміністрація Основ’янського району Харківської міської ради 14 107 855 14 107 855

4515030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 14 107 855 14 107 855

4515031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл 14 107 855 14 107 855

4600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 6 679 966 6 679 966

4610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 6 679 966 6 679 966

4615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 6 679 966 6 679 966

4615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл 6 679 966 6 679 966

4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 10 006 948 10 006 948

4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 10 006 948 10 006 948

4715030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 10 006 948 10 006 948

4715031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл 10 006 948 10 006 948

4800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 14 174 857 14 167 516 7 341

4810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 14 174 857 14 167 516 7 341

4815030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 14 174 857 14 167 516 7 341

4815031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл 14 174 857 14 167 516 7 341

Міська програма оновлення 
і розвитку Харківського 
зоопарку на 2018–2027рр.

Рішення 17 сесії ХМР 
7 скликання від 20.12.2017 
№ 946/17 (зі змінами)

60 000 000 60 000 000

1200000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 60 000 000 60 000 000

1210000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 60 000 000 60 000 000

1214080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 60 000 000 60 000 000

1214081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 60 000 000 60 000 000

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м. Харкові 

на 2021–2025 роки

Рішення 37 сесії ХМР 
7 скликання від 19.08.2020 
№ 2286/20 (зі змінами)

48 500 000 48 500 000

1500000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 48 500 000 48 500 000

1510000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 48 500 000 48 500 000

1517440 7440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури 48 500 000 48 500 000

1517442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури 48 500 000 48 500 000

Програма розвитку міського 
електротранспорту м. Харкова 

на 2021–2025 роки

Рішення 37 сесії ХМР 
7 скликання від 19.08.2020 
№ 2285/20 (зі змінами)

872 429 233 715 350 000 157 079 233 157 079 233

1900000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради 872 429 233 715 350 000 157 079 233 157 079 233

1910000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради 872 429 233 715 350 000 157 079 233 157 079 233

1917420 7420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом 715 350 000 715 350 000

1917421 7421 0453 Утримання та розвиток наземного електротранспорту 715 350 000 715 350 000

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 157 079 233 157 079 233 157 079 233

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м. Харкова 

на період до 2026 р. 

Рішення 31 сесії ХМР 
4 скликання від 29.12.2004 
№ 249/04 (зі змінами)

7 753 502 7 753 502

1600000 Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради 7 753 502 7 753 502

1610000 Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради 7 753 502 7 753 502

1617350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 7 753 502 7 753 502

Програма подальшого 
реформування земельних відносин 

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

Рішення 11 сесії ХМР 
5 скликання від 21.02.2007 

№ 56/07 (зі змінами)
21 929 151 17 807 708 4 121 443 4 121 443

3600000 Департамент земельних відносин Харківської міської ради 21 929 151 17 807 708 4 121 443 4 121 443

3610000 Департамент земельних відносин Харківської міської ради 21 929 151 17 807 708 4 121 443 4 121 443

3617370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 21 350 001 17 228 558 4 121 443 4 121 443

3617650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 579 150 579 150

Міська цільова програма 
будівництва (придбання) доступного 

житла на 2021–2030 роки

Рішення 3 сесії ХМР 
8 скликання від 

24.02.2021 № 60/21
49 200 000 46 200 000 3 000 000 3 000 000

2700000 Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради 49 200 000 46 200 000 3 000 000 3 000 000

2710000 Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради 49 200 000 46 200 000 3 000 000 3 000 000

2716080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм 4 200 000 1 200 000 3 000 000 3 000 000

2716084 6084 0610 Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кре-
дитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 1 200 000 1 200 000

2716085 6085 0610 Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом гро-
мадян, які потребують поліпшення житлових умов 3 000 000 3 000 000 3 000 000

2718820 8820 Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам 
на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення 20 000 000 20 000 000

2718821 8821 1060 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво /реконструкцію/придбання житла 20 000 000 20 000 000

2718840 8840 Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання 
житла та їх повернення 25 000 000 25 000 000

2718841 8841 1060 Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/прид-
бання житла 25 000 000 25 000 000

Міська цільова програма 
здешевлення вартості іпотечних 
кредитів для багатодітних сімей

Рішення 6 сесії ХМР 
8 скликання від 

14.07.2021 № 165/21
2 000 000 2 000 000 2 000 000

2700000 Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради 2 000 000 2 000 000 2 000 000

2710000 Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради 2 000 000 2 000 000 2 000 000

2716080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм 2 000 000 2 000 000 2 000 000

2716085 6085 0610 Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом гро-
мадян, які потребують поліпшення житлових умов 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Комплексна програма розвитку 
цивільного захисту, підвищення 

рівня публічної безпеки та сприяння 
організації територіальної оборони 
в місті Харкові на 2018–2025 роки

Рішення 16 сесії ХМР 
7 скликання від 08.11.2017 
№ 847/17 (зі змінами)

11 863 000 363 000 11 500 000 11 500 000

3000000 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту 
Харківської міської ради 11 863 000 363 000 11 500 000 11 500 000

3010000 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту 
Харківської міської ради 11 863 000 363 000 11 500 000 11 500 000

3017330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів комунальної власності 11 500 000 11 500 000 11 500 000
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ДОДАТОК 8
ДО РІШЕННЯ 13 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 17.11.2022 № 285/22 «ПРО БЮДЖЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК» 

В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ
ВІД 25.01.2023 № 322/23

ПЕРЕЛІК ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ З НАДХОДЖЕННЯ ДОХОДІВ 

ДО БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
20554000000

(код бюджету)

Код  Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Назва органу

1 2 3

18010600
18010900 Орендна плата за земельні ділянки Департамент земельних відносин Харківської міської ради

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів Департамент інфраструктури Харківської міської ради

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради, адміністративні 
комісії районів при виконавчому комітеті Харківської міської ради, відділи праці та зайнятості населення адміністрацій рай-
онів Харківської міської ради, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту з інспекційної робо-
ти Харківської міської ради, Інспекція з благоустрою Департаменту з інспекційної роботи Харківської міської ради, Інспекція 
з паркування Департаменту з інспекційної роботи Харківської міської ради

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань Департамент реєстрації Харківської міської ради

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг Департамент реєстрації Харківської міської ради, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту 
з інспекційної роботи Харківської міської ради

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

Департамент реєстрації Харківської міської ради
22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а також плата за надання 
інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 
власності

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради, Управління комунального майна та приватизації 
Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та 
не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради, Управління соціально-економічного розвитку, 
планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3018110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха 363 000 363 000

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 

Харкові на 2012–2025 роки

Рішення 16 сесії ХМР 
6 скликання від 22.06.2012 
№ 745/12 (зі змінами)

249 520 249 520

0100000 Харківська міська рада 249 520 249 520

0110000 Харківська міська рада 249 520 249 520

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 249 520 249 520

Програма висвітлення 
діяльності Харківської міської 
ради та ії виконавчих органів 

на 2019–2025 роки

Рішення 22 сесії ХМР 
7 скликання від 17.10.2018 
№ 1279/18 (зі змінами)

28 185 724 28 185 724

0100000 Харківська міська рада 28 185 724 28 185 724

0110000 Харківська міська рада 28 185 724 28 185 724

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 28 185 724 28 185 724

Програма розвитку архівної справи 
у м. Харкові на 2018–2027 роки

Рішення 17 сесії ХМР 
7 скликання від 20.12.2017 
№ 968/17 (зі змінами)

2 690 000 2 690 000

0100000 Харківська міська рада 2 690 000 2 690 000

0110000 Харківська міська рада 2 690 000 2 690 000

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 2 690 000 2 690 000

Програма підтримки видавничої 
справи у м. Харкові 
на 2018–2027 роки

Рішення 17 сесії ХМР 
7 скликання від 20.12.2017 
№ 966/17 (зі змінами)

2 444 002 2 444 002

0100000 Харківська міська рада 2 444 002 2 444 002

0110000 Харківська міська рада 2 444 002 2 444 002

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 2 444 002 2 444 002

Комплексна цільова програма 
розвитку футболу в м. Харкові 

на 2017–2025 роки

Рішення 9 сесії ХМР 
7 скликання від 26.10.2016 
№ 425/16 (зі змінами)

125 900 125 900

1100000 Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради 125 900 125 900

1120000
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім’ї, 
молоді та спорту Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджет-
них програм у системі головного розпорядника)

125 900 125 900

1125010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 81 200 81 200

1125011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 52 300 52 300

1125012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 28 900 28 900

1125060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 44 700 44 700

1125062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультур-
но-спортивну діяльність в регіоні 44 700 44 700

Програма будівництва та розвитку 
Харківського метрополітену 

на 2021–2025 роки

Рішення 37 сесії ХМР 
7 скликання від 19.08.2020 
№ 2287/20 (зі змінами) 

1 867 487 000 350 200 000 1 517 287 000

1900000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради 1 867 487 000 350 200 000 1 517 287 000

1910000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради 1 867 487 000 350 200 000 1 517 287 000

1917420 7420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом 1 867 487 000 350 200 000 1 517 287 000

1917423 7423 0453 Утримання та розвиток метрополітену 350 200 000 350 200 000

1917425 7425 0453 Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюд-
жету 1 517 287 000 1 517 287 000

Міська програма інноваційної та 
інвестиційної діяльності та іміджевих 

проєктів на 2017–2025 роки

Рішення 10 сесії ХМР 
7 скликання від 21.12.2016 
№ 490/16 (зі змінами)

5 236 680 5 236 680

3500000 Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради 5 236 680 5 236 680

3510000 Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради 5 236 680 5 236 680

3517370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 5 236 680 5 236 680

Програма розвитку співробітництва 
міста Харкова з міжнародними 
агенціями та фінансовими 

установами на 2019–2025 роки

Рішення 25 сесії ХМР 
7 скликання від 27.02.2019 
№ 1524/19 (зі змінами)

892 000 892 000

0100000 Харківська міська рада 892 000 892 000

0110000 Харківська міська рада 892 000 892 000

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 892 000 892 000

ВСЬОГО 14 012 549 528 12 159 502 637 1 853 046 891 216 882 342

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА
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Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити на посаду заступника міського голови з питань стратегічного розвитку міста Ісаєва 

Дмитра Михайловича з 26.01.2023.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 25.01.2023 № 326/23
М. ХАРКІВ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАСТУПНИКА ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 25.01.2023 № 325/23
М. ХАРКІВ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Відповідно до Положення про Почесну грамоту Харківської 

міської ради, затвердженого рішенням 11 сесії Харківської місь-

кої ради 5 скликання від 21.02.2007 № 48/07 (зі змінами), ура-

ховуючи клопотання керівників виконавчих органів Харківської 

міської ради, керівників підприємств, установ та організацій, 

на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 зазначеного Закону, Харків-

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

Нагородити Почесною грамотою Харківської міської ради 

осіб, згідно з додатками до рішення.
Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

ДОДАТОК 1
ДО РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
ВІД 25.01.2023 № 325/23

СПИСОК
осіб, яких Харківська міська рада нагороджує 

з нагоди дня народження:
1. За багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціаль-

но-економічний розвиток міста Харкова та з нагоди ювілею:

— Загорець Аллу Михайлівну.

2. За багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у забез-

печення безпеки життєдіяльності жителів міста Харкова та з нагоди 65-річчя від дня народження:

— Пушкарьова Олександра Феліксовича.

Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

ДОДАТОК 2
ДО РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
ВІД 25.01.2023 № 325/23

СПИСОК
осіб, яких Харківська міська рада нагороджує 

з нагоди професійних свят:
1. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у за-

хист державного суверенітету і територіальної цілісності України в умовах воєнного стану та з на-

годи Дня Збройних Сил України:

— Мельницького Юрія Володимировича;

— Поплавка Микиту Сергійовича.

2. За багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпе-

чення сталої роботи енергетичної галузі в умовах воєнного стану в Україні та з нагоди професійно-

го свята — Дня енергетика:

— Рудаковського Романа Леонідовича

3. За сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення життєдіяль-

ності міста Харкова під час воєнного стану в Україні та з нагоди Дня місцевого самоврядування:

— Колодну Руслану Феофанівну;

— Коростій Ларису Василівну;

— Лаврук Наталію Вікторівну;

— Лементу Олександра Альбертовича;

— Михайлова Габріела Миколайовича;

— Оверчук Наталію Олександрівну;

— Толоченка Ореста Анатолійовича.

Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

ДОДАТОК 3
ДО РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
ВІД 25.01.2023 № 325/23

СПИСОК
осіб, яких Харківська міська рада нагороджує 

з нагоди Міжнародного жіночого дня:
1. За сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економіч-

ний розвиток міста Харкова та з нагоди Міжнародного жіночого дня:

— Башкірову Юлію Георгіївну;

— Богданюк Юлію Олександрівну;

— Даудову Галину Володимирівну;

— Зайкіну Ганну Миколаївну;

— Карпенко Надію Іванівну;

— Котрильову Ірину Анатоліївну;

— Мицік Юлію Володимирівну;

— Сушкову Олену Миколаївну.

2. За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у соціальний захист ветеранів і пенсіонерів, 

патріотичне виховання молоді та з нагоди Міжнародного жіночого дня:

— Белькову Любов Миколаївну;

— Ситник Наталію Василівну.

Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

ДОДАТОК 4
ДО РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
ВІД 25.01.2023 № 325/23

СПИСОК
осіб, яких Харківська міська рада нагороджує 

за надання допомоги під час воєнного стану в Україні
1. За активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток волонтерського руху, надання 

допомоги мешканцям міста Харкова під час воєнного стану в Україні:

— Бєляєва Сергія Володимировича;

— Денисову Ірину Іванівну;

— Дмитрієву Лілію Геннадіївну;

— Кускова Володимира Васильовича;

— Мар’єнкову Оксану Петрівну;

— Сухомлінова Дмитра Олексійовича.

2. За високий професіоналізм, самовідданість і відвагу, надання медичної допомоги мешканцям 

міста Харкова та військовослужбовцям під час воєнного стану в Україні:

— Усенка Сергія Анатолійовича.

3. За мужність, відвагу й самовідданість, виявлену солідарність та підтримку Українського на-

роду, надання допомоги мешканцям міста Харкова, соціальним та медичним установам під час 

воєнного стану в Україні:

— Безрідного Володимира Володимировича;

— Кириченко Євгенію Валентинівну;

— Клименюк Юлію Едуардівну;

— Кощея Максима Віталійовича;

— Латаш Наталію Григорівну;

— Муштаєва Олександра Миколайовича.

Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

ДОДАТОК 5
ДО РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

«ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
ВІД 25.01.2023 № 325/23

СПИСОК
осіб, яких Харківська міська рада нагороджує 

за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, 
вагомий внесок у захист державного суверенітету і територіальної 

цілісності України в умовах воєнного стану:
— Чумака Володимира Валентиновича.

Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

1 2 3

31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради, Управління комунального майна та приватизації 
Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комуналь-
ній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим Департамент земельних відносин Харківської міської ради

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради, Департамент земельних відносин Харківської міської ради, 
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ра-
ди, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту з інспекційної роботи Харківської міської ради

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА
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З метою забезпечення зростання інвестиційного потенціалу 

міста Харкова, налагодження співпраці між бізнесом та Харків-

ською міською територіальною громадою, розвитку державно-

приватного партнерства, обміну досвідом та поширення успіш-

но реалізованих проєктів, на підставі ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначено-

го Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальну установу «Харківська інвестиційна 

агенція».

2. Виконавчим органам Харківської міської ради здійсни-

ти організаційно-правові заходи, пов’язані зі створен-

ням комунальної установи «Харківська інвестиційна 

агенція».

3. Покласти функції управління комунальною установою 

«Харківська інвестиційна агенція» на Департамент розвитку 

муніципального менеджменту Харківської міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

комісію Харківської міської ради з питань промисловості, еко-

номічного розвитку та власності.
Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

Відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України, на під-

ставі ст.ст. 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська 

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати:

комунальне підприємство «Харківський Дата Центр» на кому-

нальне підприємство «Централізована закупівельна організація 

Харківської міської ради»;

комунальне підприємство «Баст» на комунальне підприєм-

ство «Муніципальна сервісна компанія».

2. Визначити Комунальне підприємство «Централізована за-

купівельна організація Харківської міської ради» централізова-

ною закупівельною організацією з моменту державної реєстрації 

змін до відомостей про дане підприємство.

3. Виконавчим органам Харківської міської ради здійснити 

організаційно-правові заходи щодо виконання рішення.

4. Внести до рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скли-

кання від 09.12.2020 № 8/20 «Про закріплення комунальних 

унітарних підприємств» такі зміни:

4.1. Виключити підпункт 2.1 пункту 2, підпункт 12.2 пунк-

ту 12, підпункт 16.1 пункту 16 додатка до рішення.

4.2. Доповнити пункт 9 підпунктом 9.5 такого змісту:

«9.5. Комунальне підприємство «Харків-Сигнал».».

4.3. Доповнити додаток до рішення пунктом 20 такого змісту:

«20. Департамент розвитку муніципального менеджменту 

Харківської міської ради.

20.1. Комунальне підприємство «Централізована закупівельна 

організація Харківської міської ради».

20.2. Комунальне підприємство «Муніципальна сервісна 

компанія».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні 

комісії Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 25.01.2023 № 329/23
М. ХАРКІВ

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

ВІД 25.01.2023 № 330/23
М. ХАРКІВ

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

ВІД 25.01.2023 № 323/23
М. ХАРКІВ

ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПРО СТВОРЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ХАРКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ»

ПРО ПРОГРАМУ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. ХАРКОВА НА 2023 РІК

З метою сталого економічного та соціального розвитку міста 

Харкова, на підставі ст. 11 Закону України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціаль-

ного розвитку України», згідно зі ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська 

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму економічного та соціального розвит-

ку м. Харкова на 2023 рік згідно з додатком.

2. Департаменту економіки та комунального майна Харків-

ської міської ради (Фатєєв М. І.) на підставі наданих звітів де-

партаментів, управлінь та інших виконавчих органів Харківської 

міської ради щоквартально до 15 числа другого місяця, наступ-

ного за звітним періодом, інформувати Харківську міську раду 

про хід виконання Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні 

комісії Харківської міської ради з питань планування, бюджету 

і фінансів, з питань промисловості, економічного розвитку та 

власності.
Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

ЗМІСТ
ВСТУП
1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

МІСТА У 2023 РОЦІ
2.1. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

2.1.1. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА І РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

2.1.2. СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

2.1.3. ПРОМИСЛОВІСТЬ

2.1.4. ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1.5. ЦИФРОВИЙ РОЗВИТОК І ЗВ’ЯЗОК

2.1.6. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

2.1.7. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ-

НИХ ВІДНОСИН

2.1.8. ЗАКУПІВЛЯ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ) ДЛЯ МІСЬКИХ ПОТРЕБ

2.1.9. ЦІНОВА ТА ТАРИФНА ПОЛІТИКА

2.2. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
2.2.1. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 

2.2.2. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ 

2.2.3. ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

2.2.4. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

2.2.5. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ 

2.2.6. ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА 

2.3. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ 
2.3.1. ТРАНСПОРТ 

2.3.2. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

2.3.3. МІСТОБУДУВАННЯ ТА ІНСПЕКЦІЙНА РОБОТА 

2.3.4. ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

2.4. ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

2.4.1. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

2.4.2. ОСВІТА 

2.4.3. КУЛЬТУРА 

2.4.4. ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

2.4.5. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

2.5. РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ МІСТА, МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИ-
ЦТВО ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ 

2.6. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 
2.6.1. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

2.6.2. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА 

2.6.3. ОХОРОНА ПРАЦІ 

2.7. ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПО-
РЯДКУ, СПРИЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

3. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ НА 2023 РІК 

4. ДОДАТКИ: 
4.1. Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2023 рік

4.2. Перелік галузевих міських програм, які передбачається фінансувати в 2023 році

4.3. Перелік інвестиційних проєктів будівництва об’єктів, які планується реалізувати за рахунок бюджет-

них коштів у 2023 році

ВСТУП
Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2023 рік (далі — Програма) під-

готовлена Департаментом економіки та комунального майна відповідно до вимог законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» і постанови Кабінету Міністрів України «Про роз-

роблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету», враховуючи Закон України «Про стра-

тегічну екологічну оцінку», на виконання розпорядження міського голови «Про розробку проєкту 

Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2023 рік».

ДОДАТОК
ДО РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ «ПРО ПРОГРАМУ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. ХАРКОВА НА 2023 РІК»

ВІД 25.01.2023 № 323/23

ПРОГРАМА 
ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

М. ХАРКОВА НА 2023 РІК

Харків

2023
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Програма є ключовим документом, який визначає розвиток міста в короткостроковій перспек-

тиві на основі прогнозних показників економічного та соціального розвитку міста на 2023 рік, 

враховує прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, завдання 

і положення Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки та План заходів на 2021–

2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки, Національної еко-

номічної стратегії, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Національного плану 

дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року, Плану заходів щодо 

виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, 

Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року та плану заходів з її реалізації з ура-

хуванням 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 харак-

теру та ґрунтується на аналізі тенденцій розвитку міської економіки, необхідності подоланні на-

слідків військової агресії Російської Федерації (далі — РФ), аналізі поточної економічної ситуації 

в Україні, актуальних проблем і пріоритетів соціально-економічної сфери, а також на припущен-

нях, що враховують внутрішні та зовнішні фактори розвитку міста.

Головними цілями визначено забезпечення відновлення сталого функціонування господар-

ського комплексу, соціальної та гуманітарної сфер, створення необхідних умов для структур-

них зрушень в економіці, ефективного використання трудових ресурсів підприємств, установ 

і організацій усіх форм власності; збереження та захист здоров’я громадян, доступу до якісної 

освіти, розвиток культури та спорту, підвищення ефективності використання земельних ресурсів 

і комунального майна, діяльності комунальних підприємств; розвиток міжнародних відносин, 

туризму та укріплення позитивного іміджу Харкова як в Україні, так і в міжнародному співто-

варистві; проведення цілеспрямованої містобудівної політики; поліпшення якості суспільних 

послуг.

Значна увага зосереджена на питаннях сприяння цифровому розвитку міста, запровадження но-

вих електронних сервісів; оновлення та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, впро-

вадження енергоефективних заходів, створення умов для розвитку підприємництва, розширення 

житлового будівництва та будівництва об’єктів соціальної сфери, а також створення сприятливих 

умов для роботи промислових підприємств, зміцненню законності та правопорядку.

Програма координує свої заходи із завданнями інших міських програм та є основою для фор-

мування та раціонального використання фінансових і матеріальних ресурсів, спрямованих на ре-

алізацію першочергових завдань, відповідно до пріоритетів економічного та соціального розвитку 

Харкова на 2023 рік.

1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД

Реалізація економічного потенціалу міста та розвиток інфраструктури
Повномасштабна військова агресія РФ проти України у 2022 році вплинула на стан та подальший 

розвиток усіх секторів економіки, фінансову спроможність суб’єктів підприємницької діяльності.

За останніми статистичними даними, у 2020 році в місті здійснювали діяльність 19,7 тис. вели-

ких, середніх та малих підприємств. У результаті бойових дій суттєвих пошкоджень зазнали багато 

підприємств, у тому числі практично всі промислові підприємства міста.

За даними Головного управління ДПС у Харківській області, кількість фізичних осіб-підприєм-

ців по м. Харкову станом на 01.01.2022 складала 123 421 особу, станом на 01.07.2022 — 122 964 осо-

би, станом на 01.10.2022 — 121 452 особи.

На розвиток економіки м. Харкова значний вплив має малий та середній бізнес. З метою спри-

яння його роботі реалізуються заходи Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові 

на 2018–2027 роки.

Комфортність життя у кожній громаді значною мірою залежить від якості, зручності та доступ-

ності різноманітних послуг, які надають органи влади та місцевого самоврядування. З цією метою 

в місті працює Центр надання адміністративних послуг (далі — ЦНАП) м. Харкова та 11 його тери-

торіальних підрозділів щодо надання послуг суб’єктам господарської діяльності.

Воєнний стан та активні бойові дії суттєво вплинули на можливість надання в ЦНАП м. Харкова 

адміністративних послуг у повному обсязі.

Розширення переліку послуг залежить значною мірою від технічної можливості надання досту-

пу адміністраторам ЦНАП м. Харкова до електронних інформаційних ресурсів органів державної 

влади та готовності суб’єктів надання адміністративних послуг надавати такі послуги.

На початок 2022 року (у довоєнний період) у ЦНАП м. Харкова надавалося 233 адміністратив-

них послуги. Після відновлення роботи ЦНАП станом на 01.10.2022 громадяни мають можливість 

отримати виключно за попереднім записом в електронній черзі лише 157 видів адміністративних 

послуг.

Станом на 01.10.2022 до ЦНАП м. Харкова зафіксовано 289,2 тис. звернень щодо отримання по-

слуг. На кінець 2022 року прогнозується, що їх кількість складатиме близько 410,0 тис.

За 9 місяців 2022 року адміністраторами опрацьовано понад 5,5 тис. електронних звернень, які 

надійшли через комунікаційні канали ЦНАП м. Харкова: соціальну мережу Facebook, месенджер 

Telegram та електронну пошту. На кінець 2022 року очікується понад 10,0 тис. таких звернень.

Продовжується консультування суб’єктів звернень через Call-центр по голосових каналах зв’яз-

ку з багатоланковою системою інформування та обробки дзвінків. За 9 місяців 2022 року зафіксо-

вано майже 49,8 тис. консультаційних звернень, на кінець 2022 року очікується до 57,0 тис. таких 

звернень.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 № 380 з 02.06.2022 

в ЦНАП м. Харкова запроваджено нову послугу щодо реєстрації інформаційного повідомлення 

про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, дивер-

сій, спричинених військовою агресією РФ. Станом на 01.10.2022 підрозділами ЦНАП зареєстро-

вано майже 2,2 тис. таких заяв.

Для популяризації міських і державних онлайн-сервісів, розвитку цифрової грамотності ор-

ганізовано робочі місця Центру доступу до цифрових можливостей.

Через введення воєнного стану на території України в ЦНАП м. Харкова спектр послуг зали-

шається обмеженим, доступ до окремих державних реєстрів, в тому числі для надання паспортних 

послуг, не відновлено. Відсутня певна кількість окремої бланкової продукції, постачання якої за-

безпечує відповідний суб’єкт надання послуги.

Значно постраждала внаслідок бойових дій РФ діяльність промислових підприємств м. Хар-
кова, деякі з них частково або повністю зупинили свою діяльність. Відбувається часткова або 

повна релокація виробничих потужностей з тих районів, де неможливо здійснювати діяль-

ність, на безпечні території; відбудова зруйнованих виробничих потужностей підприємств; 

відновлення роботи; перебудова логістичних ланцюгів постачання продукції, сировини та 

комплектуючих.

Сфера споживчого ринку міста зазнала негативного впливу від наслідків повномасштабної вій-

ськової агресії РФ проти України.

Очікуваний обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основ-

ним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 2022 рік складе 39,8 млрд. грн, що 

на 30,0% менше (у фактичних цінах) у порівнянні з 2021 роком. Реалізація товарів на одного меш-

канця складе 31,6 тис. грн.

За період війни об’єкти підприємств торгівлі та ресторанного господарства, аптек та об’єктів 

побутового обслуговування населення міста зазнали значних пошкоджень та руйнувань.

Разом з тим сфера торгівлі працює, підприємці міста Харкова відпрацьовують нову логістику 

доставки всього необхідного для продажу та виробництва, внаслідок чого в місті відсутній дефіцит 

будь-якого виду товарів та послуг.

За оперативною інформацію від керівників підприємств торгівлі, зруйновано 16 ринків та 

торговельних майданчиків міста, пошкоджено 174 об’єкти торгівлі мережевих підприємств та 

63 приміщення аптек. Пошкоджено та / або зруйновано більше 500 малих архітектурних форм для 

здійснення підприємницької діяльності.

Повністю або частково відновили роботу всі торговельні мережі міста, загальна кількість працю-

ючих мережевих супермаркетів складає близько 80,0 % від їх довоєнної кількості.

Частково відновили свою роботу 36 ринків та торговельних майданчиків, що дозволило забез-

печити мешканців міста фруктами, овочами, продуктами продовольчої та непродовольчої групи 

товарів, засобами гігієни тощо.

Поступово відновлюють роботу невеликі крамниці та мережі магазинів.

Працюють більше 280 об’єктів відомих аптечних мереж.

Крім того, стрімко розвивається сфера інтернет-торгівлі. Велика кількість закладів торгівлі 

частково або повністю перелаштувалася на роботу онлайн.

Індекс споживчих цін на товари та послуги по Харківській області за січень-вересень 2022 року 

склав 120,7 % (за аналогічний період 2021 року — 107,2 %).

Очікується, що за підсумками 2022 року індекс інфляції складе 130,1 %.

Продовжено роботу щодо сприяння зростанню позитивного іміджу міста Харкова як інновацій-
но та інвестиційно привабливого не тільки в Україні, а й в міжнародному співтоваристві.

Проводилася робота зі сприяння розвитку інноваційної діяльності, залученню інвестицій та 

проведення іміджевих заходів. У межах реалізації Міської програми інноваційної та інвестиційної 

діяльності та іміджевих проєктів на 2017–2025 роки у 2022 році заплановано проведення 21 заходу. 

У зв’язку з військовою агресією РФ та відсутністю відповідних умов для реалізації заходів за 9 мі-

сяців 2022 року проведено лише 6 із них.

З метою залучення соціальних інвестицій (грантів) в економіку міста реалізовано проєкт 

Соціальна школа грантрайтингу «Open Grants School». Також організовано проведення 7 зустрічей 

з представниками кластерної системи, навчальних програм: «Базові навички у сфері IT», «Розши-

рена програма з навчання у сфері IT для школярів та студентів міста Харкова», «Розвиток лідер-

ських якостей та комунікативних навичок спортсменів», «Навчальна програма для підприємців із 

креативних індустрій».

Продовжувалася реалізація державної політики у сфері цифрового розвитку, запровадження но-

вих електронних сервісів та послуг для громадян.

Для подальшого розвитку Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради та її вико-

навчих органів з метою забезпечення зростаючих потреб громади в прозорому інформаційно-ко-

мунікаційному середовищі та створення ефективних механізмів управління на базі інформаційних 

технологій здійснюються заходи Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013–2025 

роки.

Продовжується робота з удосконалення та розвитку проєкту «Картка Харків’янина». Так, у січні 

2022 року впроваджено Telegram-бот для партнерів проєкту «Картка харків’янина». Опрацьовуєть-

ся питання розробки Цифрової Картки харків’янина (digital X-card) — персоніфікованої Картки 

харків’янина, яка буде розміщена у мобільному додатку Мій Харків та інтегрована із системами 

електронної оплати Apple Pay/Google Pay.

У межах розвитку міської політики відкритих даних для забезпечення прозорості діяльності місь-

кої влади та її підзвітності продовжувалося впровадження Плану дій з реалізації принципів Між-

народної хартії відкритих даних у Харківській міській раді та її виконавчих органах на 2021–2022 

роки, що затверджений рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.05.2021 

№ 348.

У межах впровадження та розвитку інститутів електронної демократії проводилася постійна під-

тримка інтернет-платформи «Портал харків’янина».

У межах розвитку Диспетчерської служби «1562» здійснено закупівлю програмного комплексу 

1562. Модернізація Диспетчерської служби «1562» забезпечить зручне подання харків’янами по-

відомлень щодо проблемних питань в місті, опрацювання виконавчими органами, комунальними 

підприємствами Харківської міської ради відповідних повідомлень у визначені регламентні стро-

ки, забезпечення ефективного контролю за своєчасністю та якістю виконання повідомлень.

Забезпечується ефективна робота міських Call-центрів Диспетчерської служби «1562» та з на-

дання гуманітарної допомоги мешканцям міста «1535».

У період воєнного стану забезпечується безперебійна робота реєстрів та програмних продуктів, 

що автоматизують процес надання мешканцям міста публічних послуг та створюють умови для 

швидкого і комфортного обслуговування населення, а саме: Реєстр територіальної громади міста 

Харкова, комп’ютерна програма «Центр соціальних послуг», Портал електронних сервісів міста 

Харкова тощо.

Проведено роботу по облаштуванню комунальних установ Харківської міської ради планшета-

ми з функцією сурдоперекладу.

Продовжувалася робота щодо впровадження системи відеоспостереження міста Харкова, її тех-

нічного супроводження, підключення нових користувачів, відновлення пошкодженої мережі вна-

слідок обстрілів міста Харкова.

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

надає допомогу вчителям міста опанувати цифрові технології.

Протягом 2022 року проведено ряд офлайн-, онлайн-курсів на такі теми: «Minecraft в освітньому 

процесі», «Цифровізація шкільної освіти», «Лайфхаки у використанні комп’ютеру», «Створення 

сайтів», «Digital-світ Харкова та України: IT-компанії, ІТ-проєкти, ІТ-навчання. Можливості для 

викладачів та школярів: ІТ-сервіси на кожен день, проєкти для навчальних курсів».

Амбасадори Digital Kharkiv реалізують проєкт, який має на меті розвиток культури цифрової 

трансформації та підвищення рівня цифрової грамотності школярів та студентів. Станом на лютий 

2022 року до проєкту було приєднано 22 школи та 10 вищих навчальних закладів.

До початку військових дій на курс Цифрової грамотності за напрямами смартфон з нуля та 

комп’ютер з нуля було зареєстровано більше 900 студентів, з них випущено 350 студентів. Центри 

доступу до цифрових можливостей у кількості 20 центрів допомогли більше 300 харків’янам.

Діяльність у сфері містобудування, формування цілеспрямованої містобудівної політики, 

контролю за дотриманням містобудівного законодавства у 2022 році здійснюється в умовах війсь-

кової агресії РФ.

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

до 2026 року. У зв’язку з наслідками збройної агресії РФ містобудівна документація на місцевому 

рівні, яка була раніше затверджена та розроблена, потребує перегляду, оновлення та актуалізації.

Створено робочу групу із розробки Генерального плану міста Харкова, до якої залучено фахів-

ців в галузі архітектури та історії, спеціалістів виконавчих органів, які співпрацюють разом із 

Міністерством розвитку громад та територій України та міжнародними партнерами: Європейсь-

кою Економічною Комісією ООН, Фондом Нормана Фостера та іншими світовими архітекторами 

і інженерами.
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Визначені пілотні проєкти відновлення міста Харкова, які будуть закладені в Генеральний 

план, за такими напрямами: житловий фонд, транспортна інфраструктура, культурна спадщина, 

нове використання річок міста, реорганізація використання промислових територій, створення 

і проєктування IT та індустріальних парків.

Здійснювалася інспекційна діяльність із забезпечення дотримання на території міста Харкова 

законодавства України і нормативно-правових актів та запобігання порушенням у сфері містобу-

дування; благоустрою населених пунктів; дорожнього руху в частині зупинки та стоянки, парку-

вання транспортних засобів.

У межах виконання повноважень здійснювався державний архітектурно-будівельний контроль 

за дотриманням вимог законодавства та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяль-

ності; виконувалися заходи з державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарю-

вання, а також дозвільні та реєстраційні функції.

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у 2022 році призначено 52 поза-

планові заходи державного архітектурно-будівельного контролю; заплановано 21 плановий захід 

державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення 

заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» 

проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного 

стану припинено.

Продовжується виконання повноважень в частині дозвільних та реєстраційних функцій. На-

дання послуг з дозвільних реєстраційних процедур та дозвільних функцій є безкоштовним. Роз-

глянуто понад 560 документів, що надають право на виконання будівельних робіт та засвідчують 

прийняття об’єктів до експлуатації.

Здійснювався самоврядний контроль за станом благоустрою на території міста та дотриманням 

вимог законодавства і нормативно-правових актів у цій сфері.

За результатами проведеної роботи з виявлення самовільно розміщених об’єктів малих архітек-

турних форм та тимчасових споруд територія міста звільнена від 62 таких об’єктів.

Проведено 265 перевірок У межах самоврядного контролю, складено 140 протоколів про 

адміністративні правопорушення.

Здійснювався контроль за дотриманням правил зупинки, стоянки та паркування транспортних 

засобів, у тому числі на майданчиках для платного паркування.

За січень-лютий 2022 року виявлено 45 самовільно встановлених елементів благоустрою вулич-

но-дорожньої мережі та прийнято 15 рішень виконавчого комітету Харківської міської ради про 

звільнення території міста Харкова від таких об’єктів.

У ході заходів протягом січня-лютого 2022 року виявлено та зафіксовано 9,7 тис. порушень пра-

вил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів (проти 5,3 тис. порушень за аналогіч-

ний період 2021 року). З правопорушників стягнуті штрафи на загальну суму 1 713,8 тис. грн (проти 

650,0 тис. грн за аналогічний період 2021 року).

З введенням воєнного стану, а також активними бойовими діями на території Харківської місь-

кої територіальної громади діяльність зі здійснення контрольних функцій за дотриманням правил 

зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів призупинено.

У житловому будівництві протягом 2022 року у зв’язку із військовою агресією РФ проти України 

спостерігається значне зниження обсягів введення в експлуатацію житла.

У січні-вересні 2022 року загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, змен-

шилася майже на 90,0 % у порівнянні із аналогічним періодом 2021 року.

Будівельні роботи майже на всіх об’єктах багатоповерхового житлового будівництва у місті були 

призупинені з початку введення воєнного стану.

Від військової агресії руйнувань зазнали всі райони міста Харкова. Значних уражень зазнав 

мікрорайон Північна Салтівка, в якому проживало більше ніж 300,0 тис. харків’ян. Інтенсив-

ні обстріли спричинили те, що багато будівель вже неможливо відновити. З першого дня повно-

масштабного вторгнення великих руйнувань зазнали Роганський житловий масив, мікрорайони 

Сонячний та Горизонт, П’ятихатки, 602 мікрорайон та інші райони міста.

У зв’язку з проведенням активних бойових дій у Харківський області та поблизу міста у Харкові 

здійснюється проведення ремонтно-відновлювальних робіт на більш ніж 60 зруйнованих від об-

стрілів багатоповерхівках по просп. Слави, вул. Грищенка, 18, вул. Амосова, 5, у будинках по вули-

цах Краснодарській, Драгоманова та Аерофлотській, а також на території Роганського житлового 

масиву, мікрорайонів Сонячний, Горизонт та інших.

До початку повномасштабного вторгнення РФ Харків був беззаперечним лідером в Україні з ре-

алізації міських житлових програм.

У 2022 році через військову агресію темпи реалізації Міської цільової програми будівництва 

(придбання) доступного житла на 2021–2030 роки значно сповільнилися.

З початку року до реєстрів кандидатів на надання державної підтримки та довгострокових піль-

гових кредитів за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади станом на 

01.10.2022 включено 53 сім’ї (з урахуванням одиноких громадян), що у 5,7 раз менше, ніж за ана-

логічний період 2021 року.

З метою підтримки позичальників, які або члени сім’ї яких проходили військову службу або 

були призвані, прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану, та позичальників, 

які мали укладені кредитні договори на будівництво (придбання) житла в об’єктах, не введених 

в експлуатацію станом на 24.02.2022, ухвалено рішення сесії Харківської міської ради щодо звіль-

нення вказаних позичальників від щоквартальних зобов’язань щодо погашення кредиту на період 

дії правового режиму воєнного стану в Україні або до введення житла в експлуатацію для пози-

чальників, житло яких не було введено в експлуатацію станом на 24.02.2022.

Підприємствами міського транспорту забезпечено перевезення населення.

В умовах воєнного стану КП «Харківський метрополітен» з 24.02.2022 протягом трьох місяців не 

здійснювало регулярні пасажирські перевезення. Після поновлення роботи регулярні перевезення 

здійснюються на безоплатній основі. Одночасно метрополітен продовжує забезпечувати функціо-

нування своїх станцій як об’єкта укриття для цивільного населення.

Очікується, що загальний обсяг перевезень Харківським метрополітеном у 2022 році складе 

46,7 млн пасажирів, або 29,4 % від показника 2021 року.

У зв’язку з воєнним станом та перерозподілом бюджетних призначень процедура викупу зе-

мельних ділянок, об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для забезпечення будівництва 

третьої лінії метрополітену від станції Метробудівників до станції Одеська не проводилась.

З 28.02.2022 року по 16.05.2022 року було припинено регулярні перевезення пасажирів наземним 

транспортом. Роботу наземного пасажирського транспорту відновлено за тимчасовою транспорт-

ною схемою на період воєнного стану та переліком маршрутів, з яких 33 автобусних, 25 тролейбус-

них та 7 трамвайних маршрутів.

У наслідок бойових дій значно постраждав інвентарний парк комунальних підприємств, що за-

безпечують регулярні перевезення на наземному транспорті.

На початку 2022 року функціонувало 4 автобусні станції, сертифіковані відповідно до чинного 

законодавства і технічних норм України: «Холодна гора», «Героїв праці», «Центральний ринок», 

«Індустріальна». З введенням воєнного стану здійснюється експлуатація тільки однієї автобусної 

станції — «Холодна гора».

Очікується, що у 2022 році, в умовах воєнного стану, всіма видами міського транспорту буде 

перевезено 65,0 млн пасажирів, що складає 24,0 % від показника 2021 року.

Протягом 2022 року КП «Міськелектротранссервіс» здійснюються регламентні роботи з тех-

нічного обслуговування, поточного ремонту та відновлення пошкоджених унаслідок бойових дій 

трамвайних колій, переїздів, контактної і кабельної мережі, тягових підстанцій, павільйонів очіку-

вання.

З метою підвищення рівня захисту громадян у межах зупиночних пунктів наземного громадсь-

кого транспорту встановлено захисні споруди цивільного захисту — тимчасові укриття «Захист», 

до кінця 2022 року планується встановити 25 таких об’єктів.

КП «Харків-Сингал» здійснювалося утримання, обслуговування та поточний ремонт технічних 

засобів регулювання дорожнього руху, роботи з відновлення та заміни зруйнованих або знищених 

світлофорних об’єктів, пошкоджених дорожніх знаків, демонтажу, ремонту та заміни пошкодже-

них секцій направляючого пішохідного огородження. Зі встановленням комендантської години 

скориговані режими роботи світлофорних об’єктів, внесені зміни в роботу дорожніх контролерів.

З метою належного санітарного утримання доріг у районах міста, центральних магістралей, ін-

женерних споруд, гідроспоруд та водних об’єктів, створення необхідних умов для забезпечення 

безпечного руху транспорту і пішоходів КП «Шляхрембуд», КП «Комплекс з експлуатації об’єктів 

водозниження і зливової каналізації» виконувалися роботи з механізованого прибирання вулич-

но-дорожньої мережі міста; поточного утримання та ремонту вулично-дорожньої мережі міста, 

площ і інженерних споруд (мостів, шляхопроводів); утримання зливової каналізації та поточного 

ремонту мереж; поточного утримання та ремонту гідроспоруд, водних об’єктів і об’єктів водозни-

ження.

Наслідки військової агресії РФ проти України мають негативний вплив на темпи роботи по ре-

алізації державної політики у сфері енергоефективності.
Тимчасово припинилася реалізація заходів Програми підтримки житлово-будівельних коопе-

ративів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті 

Харкові на 2022–2027 рр., Програми часткового відшкодування за кредитами, отриманими на 

впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках міста Харкова, 

на 2016–2025 роки, Програми часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсот-

ків / суми за кредитами на енергозбереження на 2017–2025 роки, направлених на залучення жи-

телів міста до підвищення енергоефективності житлового фонду.

Постійно здійснювалася діяльність, спрямована на підвищення ефективності використання 

об’єктів комунальної власності Харківської міської територіальної громади.

Очікується, що на кінець 2022 року кількість підприємств, установ і організацій, що належать до 

комунальної власності міста, складатиме 320 од.

Проводилася робота щодо прийняття до власності міста відомчого житлового фонду, гуртожит-

ків, об’єктів соціально-побутового призначення, безхазяйних об’єктів (нежитлових приміщень, 

інженерних мереж, житлових будинків) й інших об’єктів.

Продовжувалися роботи щодо поліпшення обліку та використання нежитлових приміщень, 

попередження фактів порушень орендарями умов договорів оренди. Для здійснення контролю 

за своєчасним надходженням орендної плати проводилася оперативна обробка інформації щодо 

розрахунку та надходження орендної плати.

Станом на 01.01.2022 здійснювалось управління 62 комунальними унітарними підприємствами 
й організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

Очікується, що середня кількість усіх працівників комунальних підприємств в еквіваленті по-

вної зайнятості на кінець 2022 року складе 22,6 тис. осіб, що на 12,5 % менше, ніж за 2021 рік, се-

редня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної занятості — 14 573 грн, що майже на 

13,7 % більше, ніж у 2021 році.

Виконувалися повноваження в галузі земельних відносин щодо забезпечення прав на землю 

громадян, юридичних осіб, Харківської міської територіальної громади тощо, раціонального ви-

користання та охорони земель громади.

Реалізовувалася Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефек-

тивності використання земель в місті Харкові на 2007–2024 роки. Виконання поточних завдань 

Програми ускладнилось внаслідок військової агресії РФ.

Фактичні надходження коштів від оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної 

власності у 2022 році складають: від оренди землі — 87,6 млн грн (за січень 2022 року); від продажу 

земельних ділянок — 1,4 млн грн (за січень-вересень 2022 року).

Відповідно до Податкового кодексу України, враховуючи введення воєнного стану, у період 

з 01.03.2022 по 31.12.2023 орендна плата за земельні ділянки комунальної власності не нарахо-

вується та не сплачується.

Внаслідок військової агресії РФ значно знизився попит на земельні ділянки в місті, крім того, 

перші місяці воєнного стану не працював Державний земельний кадастр та Державний реєстр ре-

чових прав на нерухоме майно та правочини щодо купівлі-продажу земельних ділянок не здійсню-

валися, за раніше укладеними договорами з розстроченням платежів оплати надходили не в по-

вному обсязі.

У січні-лютому 2022 року в повному обсязі проведено роботи з інвентаризації чотирьох земель-

них ділянок комунальної власності. Після припинення бойових дій роботи з інвентаризації земель 

міста будуть продовжені.

Для наповнення бюджету вживаються заходи щодо відшкодування заборгованості з орендної 

плати та безпідставно збережених коштів фактичними землекористувачами внаслідок незаконно-

го використання земельних ділянок.

У житлово-комунальному господарстві міста основну увагу зосереджено на забезпеченні необ-

хідного рівня житлово-комунального обслуговування містян, підтримці належного санітарного 

порядку і технічного стану будинків та інженерного обладнання, благоустрою міста в умовах на-

слідків військової агресії РФ проти України.

Капітальний ремонт та поточний ремонт житлового фонду, у тому числі постраждалого вна-

слідок бойових дій, виконувалися за рахунок коштів державного бюджету.

Укладалися договори з ЖБК, ЖК та ОСБ на виконання поточного ремонту, усунення пошко-

джень житлового фонду, аварій внутрішньобудинкових мереж.

Здійснювалося технічне обслуговування і ремонт ліфтів, обслуговування систем диспетчери-

зації у житлових будинках.

Проводилася підготовка житлового фонду багатоквартирних будинків територіальної громади 

м. Харкова до експлуатації в осінньо-зимовий період 2022–2023 рр.

У діючих умовах виявилося неможливим виконання запланованих обсягів робіт з ремонту та ре-

конструкції інженерних мереж міста. Здебільшого зусилля підвідомчих комунальних підприємств 

було зосереджено на усуненні руйнувань та пошкоджень мереж тепло-, водопостачання та во-

довідведення, які було завдано під час обстрілів та бомбардувань міста.

Для забезпечення сталого функціонування в умовах ворожої агресії та проведення ремонту 

об’єктів теплопостачання, які було пошкоджено внаслідок бойових дій, КП «Харківські теплові 

мережі» виділено фінансову допомогу з бюджету Харківської міської територіальної громади. До 

кінця 2022 року планується проведення робіт з ремонту, реконструкції, санації, заміни технічно 

зношених теплових мереж; ремонту, реконструкції та заміни допоміжного обладнання; капіталь-

ного і поточного ремонту насосів, котлів та теплообмінних апаратів.

З метою забезпечення проведення опалювального сезону 2022–2023 років в умовах воєнного 

стану в бюджеті Харківської міської територіальної громади на 2022 рік заплановано кошти на 

придбання блочно-модульних котелень.

Рішенням виконавчого комітету з резервного фонду бюджету Харківської міської територіаль-

ної громади на 2022 рік виділено кошти на ремонт ТЕЦ-3, що пошкоджена внаслідок обстрілів.

Перенаправлено раніше заплановані кошти КП «Харківводоканал» на ремонт пошкоджених 

внаслідок бойових дій мереж водопостачання та водовідведення. Виконувалися роботи з пе-

рекладки та санації водопровідних мереж, ремонту технологічного та електричного обладнання на 

насосних станціях, підтримання належного технічного стану мереж водовідведення.

Комунальні підприємства залучались до очищення понад 2,9 тис. прибудинкових територій пі-

сля розбирання зруйнованих внаслідок агресії РФ житлових будинків (прибирання, збір викидно-

го сміття, гілля, залишків битого скла).

Проводилися роботи з усунення аварійності та приведення до належного стану елементів благо-

устрою та дитячих / спортивних майданчиків.

Системно проводиться санітарна очистка вулиць, дитячих майданчиків, прибирання містків та 

пішохідних переходів, покіс трави.

Виконувався поточний ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства, фонтанів. Прово-

дився благоустрій парків та скверів, зоопарку та озеленення прибудинкових територій у житлових 

масивах міста.

Здійснювався комплекс санітарно-екологічних заходів з вивезення та утилізації твердих побу-

тових відходів.

Виконувалися заходи Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чи-

сельності в м. Харкові на 2018–2027 рр.
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Соціальна сфера
В останні роки відзначалися деякі позитивні зрушення в демографічній ситуації, але військова 

агресія РФ спонукала майже 50,0 % населення Харкова покинути місто. За інформацією Харків-

ської обласної військової адміністрації, на вересень 2022 року у місті близько 1,1 млн мешканців. 

Активне повернення харків’ян додому пов’язане з контрнаступом Збройних сил України та звіль-

ненням практично всієї території Харківської області.

Також продовжується процес старіння населення. Скорочується частка населення працездатно-

го віку і збільшується — людей похилого віку.

Очікується, що чисельність наявного населення у 2022 році зменшиться на 321,1 тис. осіб і на 

початок 2023 року становитиме 1,1 млн осіб. Таке скорочення населення обумовлено природним 

рухом та вірогідним неповерненням харків’ян, як тимчасово переміщених осіб, до власних домі-

вок у зв’язку з проведенням постійних обстрілів міста та втратою житла понад 150,0 тис. мешкан-

ців міста.

Здійснюється реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці, сприяння зайня-
тості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття, в тому числі в межах 

Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Хар-

кова на 2021–2025 роки.

Станом на 01.10.2022 чисельність безробітних, що перебували на обліку в Харківському місько-

му центрі зайнятості, склала понад 6,1 тис. осіб, отримують допомогу по безробіттю понад 5,5 тис. 

осіб.

У зв’язку з військовою агресією РФ проти України та знаходженням Харківської міської тери-

торіальної громади у зоні бойових дій очікується, що офіційно зареєстрований рівень безробіття 

на кінець 2022 року складе 0,84 % (на 01.01.2022 — 0,53 %).

За 9 місяців 2022 року у банку даних служби зайнятості налічувалося 5,5 тис. актуальних ва-

кансій, які були заявлені 1,7 тис. роботодавцями, 1,5 тис. з них була укомплектована за направлен-

ням служби зайнятості.

Для стабілізації ситуації на ринку праці проводяться комплексні заходи з метою збереження ро-

бочих місць. Надається допомога роботодавцям по частковому безробіттю у зв’язку з воєнним ста-

ном. Сума виплаченої допомоги за 9 місяців 2022 року складає майже 67,5 млн грн.

Очікується, що до кінця 2022 року у Харкові буде створено 5,7 тис. нових робочих місць.

Одним із факторів підвищення соціальних гарантій і доходів населення у 2022 році стало зро-

стання державних соціальних стандартів. Мінімальна заробітна 

плата встановлена з 1 січня 2022 року у розмірі 6 500 грн, з 1 жо-

втня 2022 року — 6 700 грн. Прожитковий мінімум на одну особу 

в розрахунку на місяць з 1 січня встановлено у розмірі 2 393 грн, 

з 1 липня — 2 508 грн, з 1 грудня — 2 589 грн (відповідно 2 481 грн, 

2 600 грн та 2 684 грн — для працездатних осіб, 1 934 грн, 2 027 грн 

та 2 093 грн — для осіб, які втратили працездатність).

Очікується, що за підсумками 2022 року середньомісяч-

на номінальна заробітна плата у місті Харкові становитиме 

14 000 грн, що у 2,1 разу більше мінімальної зарплати та у 5,2 разу 

більше прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Середній розмір пенсії по м. Харкову на 01.10.2022 становив 

4 585,3 грн, що у 2,2 разу більше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність.

Реалізація соціальної політики здійснювалася згідно з Програмою сприяння безпечній жит-

тєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки.

Протягом січня-лютого 2022 року надавалася одноразова адресна грошова допомога громадя-

нам окремих пільгових категорій за індивідуальними зверненнями громадян, за списками громад-

ських організацій та списками виконавчих органів Харківської міської ради. Станом на 01.10.2022 

грошову допомогу виділено майже 2,6 тис. громадян. Внаслідок збройної агресії РФ на території 

Харківської міської територіальної громади роботу з надання грошової допомоги за рахунок 

коштів бюджету Харківської міської територіальної громади призупинено.

За рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади станом на 01.10.2022 

майже 563,6 тис. громадян встановлено додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житло-

во-комунальні послуги, пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті 

і метрополітені тощо. Надано додаткові соціальні гарантії громадянам, які тимчасово розміщені 

в гуртожитках закладів вищої освіти, шляхом перерахування компенсації закладам вищої освіти за 

проживання в гуртожитках.

Продовжено роботу з подальшого розвитку ринку соціальних послуг міста.

У ході реалізації міського проєкту «Єдина соціальна мережа» за результатами конкурсного від-

бору визнано переможцями 24 проєктні пропозиції від 21 громадської організації соціального 

спрямування.

У зв’язку зі збройною агресією РФ проти України договори про співпрацю з організація-

ми-переможцями на реалізацію ініціатив на фінансовій основі не укладено. У період воєнних дій 

на території України громадські організації соціального спрямування — партнери з реалізації місь-

кого соціального проєкту «Єдина соціальна мережа» продовжують надання соціальних послуг та 

соціальної допомоги мешканцям міста. Надаються послуги інформування, консультування, нату-

ральна допомога, допомога в евакуації до безпечних країн, фізичний супровід осіб з інвалідністю, 

переклад жестовою мовою.

Організаціями з мережі інформаційних соціальних офісів в онлайн-форматі надаються 

консультації з актуальних правових та соціальних питань.

Транспортна соціальна послуга з перевезення осіб з інвалідністю І та ІІ груп з ураженням опор-

но-рухового апарату, які пересуваються на кріслах колісних, надавалася в період з 03.01.2022 по 

23.02.2022. За вказаний період диспетчерською службою виконано 728 заявок. З початком зброй-

ної агресії РФ на території України надання транспортної послуги призупинено.

Залишається стабільною мережа закладів соціальної спрямованості із надання різноманітних 

соціальних послуг жителям територіальної громади. Забезпечено функціонування 15 підпорядко-

ваних закладів соціальної сфери, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Харківської міської 

територіальної громади.

Суттєвим механізмом підтримки населення міста є надання адресної соціальної допомоги в ме-

жах виконання делегованих державою повноважень.

Нарахування та виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного 

стану на території адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі м. Харкова, де Управлін-

ня соціального захисту населення не мали можливості забезпечити підготовку виплатних доку-

ментів та проведення фінансування, здійснювалася Міністерством соціальної політики України 

на підставі наявних в базах даних щодо одержувачів грошових допомог, пільг та житлових субсидій.

З 18.05.2022 відновлено роботу Управлінь соціального захисту населення м. Харкова з призна-

чення та виплати адресної соціальної допомоги.

Жителям міста Харкова субсидії на неопалювальний період подовжені автоматично. Станом на 

01.10.2022 понад 60,3 тис. домогосподарств визначено право на отримання житлової субсидії.

Організовано роботу щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб з тимчасово оку-

пованої території України. У місті, згідно з загальнодержавною базою даних, на обліку перебува-

ють 125,8 тис. таких осіб, з них отримали статус внутрішньо-переміщеної особи після 24.02.2022 — 

37,7 тис. осіб, оформили допомогу — 32,9 тис. осіб.

Реалізується пілотний проєкт зі створення центрів надання соціальних послуг у форматі «Про-

зорий офіс». Центри успішно працюють вже у 4 районах міста. Здійснюється організаційна робота 

по створенню центрів в усіх районах міста. В умовах воєнного стану особлива увага приділяється 

безпеці при наданні адміністративних послуг.

У межах Комплексної програми з протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від 

вживання психоактивних речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 2021–2025 роки проводилася ін-

формаційно-просвітницька та соціально-профілактична робота за допомогою Інтернет-ресурсів 

та мобільних додатків. У період воєнного стану через збройну агресію РФ засідання Координацій-

ної ради з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії не проводились.

З метою поліпшення якості надання послуг у сфері соціального захисту населення впроваджу-

ються та розвиваються онлайн-сервіси, Портал електронних сервісів.

Послідовно проводиться робота із соціально-правового захисту дітей.

З початку військової агресії РФ проти України здійснювався облік переміщення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться у різних формах сімейного влашту-

вання та перебували у соціальних закладах, закладах охорони здоров’я.

Налагоджено та постійно підтримується зв’язок з Консульством України у Польщі, Посольства-

ми України у Німеччині, Франції, Чехії, Словаччині тощо. У ході співпраці надаються консультації 

сім’ям з дітьми, які звернулися за тимчасовим прихистком у країнах Європейського Союзу.

Ведеться облік переміщення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

знаходяться у різних формах сімейного виховання, та які перебували у соціальних закладах, за-

кладах охорони здоров’я. Здійснюється постійний супровід руху зазначених дітей, як по території 

держави, так і за її межами.

Проведено роботу щодо організації вивезення сімей з дітьми з небезпечних умов до евакуацій-

них потягів та автобусів.

Здійснюється робота у напряму запобігання незаконного перетину кордону особами з дітьми.

Ініційовано створення Реєстру дітей, які залишились без піклування батьків, під час воєнної 

агресії РФ проти України та внесення первинної інформації. Впроваджено на місцевому рівні 

Реєстр дітей, які втратили своїх законних представників під час воєнної агресії.

Проводиться постійна робота з підготовки інформації про руйнування будівель у м. Харкові, де 

функціонували дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім ї, проживали опікуни, піклувальни-

ки з дітьми.

Забезпечується діяльність Комісії з питань захисту прав дитини виконавчих органів Харківської 

міської ради в режимі ZOOM-конференції.

Здійснюються заходи щодо забезпечення функціонування комунального закладу соціаль-

ного захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова» та 

КЗ «Консультативо-кризовий центр «Відповідальне батьківство» Харківської міської ради».

Забезпечувалася реалізація заходів Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2021–

2025 рр. щодо захисту прав дітей, попередження соціального сирітства, створення умов для ро-

звитку сімейних форм виховання дітей, збереження в суспільстві сімейних цінностей, всебічного 

розвитку та виховання дітей, профілактики та реабілітації бездоглядних дітей у місті Харкові.

Систематично здійснюється профілактична робота з сім’ями, що опинилися в складних життє-

вих обставинах та яким надаються різні види допомоги.

Родинам опікунів, піклувальників за місцем проживання організовано надання допомоги від 

волонтерських організацій продуктами харчування, засобами гігієни та медикаментами.

Проводилися профілактичні рейди, за результатами яких виявлених дітей влаштовано до 

спеціальних закладів, повернуто батькам або особам, які їх замінюють, та влаштовано до закладів 

охорони здоров’я.

Проводилися обстеження сімей, в яких батьки не виконують належним чином обов’язки щодо 

виховання своїх дітей.

Станом на 01.10.2022 на обліку перебувають понад 1,6 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, і тих, які опинилися у складних життєвих обставинах.

З метою захисту майнових та особистих немайнових прав дітей здійснювалося представництво 

неповнолітніх у судах різних інстанцій.

Продовжувалася робота щодо реалізації права дитини на виховання в сімейному оточенні шля-

хом усиновлення, опіки, створення нових прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, 

влаштування до них дітей відповідних категорій. Станом на 01.10.2022 у м. Харкові право на ви-

ховання в сімейному оточенні реалізувало майже 1,2 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.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 «Деякі питання забез-

печення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та під-

тримки малих групових будинків» здійснено відповідні заходи щодо отримання грошової компен-

сації з державного бюджету на умовах співфінансування для подальшого придбання житла дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа у 2021–2022 роках.

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

жету, з бюджету Харківської міської територіальної громади, коштів, отриманих від Національної 

служби здоров’я України, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

У ході вирішення пріоритетних завдань розвитку галузі діяльність виконавчих органів була 

спрямована на забезпечення стабільності роботи галузі, збереження основних її ресурсів.

У межах Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямах розвитку галузі охорони 

здоров’я м. Харкова на 2011–2025 роки» за рахунок бюджетних коштів у 2022 році у 23 закладах 

охорони здоров’я проведено капітальні ремонти та 41 комунальним некомерційним підприєм-

ством охорони здоров’я буде придбано сучасне медичне обладнання.

Комунальними некомерційними підприємствами Харківської міської ради згідно з програмою 

медичних гарантій у 2022 році очікується отримати від Національної служби здоров’я України кошти 

у загальній сумі майже 4 123,7 млн грн, які буде використано для оплати за надані медичні послу-

ги, на виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання медикаментів, продуктів харчування, 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання предметів та матеріалів, у т. ч. довгостроко-

вого користування (медичне обладнання), проведення капітального ремонту, оплату інших послуг.

Продовжувалося сприяння здійсненню заходів, спрямованих на розвиток ринку медичних по-

слуг за рахунок платних послуг та госпрозрахункової діяльності. Додатково в галузь охорони здо-

ров’я міста за 2022 рік очікується залучити близько 63,5 % від загальної суми бюджету галузі.

Комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я організовано проведення 

комплексних медичних оглядів, у першу чергу дітей та підлітків, вагітних, інвалідів, чорнобильців, 

ветеранів праці та людей похилого віку, робітників підприємств та організацій, школярів та студен-

тів тощо. Профілактичними медичними оглядами охоплюється до 70,0 % населення міста.

Організовані цільові медичні огляди з метою виявлення артеріальної гіпертензії, цукрового діа-

бету, глаукоми, онкологічних захворювань, у тому числі у жінок з використанням цитологічних, 

мамографічних та ультразвукових досліджень, профілактичні флюорографічні огляди та рентге-

нологічні дослідження.

Здійснюються заходи щодо зниження малюкової смертності та загального рівня перинатальних 

втрат.

Розвиваються стаціонарозамінні форми надання медичної допомоги.

Здійснювався постійний контроль за використанням ліжкового фонду стаціонарів міста. Від-

мічається зниження показника термінів перебування хворих на ліжку та збільшення обігу ліжка.

Упродовж 2022 року комунальні некомерційні підприємства та заклади охорони здоров’я міста 

Харкова здійснюють комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільності та підвищення 

рівня показників діяльності галузі, підтримку найбільш важливих пріоритетних напрямків з на-

дання медичної допомоги населенню та забезпечення її доступності.

У 2022 році діяльність у сфері освіти міста в цілому була спрямована на реалізацію Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова на 2018–2024 роки та створення умов для організації освіт-

нього процесу в закладах освіти в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відповідно до запитів територіальної громади міста у 2021/2022 навчальному році освітню діяль-

ність провадили 489 закладів освіти, у тому числі 426 — комунальної форми власності та 13 закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти державної форми власності. Крім того, функціонува-

ли 50 приватних закладів: 30 шкіл та 20 дитячих садків. У закладах освіти міста здобували освіту 

187,5 тис. осіб: дошкільну освіту — 41,9 тис. вихованців; повну загальну середню освіту — 138,6 тис. 

учнів; професійну (професійно-технічну) освіту — 7,0 тис. учнів.

З початку вторгнення РФ в Україну освітній процес був призупинений, а з 11.04.2022 навчальні 

заклади відновили освітній процес. Форма занять була виключно дистанційною, для чого задіяні 

електронні освітні платформи і комунікаційні онлайн-сервіси. Заклади дошкільної освіти кому-

нальної форми власності освітній процес не здійснювали з 24.02.2022.
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За підсумками навчального року, документи про здобуття повної загальної середньої освіти от-

римали 7,8 тис. випускників 11 класів, із них 599 отримали медалі.

У 2021/2022 навчальному році зовнішнє незалежне оцінювання знань для випускників шкіл 

замінено на національний мультипредметний тест. За результатами оцінювання школярі вступа-

тимуть до закладів вищої освіти.

У міському банку «Обдарованість» міститься інформація про досягнення понад 6,1 тис. обда-

рованих учнів. Учні міста брали активну участь у всеукраїнських дистанційних конкурсах та олім-

піадах.

Під час активних військових дій укриття закладів освіти міста стали прихистком для майже 

18,0 тис. жителів міста.

Забезпечується організація розміщення людей, чиє житло зруйновано, в закладах освіти та гур-

тожитках закладів вищої освіти.

Здійснювався психологічний супровід майже 600 дітей, які перебували на станціях Харківського 

метрополітену, які функціонували як об’єкт укриття для цивільного населення.

З початку бойових дій загинуло 24 дитини, 85 отримали поранення та травми.

У результаті бойових дій руйнації зазнали 241 будівля 238 закладів комунальної форми власності 

та установ освіти, що складає більше половини освітнього фонду (55,0 %). Пошкоджень зазнали 

107 будівель дитячих садків (51,0 %), 115 будівель загальноосвітніх шкіл (63,0 %), 12 будівель по-

зашкільних закладів (43,0 %) та 4 будівлі управлінь освіти (44,0%).

Пошкодження отримали 9 з 13 державних професійних (професійно-технічних) закладів 

(69,0 %), руйнування отримали 32,0 % усіх будівель, що використовуються закладами.

У третину об’єктів були неодноразові влучання, чотири школи зруйновано повністю. За по-

передніми оцінками, втрати освітньої інфраструктури міста перевищують 3,0 млрд. грн.

З урахуванням рішення сесії Харківської міської ради про ліквідацію 2 вечірніх шкіл, дитячого 

будинку та створення закладу дошкільної освіти, з 01.09.2022 система освіти міста налічує 424 за-

клади комунальної форми власності, у тому числі 211 закладів дошкільної освіти, 184 заклади за-

гальної середньої освіти, 28 закладів позашкільної освіти та навчально-виховний комплекс.

Через постійні обстріли та знищення будівель освітньої інфраструктури Харкова у 2022/2023 на-

вчальному році у школах міста освітній процес розпочався в дистанційному форматі, з викори-

станням електронних освітніх платформ і комунікаційних онлайн-сервісів та інструментів. У за-

кладах дошкільної освіти комунальної форми власності освітній процес не розпочався.

В очному режимі освітній процес, виходячи з безпекової ситуації, може запроваджуватися 

в приміщеннях або будівлях закладів освіти, які мають споруди цивільного захисту, що можуть 

бути використані для укриття учасників освітнього процесу у разі необхідності. Проведено моніто-

ринг наявності та стану укриттів у закладах освіти.

Кількість учнів шкіл комунальної форми власності становить 117,4 тис. дітей, у тому числі у пер-

ші класи зараховано 7,1 тис. дітей, що відповідно на 9,4 тис. та 5,2 тис. менше, ніж у попередньому 

навчальному році.

Облікова чисельність вихованців комунальних дитячих садків скоротилася на 7,0 тис. та стано-

вить 33,6 тис. дітей. У професійних (професійно-технічних) закладах навчаються 6,2 тис. учнів, що 

на 0,8 тис. менше, ніж у попередньому навчальному році.

У межах Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022–2026 роки 

та Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018–2024 роки проводилася робота із 

забезпечення належних умов роботи закладів культури, розвитку їх матеріально-технічної бази, 

створення умов для самореалізації особистості, участі городян у культурному житті міста.

У січні-лютому 2022 року у місті проведено понад 1,2 тис. культурно-масових та мистецьких 

заходів.

Мережа підвідомчих закладів культури станом на 01.01.2022 налічує 25 початкових спеціалізова-

них мистецьких навчальних закладів; 10 бібліотечних закладів, які об’єднують 73 бібліотеки-філії; 

11 клубних закладів; 4 музеї; КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»; 

КП «Меморіальний парк «Дробицький Яр».

У зв’язку із запровадженням воєнного стану з 24.02.2022 заклади культури закрито для відвіду-

вачів та переведено в режим онлайн-роботи. На дистанційну форму роботи переведено навчаль-

ний процес в мистецьких школах.

У квітні-травні 2022 року за ініціативою Харківського міського голови реалізовано творчий 

проєкт, що об’єднав зусилля працівників публічних бібліотек, педагогів мистецьких шкіл та фа-

хових закладів культури Харкова для створення на 29 станціях метрополітену щоденних майдан-

чиків культурного простору для харків’ян, що переховувалися на станціях метрополітену під час 

небезпеки.

Публічними бібліотеками міста забезпечувалося створення власних баз даних, автоматизація 

процесу обслуговування в отриманні інформації про діяльність бібліотек в інтерактивному фор-

маті, надавалися інноваційні бібліотечні послуги, створювався власний медіаконтент.

25 школами естетичного виховання міста Харкова здійснено набір учнів на 2022/2023 навчаль-

ний рік. Загальна чисельність учнів склала 7,4 тис. осіб, у тому числі 1,3 тис. дітей пільгового 

контингенту.

Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького і Меморіальний парк «Дробицький 

Яр» не працюють для відвідувачів. Проводяться роботи з утримання територій у належному стані. 

Комунальне підприємство «Меморіальний парк «Дробицький Яр» та комунальне підприємство 

«Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» отримують фінансову підтримку за 

рахунок коштів бюджету Харківської територіальної громади.

Внаслідок військової агресії РФ проти України пошкоджено будівлі та приміщення 36 закладів 

культури. Здійснюється поточний (аварійно-відновлювальний) ремонт на 16 об’єктах закладів 

культури (10 бібліотек, 3 мистецькі школи, 2 заклади клубного типу та художня галерея).

Здійснено капітальний ремонт клубного закладу та частковий капітальний ремонт на 6 об’єктах 

закладів культури (3 бібліотеки, 2 заклади клубного типу та мистецька школа).

Ведеться активна робота щодо підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий 

період.

З метою підтримки сім’ї, дітей та молоді в діючих умовах забезпечувалася реалізація заходів 

Міської програми «Молодь Харкова» на 2022–2026 роки та Комплексної програми реалізації ген-

дерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022–2026 роки. Працював комунальний заклад 

«Харківський міський центр дозвілля молоді» та продовжив роботу ККЗ «Україна».

У межах програм протягом 9 місяців 2022 року проведено 113 заходів, якими охоплено понад 

86,4 тис. осіб.

В умовах воєнного стану заходи проводяться в форматі відеоконференцій, онлайн-трансляцій, 

онлайн-курсів, онлайн-зустрічей тощо.

Основним способом комунікації з молоддю є соціальні мережі та месенджери. У соціальних ме-

режах здійснено 351 публікацію, охоплення — близько 143,6 тис. осіб.

Забезпечено ефективну роботу консультативно-дорадчого органу — Молодіжної ради при Хар-

ківському міському голові. В соціальних мережах Молодіжною радою здійснено 622 публікації. Від 

початку військової агресії РФ проти України Молодіжна рада зібрала понад 8,9 млн грн благодій-

них коштів. Харків’яни та мешканці області отримали 35,0 тис. пакунків дитячого харчування та 

медикаментів. Продуктові набори отримали понад 233,0 тис. харків’ян. Молодіжною радою разом 

із волонтерами облаштувано 45 підвалів для укриття харків’ян.

Проведено районний етап Міського конкурсу «Молода людина 2022 року» з метою підтрим-

ки обдарованої та талановитої молоді, відзначення вагомих досягнень молоді, кращих моло-

дих спеціалістів в галузі виробничої, громадської та творчої діяльності. Для участі у конкурсі 

143 молодих людини подали свої роботи. Ведеться робота щодо проведення міського етапу 

конкурсу.

Здійснювалася робота щодо організації змістовного дозвілля молоді на базі комунального закла-

ду «Харківський міський центр дозвілля молоді». Проведено 18 заходів, в яких взяли участь понад 

12,0 тис. осіб. У соціальних мережах КЗ «Харківський міський центр дозвілля молоді» здійснено 

180 публікацій, охоплення склало майже 81,5 тис. осіб.

Протягом січня-лютого працював Молодіжний центр Індустріального району м. Харкова та 

ККЗ «Україна». Об’єкти підготовлені до експлуатації в осінньо-зимовий період 2022–2023 років.

Молодіжний простір «ХАБ 6/9» проводить заходи для молоді он-лайн. У 2022 році молодіжний 

простір «ХАБ 6/9» став членом Асоціації молодіжних центрів України та є платформою для ре-

алізації проєкту, спрямованого на підтримку молодіжних громадських ініціатив та організацій по 

всій Україні.

Місто Харків отримує методологічну підтримку від Представництва Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) щодо реалізації глобальної програми «Громада, дружня до дітей та молоді». Робота 

щодо провадження ініціативи продовжується. Харківська міська територіальна громада увійшла 

до переліку громад — отримувачів цільової пожертви в межах проєкту «Надзвичайне реагування, 

спрямоване на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових пере-

казів громадам/муніципалітетам, які залучені до Ініціативи «Громади, дружні до дітей та молоді». 

Отримано кошти у розмірі 1,5 млн грн та придбано для багатодітних сімей, в яких навчається троє 

і більше дітей шкільного віку, 173 комп’ютерні планшети для забезпечення онлайн-навчання.

Ведеться Єдиний електронний реєстр багатодітних сімей міста Харкова. Станом на 01.10.2022 на 

обліку знаходиться понад 5,4 тис. багатодітних сімей, в яких виховується 17,4 тис. дітей.

Здійснюється облік дітей пільгових категорій, які бажають оздоровитися в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку. До реєстру включено 561 дитину, станом на 01.10.2022 оздоровлено 

147 дітей.

Надано 3,1 тис. послуг з видачі та продовження строку дії посвідчень батьків та дітей з багатодіт-

ної сім’ї та проведено 5,8 тис. консультацій з цих питань.

Ведеться база даних сімей, в яких вчинено насильство. Проведено роботу з майже 1,1 тис. сім’я-

ми, що звернулися за допомогою до правоохоронних органів та органів влади з приводу домаш-

нього насильства.

Проведено 19 заходів, у тому числі он-лайн, в яких взяло участь 5,2 тис. осіб, з питань протидії 

торгівлі людьми та 8 онлайн-тренінгів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків, дискримінації за ознакою статі, в яких взяло участь 320 осіб.

Протягом березня-серпня 2022 року розповсюджено 51,7 тис. наборів гуманітарної допомо-

ги; оформлено документи для отримання фінансової благодійної допомоги понад 1,9 тис. сім’ям 

з дітьми; надано допомогу майже 2,4 тис. сім’ям з дітьми з питань оформлення соціальних виплат; 

організовано надання психологічної допомоги 178 дітям та їх батькам.

Реалізація заходів Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культу-
ри і спорту м. Харкова на 2017–2025 роки та Комплексної цільової програми розвитку футболу 

в м. Харкові на 2017–2025 роки, направлених на створення умов для зміцнення здоров’я населен-

ня, популяризації масового та професійного спорту, залучення всіх верств населення міста до за-

нять фізичною культурою та спортом, здійснювалася в умовах військової агресії РФ проти України.

На 2022 рік заплановано проведення майже 1,2 тис. спортивно-масових заходів (змагань, фе-

стивалів, навчально-тренувальних зборів тощо). У зв’язку з відсутністю відповідних умов для про-

ведення спортивно-масових заходів за 9 місяців 2022 року проведено лише 50 спортивних змагань 

та заходів, які включені до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

м. Харкова на 2022 рік.

Календарним планом передбачено 19 заходів для спортсменів з інвалідністю та 21 спортив-

но-масовий захід за участю ветеранів. З початку 2022 року заходи не проводились.

Фінансування спортивно-масових заходів, спорту вищих досягнень та команд майстрів здійсню-

валося з бюджету Харківської міської територіальної громади.

На початок 2022 року функціонувало 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної влас-

ності міста.

Внаслідок терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ, станом на 

01.10.2022 пошкоджено 5 закладів, підвідомчих Управлінню з питань фізичної культури та спорту: 

КЗ «МКДЮСШ «Восток», КЗ «ХМСДЮСШОР «Комунар» зі стрільби з лука», КЗ «ХМСДЮСШОР 

з водних видів спорту Я. Клочкової», КЗ «МСДЮСШОР» та КПНЗ «Комплексний центр клубів 

за місцем проживання».

Постійна увага приділялася створенню необхідних умов для підготовки спортсменів вищої 

кваліфікації. Здійснювалася фінансова підтримка спорту вищих досягнень та команд майстрів.

У 2022 році на ХІІІ зимових Паралімпійських іграх харківськими спортсменами завойовано 

6 золотих, 4 срібні і бронзова медаль, на ХХІV літніх Дефлімпійських іграх — 8 золотих, 5 срібних 

і 6 бронзових медалей, на ХІ Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту харківський спортсмен 

здобув срібну нагороду.

Загальна сума винагород, виплачена харківським спортсменам-переможцям та призерам 

ХІІІ зимових Паралімпійських, ХХІV літніх Дефлімпійських, ХІ Всесвітніх ігор та їх тренерам, 

складає понад 2,6 млн грн.

У зв’язку з військовою агресією РФ робота комунального позашкільного закладу «Харківський 

міський комплексний центр клубів за місцем проживання» з надання фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних послуг дітям та підліткам тимчасово призупинена. Зазнали пошкоджень приміщення 

18 клубів за місцем проживання (16,8 % від загальної кількості клубів). Здійснюється капітальний 

ремонт.

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні робота, яка планувалася протягом 2022 року 

щодо зміцнення позитивного спортивного іміджу та престижу Харкова як спортивного міста як 

в Україні, так і в міжнародному співтоваристві, відповідно до Міської програми спортивних імід-

жевих проєктів на 2013–2025 роки, була частково призупинена.

Станом на 01.10.2022 проведено 1 спортивно-масовий захід з 19 передбачених: фестиваль-кон-

курс хореографічного мистецтва.

Організована та проведена онлайн-конференція з представниками спортивної громадськості, 

на якій обговорювалися проблемні питання спортивної спільноти Харкова в умовах війни та шля-

хи їх вирішення.

Надавалась інформаційно-консультативна підтримка представникам спортивної громадськості; 

забезпечувалося наповнення інформаційних платформ в мережі інтернет (сайти «Харківські спор-

тивні шкільні ліги», «KharkivSportCity») та пов’язані з ними соціальні мережі інформацією про 

проведені у місті Харкові, Україні і світі спортивні заходи, досягнення харківських спортсменів та 

спортивні новини міста. Здійснено підготовку інформаційного проєкту про спортивну спільноту, 

яка займається волонтерством у м. Харкові. Проведено онлайн-конкурс фізичної активності для 

городян; онлайн-марафон «Щоденні онлайн-тренування від харківських тренерів з видів спорту»; 

відеоконкурс до Дня фізичної культури та спорту. Взято участь у Всеукраїнських онлайн-семінарах 

та семінарах-практикумах.

Збройна агресія РФ проти України змінила напрями розвитку міжнародної іміджевої політики 
та міжнародного співробітництва. Пріоритетним напрямом у 2022 році стала співпраця з містами-

побратимами та партнерами, а також міжнародними організаціями в аспекті надання гуманітарної 

допомоги, та взаємодія щодо повоєнної відбудови міста Харкова. Для оптимального стратегічного 

планування участі міжнародних партнерів у процесах відбудови Харкова створено Координаційну 

раду міст-партнерів при Харківському міському голові.

Рівень поінформованості світової спільноти про місто Харків має безпосередній вплив на сучас-

ні геополітичні процеси в Європі та світі.

Розвиток міжнародного співробітництва та інтенсифікація міжнародної іміджевої роботи спря-

мовано на зміцнення авторитету міста Харкова, що відповідає національним зовнішньополітич-

ним, зовнішньоекономічним та гуманітарним інтересам покликаним забезпечити подальший по-

ступ України на шляху її інтеграції в європейські та світові процеси.

Харківська міська рада станом на 01.01.2022 підтримувала побратимські та партнерські зв’язки 

із 31 містом у 23 країнах світу. Ці зв’язки базувалися на підписаних угодах про побратимство та 

співробітництво.

У зв’язку зі збройною агресією РФ проти України, яка призвела до людських втрат та значних 

руйнувань інфраструктури міста Харкова, розірвано в односторонньому порядку побратимські 

відносини з містами: Бєлгород, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ, Санкт-Петербург.

Підтвердженням статусу Харкова на міжнародній арені, рівня довіри та упевненості у європей-

ській перспективі України та Харкова є те, що у період збройної агресії укладено Угоду про парт-

нерство та співробітництво між містами Харків та Люблін (21.05.2022) та Угоду про встановлення 

партнерських відносин між містами Харків та Турку, Фінляндія (25.08.2022).
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Протягом багатьох років у Харкові реалізується проєкт «Харків дипломатичний». Наразі про-

довжується співпраця з дипломатичними представництвами та консульськими установами іно-

земних держав.

Харків як перше місто в Україні нагороджене усіма почесними нагородами Ради Європи, вклю-

чаючи Приз Європи, віце-головуюче в Асоціації міст — володарів Призу Європи. З метою попу-

ляризації загальноєвропейських цінностей та ідеї Призу Європи серед міст України функціонує 

Постійне представництво Асоціації міст-володарів Призу Європи в Україні з офісом у місті Хар-

кові.

Харків бере участь у роботі міжнародних організацій: як асоційований член міжнародної ор-

ганізації ЄВРОСІТІЗ, Світової Федерації туристичних міст (WTCF). Опрацьовуються питання 

приєднання до нових міжнародних платформ та асоціацій.

У межах залучення гуманітарної допомоги продовжувалася робота із «Фондом робітни-

чої благодійності» м. Берінгерсдорфа-Швайга, австрійською екологічною організацією «Гло-

баль-2000», німецькою організацією IsraAid, а також відбувалась активна співпраця з неурядови-

ми неприбутковими організаціями Франції в аспекті надання гуманітарної допомоги для міста 

Харкова: Fédération nationale de la protection civile, FNPC, Асоціація міжнародної солідарності 

ACTED, Асоціації медичної та благодійної допомоги Франція — Україна (AMCFU), Міжнарод-

ною асоціацією солдатів миру (AISP).

Через активні бойові дії у регіоні суб’єкти господарювання міста Харкова перебувають у скрут-

ному становищі, внаслідок чого зовнішньоекономічна діяльність зазнала значних втрат та обме-

жень.

Проблеми розвитку туристичної галузі пов’язані з військовою агресією РФ проти України та її 

наслідками. Подальша робота зі сприяння розвитку туризму в м. Харкові, її зміст та терміни зале-

жатимуть від стану ситуації в місті Харкові.

Реалізовувалася Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями 
та фінансовими установами на 2019–2025 роки, направлена на сприяння економічному та соціаль-

ному розвитку міста.

Здійснюється співпраця з міжнародними партнерами для подолання наслідків у місті Харкові 

збройної агресії РФ проти України.

Протягом 2022 року планувалася реалізація заходів, передбачених Програмою охорони навко-
лишнього природного середовища м. Харкова на 2021–2030 рр., за рахунок власних коштів під-

приємств міста на суму 18,0 млн грн та коштів Фонду охорони навколишнього природного сере-

довища на суму 5,6 млн грн. У 2021 році обсяги викидів забруднюючих речовин і парникових газів 

у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по місту зменшилися у порівнянні 

з 2020 роком на 5,5 % і становили 3 488,2 тони.

Через наслідки збройної агресії РФ виникли перешкоди у реалізації заходів з охорони навко-

лишнього природного середовища, у тому числі вимушено призупинено будівництво та очікуване 

введення в дію заводу з переробки твердих побутових відходів, а також неможливо оцінити шкоду, 

що завдається навколишньому природному середовищу міста.

У межах Комплексної програми розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної без-

пеки та сприяння організації територіальної оборони у місті Харкові на 2018–2025 роки реалізо-

вувалися заходи з попередження виникнення надзвичайних ситуацій та своєчасного реагування 

на них. Виконання зазначеної Програми дозволило створити умови щодо: зменшення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; ефективного вико-

ристання сил цивільного захисту міста в умовах воєнного стану; удосконалення матеріально-тех-

нічного оснащення сил цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми єдиної дер-

жавної системи цивільного захисту та підрозділів територіальних органів ДСНС, які здійснюють 

аварійно-рятувальне обслуговування територій та об’єктів міста; оповіщення населення міста при 

загрозі та виникненні надзвичайної ситуації техногенного, природного та воєнного характеру; на-

вчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.

На початку 2022 року у зв’язку із можливою загрозою захоплення територій України, дій ди-

версійно-розвідувальних груп щодо дезорганізації критично важливих об’єктів забезпечення жит-

тєдіяльності населення, системи державного та військового управління в державі виникла нагаль-

на проблема у створенні військових частин (підрозділів) сил територіальної оборони на території 

областей, районів, міст та їх матеріально-технічному забезпеченні для захисту суверенітету і неза-

лежності держави, охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів влади, території і населення 

міста, боротьби з диверсійними розвідувальними групами та незаконними збройними формуван-

нями, а також підтримання безпеки та правопорядку в місті.

Напередодні початку російської збройної агресії проти України рішенням Харківської міської 

ради від 18.02.2022 № 847/22 прийнято у новій редакції Комплексну програму розвитку цивільно-

го захисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони 

в місті Харкові на 2018–2025 роки. Реалізація заходів Програми спрямована на придбання війсь-

кового майна, спеціальних засобів, спорядження, засобів зв’язку, оргтехніки, пально-мастильних 

матеріалів та інших матеріально-технічних засобів для потреб службової діяльності бригади тери-

торіальної оборони та підрозділів Збройних сил України, а також на підготовку населення м. Хар-

кова до участі в русі національного спротиву.

Здійснюється діяльність щодо сприяння створенню безпечних і нешкідливих умов праці на 

підприємствах міста, профілактики та запобігання нещасним випадкам на виробництві. Для ре-

алізації прав працюючих на здорові й безпечні умови праці на підприємствах, в організаціях та 

установах міста здійснювалися регулярні обстеження та контроль за атестацією робочих місць за 

умовами праці, реєстрацією та виконанням колективних договорів, здійсненням обов’язкових ме-

дичних оглядів працівників певних категорій, проведення навчання з питань охорони праці.

Станом на 01.10.2022 діяло 11,0 тис. колективних договорів, якими передбачено заходи для за-

безпечення належних умов праці робітників. За 9 місяців 2022 року на підприємствах міста укла-

дено 160 колективних договорів, які мають розділ з охорони праці. Діючими договорами охопле-

но 382,0 тис. працюючих на підприємствах міста. Проте істотно змінити ситуацію не дозволяють 

складне фінансове становище багатьох підприємств, недостатня ефективність систем управління 

охороною праці на них та військова агресія РФ проти України.

За 9 місяців 2022 року на підприємствах міста Харкова зафіксовано 82 нещасні випадки на ви-

робництві, внаслідок яких постраждало 82 особи, у тому числі з летальним наслідком — 6 нещас-

них випадків та 6 постраждалих осіб. На підприємствах міста зареєстровано 6 випадків професій-

них захворювань.

Реалізуються заходи Програми взаємодії міської ради з громадськими об’єднаннями м. Харкова 

на 2021–2025 роки. Харківською міською радою надавалася фінансова підтримка діяльності гро-

мадських організацій ветеранів, що діють на території м. Харкова та організаційна й інформацій-

но-методична допомога громадським об’єднанням у здійсненні їх статутної діяльності.

Здійснювалися заходи стосовно протидії злочинності, порушенням громадського порядку та ін-

шим антисоціальним проявам.

Організовано взаємодію органів місцевого самоврядування, Головного управління Національ-

ної поліції в Харківській області, Управління патрульної поліції в Харківській області Департамен-

ту патрульної поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста.

Здійснювалися заходи щодо недопущення фактів мародерства, розкрадання гуманітарної до-

помоги і колабораціонізму, а також охорони громадського порядку в умовах воєнного стану. Про-

водилася робота стосовно вдосконалення системи профілактики правопорушень, посилення бо-

ротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, іншими ан-

тисоціальними явищами.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО 
ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У 2023 РОЦІ

Головна мета виконавчих органів міської ради — забезпечення відновлення сталого розвитку 

міста, підвищення комфортності проживання громадян за рахунок відбудови, відновлення та ро-

звитку інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення соціальних і гуманітарних питань, за-

безпечення гідних умов життя та підвищення добробуту населення на підставі позитивних струк-

турних зрушень в економіці, забезпечення її розвитку та підвищення її конкурентоспроможності 

із закладанням інноваційно-інвестиційної бази.

Економічна та соціально-гуманітарна політика здійснюватиметься відповідно до поставле-

них завдань та сформованих пріоритетних заходів роботи на 2023 рік і спрямовуватиметься на 

вирішення існуючих проблем та подальший розвиток міста, в тому числі в умовах наслідків війсь-

кової агресії РФ.

Серед основних завдань економічного та соціального розвитку міста Харкова на 2023 рік слід 
виділити:

проведення відновлювальних робіт житлового фонду міста після руйнувань, завданих військо-

вою агресією РФ проти України;

відновлення пошкоджених виробничих, адміністративних приміщень комунальних під-

приємств та спецтехніки;

забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами та належного функціону-

вання інфраструктури і систем життєзабезпечення;

створення сприятливих умов для збереження, відновлення та перезапуску підприємств проми-

слового сектору та підприємницької діяльності у місті;

поліпшення якості суспільних послуг, запровадження нових електронних сервісів у місті Хар-

кові та організація, координація роботи у сфері цифрового розвитку;

надання мешканцям міста якісних адміністративних та соціальних послуг;

відновлення в повному обсязі якісного та безпечного перевезення пасажирів міським транспор-

том;

підвищення ефективності використання комунальної власності, діяльності комунальних під-

приємств та забезпечення виваженої тарифно-цінової політики, раціональне використання зе-

мельних ресурсів;

сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних відносин.

Пріоритетні заходи на шляху до реалізації поставлених завдань у 2023 році:
стабільне наповнення доходної частини бюджету Харківської міської територіальної громади 

для вирішення соціальних та економічних завдань розвитку міста;

розробка Програми комплексного відновлення території Харківської міської територіальної 

громади та нового Генерального плану міста;

відновлення та забезпечення проведення цілеспрямованої містобудівної політики, розвитку 

житлово-комунального господарства, транспортно-дорожнього господарства та зв’язку;

реалізація державної місцевої політики у сфері цифрового розвитку, електронного урядування, 

електронної демократії та розвитку інформаційного суспільства;

забезпечення стабільної, прозорої, прогнозованої, збалансованої та економічно обґрунтованої 

тарифно-цінової політики;

реалізація ефективної системи управління комунальними підприємствами, забезпечення про-

зорості у сфері бюджетних закупівель та підвищення ефективності регулювання земельних відно-

син у місті;

сприяння енергомодернізації будівель Харківської міської територіальної громади;

удосконалення системи управління та контролю у сфері охорони навколишнього 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; коорди-

нація дій щодо забезпечення захисту законних прав і свобод громадян, сприяння реалізації прав 

працюючих на безпечні умови праці;

реальна готовність органів управління, сил і засобів цивільного захисту до реагування на над-

звичайні ситуації, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій;

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

релігійними громадами;

забезпечення відкритості і прозорості, об’єктивного та всебічного інформування територіальної 

громади міста Харкова про діяльність міського голови, міської ради та її виконавчих органів;

встановлення єдиного системного порядку розроблення міських цільових та комплексних про-

грам, моніторингу та звітності про їх виконання.

Критерії досягнення пріоритетів:
підвищення якості системи соціальних послуг, посилення адресності надання соціальної допо-

моги;

підвищення якості послуг, що надаються комунальними підприємствами, забезпечення умова-

ми комфортного проживання мешканців міста;

збільшення кількості потенційних внутрішніх і зовнішніх інвесторів;

поліпшення стану економіки та інфраструктури міста за рахунок залучення іноземних інве-

стицій до розвитку виробництва на підприємствах усіх форм власності;

забезпечення населення своєчасними, безпечними й якісними пасажирськими перевезеннями 

та телекомунікаційними послугами; оновлення транспортної інфраструктури міста та поліпшення 

стану вулично-дорожньої мережі;

забезпечення планових надходжень до бюджету Харківської міської територіальної громади;

збільшення розміру середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівни-

ка по місту до 17 000 грн; підвищення середньомісячного розміру пенсії до 5 800 грн;

досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від наслідків надзвичайних си-

туацій техногенного та природного характеру, зниження рівня аварійності та виробничого трав-

матизму;

забезпечення функціонування та покращення інформатизації міста, створення різних баз даних, 

виконання робіт і надання послуг щодо накопичення, обробки та передачі інформації з викори-

станням передових інформаційних технологій, формування парку складної електронної техніки;

забезпечення стабільності громадських, міжнаціональних, міжконфесійних відносин у місті, 

підвищення рівня публічної безпеки та впровадження заходів щодо охорони життя і здоров’я гро-

мадян.

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 монополізму, впливає на структуру економіки та на якісну характеристику 

валового внутрішнього продукту, розширює сферу свободи ринкового вибору, характеризується 

раціональними формами управління, забезпечує більш швидку реалізацію інновацій.

У 2023 році особливо актуальною є розробка та реалізація обґрунтованої та ефективної політи-

ки підтримки розвитку бізнесу з метою створення сприятливих умов для його відновлення і ак-

тивізації діяльності.

Продовжиться реалізація заходів Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові 

на 2018–2027 роки.

Основними проблемами є:
низька активність суб’єктів малого і середнього підприємництва через бойові дії у місті, спри-

чинені збройною агресією РФ;

скорочення обсягів виробництва або взагалі його припинення через значні руйнування вироб-

ничих потужностей та нестачу сировини;

розрив ланцюгів постачання продукції та зниження попиту на неї через втрату каналів збуту.

Основна мета на 2023 рік:
створення сприятливих умов для відновлення та перезапуску підприємницької діяльності 

у місті.

Основні завдання на 2023 рік:
забезпечення інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності, 

налагодження партнерських відносин між владними структурами та представниками бізнесових 

кіл;

впровадження заходів щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг суб’єктам 

господарської діяльності;

забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності».
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Основні заходи Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку щодо забезпечен-

ня виконання завдань (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1
Проведення роботи щодо реалізації Програ-
ми підтримки розвитку підприємництва у м. 
Харкові на 2018–2027 роки.

Створення сприятливих умов для активізації діяльності малого та середньо-
го бізнесу, підвищення його внеску у забезпечення зайнятості населення міста, 
наповнення бюджету Харківської міської територіальної громади, спрощення 
процедури видачі документів дозвільного характеру суб’єктам підприємництва, 
удосконалення ресурсної та інформаційної підтримки підприємництва, поліпшен-
ня бізнес-клімату.

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

3 Посилення фінансової спроможності під-
приємств малого та середнього бізнесу.

Надання фінансово-кредитної підтримки шляхом реалізації Порядку часткової 
компенсації з бюджету Харківської міської територіальної громади відсоткових 
ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію біз-
нес-проєктів суб’єктів малого та середнього підприємництва міста Харкова.

4 Забезпечення інформаційної та організацій-
ної підтримки бізнес-структур міста.

Забезпечення суб’єктів господарювання актуальною інформацією з питань ве-
дення бізнесу; залучення широкого кола громадськості до розв’язання наявних 
проблем, що стримують розвиток підприємництва; отримання знань у сферах 
оподаткування, маркетингу.

5 Розвиток взаємодії органів влади з підприєм-
ницькою діяльністю.

Функціонування координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Хар-
ківському міському голові сприятиме вирішенню актуальних питань розвитку під-
приємництва міста Харкова. Повна взаємодія і консолідація представників влади, 
громадських організацій, підприємницьких структур, науковців у напряму розвит-
ку бізнесу.

2.1.2. СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
У 2023 році у сфері споживчого ринку зусилля виконавчих органів разом із суб’єктами підприєм-

ницької діяльності будуть направлені на вирішення задач, поставлених перед підприємствами тор-

гівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування щодо безперебійного й якісного об-

слуговування, надання послуг населенню міста.

Відповідно до зростаючих вимог споживачів до асортименту, якості і доступності продукції та 

послуг, збільшуватиметься частка сучасних форм торгівлі та обслуговування населення.

Основними проблемами є:
часткове пошкодження та / або руйнування торговельних об’єктів, підприємств, виробничих 

приміщень, порушення логістики доставки, зменшення чисельності населення внаслідок еваку-

ації, низька платоспроможність мешканців міста внаслідок продовження бойових дій в Україні та 

пов’язаного в тому числі і з цим безробіття;

відсутність Закону України «Про внутрішню торгівлю» є одним із чинників, що стримує розви-

ток внутрішньої торгівлі та призводить до відсутності комплексного нормативного регулювання 

відносин у сфері внутрішньої торгівлі.

Головна мета на 2023 рік — задоволення споживчого попиту населення на основні продовольчі 

і непродовольчі товари, підвищення якості послуг і культури обслуговування, підтримка вітчиз-

няного товаровиробника шляхом проведення виставок, ярмарків, популяризація товарів вироб-

ників, формування соціально-орієнтованої системи торгового та побутового обслуговування.

Основні завдання та заходи:
сприяння відновленню роботи об’єктів сфери споживчого ринку міста;

формування механізмів та розробка заходів, направлених на максимально повне задоволення 

попиту населення в послугах продовольчої та непродовольчої торгівлі, ресторанного господарства, 

побутового обслуговування населення, у послугах ринків;

сприяння підвищенню якості послуг та культури обслуговування;

реалізація комплексних заходів щодо забезпечення пріоритетного просування на споживчий 

ринок міста товарів місцевого виробника шляхом проведення виставок, ярмарок після скасування 

воєнного стану в Україні;

формування соціально-орієнтованої системи торгового та побутового обслуговування населен-

ня;

забезпечення у сфері споживчого ринку та послуг балансу інтересів і захисту прав споживачів, 

підприємців та держави на основі удосконалення форм, методів і організації правового регулю-

вання і контролю;

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

міста.

Кількісні та якісні критерії розвитку:
Враховуючи прогнозні показники Європейського банку реконструкції та розвитку на 2022–2023 

роки і ситуацію, яка склалася в Україні та на споживчому ринку міста, у зв’язку з воєнною агресією 

РФ проти України, роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основ-

ним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, на 2023 рік прогнозується в сумі 

47,8 млрд грн або на 16,0% менше у фактичних цінах, ніж у 2021 році, та на 20,1 % більше, ніж 

очікується у 2022 році. Реалізація товарів на одного мешканця у 2023 році — 41,6 тис. грн.

У 2023 році очікується відновлення мережі торгівлі, ресторанного господарства, ринків та тор-

говельних майданчиків міста до довоєнного рівня, крім об’єктів побутового обслуговування насе-

лення, кількість яких зберігає тенденцію до зменшення.

Основні заходи Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку щодо забезпечен-

ня виконання завдань (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1
Проведення роботи сумісно з керівниками ринків і тор-
говельних майданчиків щодо відновлення, розвитку та 
зміцнення матеріально-технічної їх бази, подальшого їх 
перетворення в торгово-сервісні комплекси.

Відбудова та відновлення роботи пошкоджених та/або зруйнованих 
торговельних об’єктів на територіях ринків та торговельних майдан-
чиків. Створення належних умов для здійснення процесу купівлі-про-
дажу товарів, поліпшення культури обслуговування. Надання якісних 
послуг споживачам, продавцям.

2
Продовження діяльності щодо підтримки вітчизняного 
товаровиробника, у тому числі шляхом організації та 
проведення ярмаркових заходів.

Насичення споживчого ринку товарами українських, у т. ч. харківсь-
ких товаровиробників. Збільшення роздрібного товарообігу та роз-
ширення кількості послуг, що надаються населенню. Підтримка міс-
цевого товаровиробника. Збільшення кількості міні-підприємств, що 
виробляють якісну харчову продукцію. Підтримка малого підприєм-
ництва.

3
Посилення контролю за дотриманням підприємствами 
усіх форм власності вимог Закону України «Про захист 
прав споживачів», інших нормативних актів, що регулю-
ють торговельну діяльність.

Запобігання порушенням правил і норм чинного законодавства 
у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслу-
говування, 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-виробничою діяльністю, наданням 
побутових послуг населенню, виробництвом і перероб-
кою харчової продукції.

Упорядкування діяльності об’єктів торгівлі, громадського харчуван-
ня, побутового обслуговування населення, створення належних умов 
щодо здійснення купівлі-продажу товарів, поліпшення якості обслу-
говування населення.

2.1.3. ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловий потенціал міста Харкова складається з підприємств практично всіх галузей. 

Провідна роль належить машинобудівній, електроенергетичній, паливній, хімічній, харчовій га-

лузям промисловості.

Внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ, 

суттєвих пошкоджень зазнали практично всі промислові підприємства міста. Низка промислових 

підприємств Харкова переїхали в інші громади та регіони, де продовжують роботу із забезпечення 

базових потреб населення.

Основними проблемами є:
незадовільна безпекова ситуація (регулярні обстріли виробничої інфраструктури, цивільних 

об’єктів та населення);

скорочення обсягів виробництва або його припинення через значні руйнування виробничих по-

тужностей та нестачу сировини, комплектуючих;

значні труднощі із логістикою для експортоорієнтованих галузей за рахунок блокади портів, від-

сутності авіасполучення та проблем з пальним;

руйнація коопераційних зв’язків та розрив ланцюгів постачання сировини, матеріалів та 

комплектуючих із-за кордону;

заморожування інвестиційних проєктів та відтік іноземного капіталу через великі ризики;

брак обігових коштів;

обмеженість кадрових ресурсів внаслідок внутрішньої та зовнішньої міграції на безпечні тери-

торії, а також мобілізації до лав Збройних сил України та національної гвардії;

відсутність сучасної науково-технічної та виробничої бази для задоволення військових потреб 

у зброї, військовому транспорті та боєприпасах.

Основні цілі на 2023 рік:
створення сприятливих умов для збереження, відновлення та перезапуску підприємств проми-

слового сектору у місті;

реалізація завдань, що спрямовані на підтримку підприємств, які забезпечують потреби армії, 

а також базові продовольчі та непродовольчі потреби населення.

Основні завдання на 2023 рік:
сприяння участі підприємств в урядових програмах підтримки реального сектору економіки 

з метою залучення додаткових фінансових ресурсів;

залучення підприємств до проєктів державно-приватного партнерства;

перепрофілювання виробництва на потреби армії та забезпечення базових продовольчих та не-

продовольчих потреб населення;

пошук та залучення грантових коштів міжнародних організацій та донорів;

активізація інтеграції виробників у міжнародний ринок та зростання їх експортного потенціалу.

Основні заходи Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, Департаменту 

економіки та комунального майна щодо забезпечення виконання завдань (строк виконання — 

протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку

1

Створення умов для розвитку ви-
робничих підприємств.

Відновлення роботи підприємств промисловості, що зазнали руйнувань внаслідок вій-
ськової агресії РФ. Повернення релокованих виробничих потужностей промислових під-
приємств.
Пожвавлення економічної активності суб’єктів реального сектору. Позитивна динаміка 
розвитку промисловості, розширення економічних зв’язків та ринків збуту харківських 
підприємств.

2
Сприяння у формуванні та розвитку 
кластерів, налагоджуванні вироб-
ничих та коопераційних зв’язків між 
підприємствами міста.

Формування та створення умов для розвитку виробничих підприємств, збільшення кіль-
кості нових робочих місць, зниження рівня безробіття.
Перебудова логістичних ланцюгів постачання продукції, сировини та комплектуючих; ак-
тивізація виробничих процесів та пошук нових каналів збуту виробленої продукції.

Департамент економіки та комунального майна

3
Прийом до комунальної власності 
відомчого житлового фонду та 
об’єктів соціальної сфери міста.

Вивільнення обігових коштів підприємств для ведення господарської діяльності.

4
Реалізація напряму Програми до-
ступного житла для працівників 
промислових підприємств та інших 
напрямків житлових програм.

Закріплення кадрів за підприємствами.

2.1.4. ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2023 році продовжиться робота щодо реалізації заходів Міської програми інноваційної та ін-

вестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017–2025 роки, сприяння зростанню позитивно-

го іміджу міста Харкова як інноваційно та інвестиційно привабливого в Україні і міжнародному 

співтоваристві.

Продовжиться робота щодо зміцнення співробітництва між підприємствами міста та підприєм-

ствами країн Європи та світу, з підтримки розвитку стартап руху та кластерного розвитку еко-

номіки міста, підтримки сектору креативних індустрій.

У разі припинення військових дій планується проведення олімпіад, навчальних форумів, бізнес-

зустрічей тощо.

Основними проблемами є:
нестабільність економічної ситуації внаслідок військової агресії РФ проти України, зокрема ак-

тивних бойових дій у м. Харкові та Харківській області;

зменшення обсягу надходження прямих іноземних інвестицій в економіку міста;

низький рівень інноваційної активності підприємств реального сектору економіки;

недостатній розвиток інноваційного, інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури;

недосконалість чинного законодавства та недостатня державна підтримка інвестиційної діяль-

ності;

недостатня державна підтримка щодо підготовки програм і проєктів для державного інвесту-

вання;

недостатня поінформованість іноземної спільноти та вітчизняних інвесторів про інвестиційні 

можливості міста;

відсутність системного підходу з боку державних органів до створення нових та розвитку діючих 

підприємств промисловості усіх форм власності.

Головною метою є:
формування і забезпечення на практиці комплексного та єдиного підходу до здійснення Хар-

ківською міською радою заходів з сприяння підвищенню інноваційної та інвестиційної привабли-

вості міста; підтримка розвитку стартап руху та кластерного розвитку економіки міста; підвищен-

ня позитивного іміджу міста.

Основні завдання на 2023 рік:
сприяння покращенню інноваційного, інвестиційного клімату, стимулювання залучення інве-

стицій на розвиток пріоритетних галузей економіки міста, реалізації інвестиційних проєктів з ви-

користанням енергозберігаючих технологій та технологій з утилізації відходів виробництва;

забезпечення реалізації заходів, у тому числі міжнародного рівня, спрямованих на розвиток 

і просування інвестиційних та інноваційних можливостей міста та підвищення позитивного імі-

джу міста;

широке використання можливостей українських і зарубіжних ЗМІ для зміцнення авторитету 

міста Харкова на всеукраїнському та міжнародному рівнях;

презентація інвестиційних та інноваційних пропозицій на міжнародних форумах, виставках, 

круглих столах, конференціях, семінарах в Україні та за кордоном;

проведення роботи з міжнародними та вітчизняними фінансовими установами стосовно отри-

мання кредитів, грантів для реалізації інвестиційних проєктів;

сприяння створенню нових та розвитку діючих кластерів, які об’єднують підприємства за напря-

мами діяльності для впровадження інновацій та випуску конкурентоздатної продукції;

реалізація заходів для розвитку та підтримки сектору креативних індустрій, а також приєднання 

міста Харкова до мережі креативних міст ЮНЕСКО;

забезпечення реалізації проєктів — переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста 

Харкова;

забезпечення реалізації стартап-проєктів та підтримка стартап-руху в місті;

формування перспективних розробок з організації та проведення іміджевих проєктів та заходів 

як маркетингового продукту.

Якісні критерії розвитку:
збільшення кількості потенційних внутрішніх і зовнішніх інвесторів;

поліпшення стану економіки та інфраструктури міста за рахунок залучення іноземних інве-

стицій до розвитку виробництва на підприємствах усіх форм власності;

збільшення обсягів залучення соціальних інвестицій та налагодження сталого продуктивного 

діалогу з міжнародними грантовими організаціями, залучення грантів на реалізацію муніципаль-

них проєктів;

спрощення процедур, необхідних для реалізації інвестиційних проєктів;

продовження співпраці з міжнародними рейтинговими агентствами;

зміцнення економічного іміджу міста шляхом проведення масштабних іміджевих заходів та 

проєктів.

Основні заходи Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, Департаменту по взаємодії з між-

народними агенціями та фінансовими установами, Департаменту економіки та комунального май-

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



30ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Суббота 
4 февраля 2023 года

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Інвестиційна та інноваційна діяльність

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту

1 Проведення презентацій ділових й інноваційних можливо-
стей міста та його підприємств і установ на міжнародних та 
всеукраїнських інноваційних форумах, конференціях, ви-
ставках тощо.

Покращення інвестиційного та інноваційного іміджу міста, роз-
ширення його зв’язків на загальноукраїнському та міжнародному 
рівнях.

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

Презентація інноваційних та стартап-можливостей міста на 
заходах всеукраїнського та міжнародного рівня, розміщення 
інформації про інноваційні можливості міста в ЗМІ та мережі 
Інтернет.

3 Організація і проведення семінарів, круглих столів, нарад, 
конференцій, виставок, форумів, презентацій, у тому чис-
лі заходів міжнародного рівня, спрямованих на розвиток 
і просування інвестиційних та інноваційних можливостей 
міста з урахуванням діючих умов. 

Розширення зв’язків та залучення коштів іноземних і вітчизняних 
інвесторів в розвиток міста.

4 Підтримка стартап-ініціатив, у тому числі спрямованих на 
захист довкілля, організація заходів, спрямованих на їх на-
вчання та розвиток, створення сприятливих стартап та під-
приємницької екосистеми в місті.

Сприяння реалізації стартап-проєктів та підтримка стартап-руху 
в місті.

5 Підтримка принципу кластерного розвитку та об’єднання 
підприємств, установ і організацій суміжних сфер у класте-
ри, сприяння більш тісній кооперації екосистем, в тому чис-
лі із залученням до них екосвідомих підприємств, установ 
і організацій.

Створення та розвиток кластерів, підвищення ефективності спів-
робітництва.

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 інвесторів для розвитку інфра-
структури 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 проведен-
ня іміджевих проєктів та заходів як маркетингового продукту.

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

Втілення кращих світових практик у іміджеві заходи міста.

9 Співпраця, організація і проведення зустрічей з представ-
никами міжнародних та вітчизняних установ з метою ор-
ганізації та проведення іміджевих заходів у місті Харкові.

Покращення іміджу м. Харкова, розширення його зв’язків на за-
гальноукраїнському та міжнародному рівнях.

2.1.5. ЦИФРОВИЙ РОЗВИТОК І ЗВ’ЯЗОК
Цифровізація є визнаним механізмом економічного зростання завдяки здатності технологій по-

зитивно впливати на ефективність, результативність, вартість та якість економічної, громадської 

та особистої діяльності. Сфери життєдіяльності, зокрема освіта, медицина, транспорт, що модер-

нізуються завдяки цифровим технологіям, стають набагато ефективніші та створюють нову цін-

ність та якість особливо під час дії воєнного стану.

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

затратами;

відсутність повноцінної електронної взаємодії між державними та місцевими реєстрами, що 

ускладнює порядок надання послуг;

складність доступу до інформаційних ресурсів територіальної громади користувачами через 

недостатній рівень компетентності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Основна мета та завдання на 2023 рік:
забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері цифровізації, циф-

рового розвитку, цифрових інновацій, створення умов для забезпечення прав членів територіаль-

ної громади міста на користування мережами телекомунікацій та зв’язку в особливий період;

реалізація заходів Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013–2025 роки, яка 

передбачає створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації 

конституційних прав громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, 

підприємств, громадських об’єднань на основі формування і використання інформаційних ресур-

сів і сучасних інформаційних технологій.

Основні напрямки роботи на 2023 рік:
оптимізація процесу надання публічних послуг, забезпечення інтероперабельності та розвитку 

електронної взаємодії між суб’єктами всіх форм власності;

розвиток міського електронного урядування, електронної демократії та міської політики від-

критих даних;

реалізація міських проєктів у сфері цифровізації та розвиток цифрової грамотності;

розвиток цифрової інфраструктури, телекомунікацій та зв’язку.

Якісні критерії розвитку:
розробка нових електронних сервісів чи інтеграція діючих електронних послуг на єдиній плат-

формі, реінжиніринг публічних послуг, розробка програмного забезпечення для реєстрів / баз да-

них Харківської міської ради та забезпечення інтероперабельності між інформаційними система-

ми Харківської міської ради та державними електронними ресурсами;

розвиток міської політики відкритих даних;

реалізація проєктів у сфері формування муніципальної інфраструктури геопросторових даних, 

опрацювання питання застосування аналітики Big Data;

розвиток міської мережі відкритого бездротового доступу «SmartCityKharkiv» та мережі передачі 

даних телеметрії («інтернету речей»), подальший розвиток Єдиної комплексної системи відеоспо-

стереження міста.

Основні заходи Департаменту цифрової трансформації, Департаменту технічного супроводжен-

ня та підпорядкованих їм комунальних підприємств щодо забезпечення виконання завдань (строк 

виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

1

Реалізація заходів Програми інформатизації Харків-
ської міської ради на 2013–2025 роки, яка передба-
чає створення оптимальних умов для задоволення 
інформаційних потреб і реалізації конституційних 
прав громадян, органів державної влади і місцевого 
самоврядування, організацій, підприємств, громад-
ських об’єднань на основі формування і використан-
ня інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних 
технологій.

Створення загальнодоступного інформаційно-комунікаційного середо-
вища для громадян, органів державної влади і місцевого самоврядуван-
ня, організацій, підприємств, громадських об’єднань.
Відновлення інфраструктури Єдиної інформаційної системи Харківської 
міської ради та її виконавчих органів.
Запровадження нових електронних сервісів у місті Харкові та пере-
ведення діючих послуг (з урахуванням вимог законодавства) в елек-
тронний вигляд, що призведе до зменшення корупційних ризиків при 
їх отриманні, сприятиме підвищенню ефективності міського управління, 
доступності послуг для населення, спрощенню процедур і скороченню 
строків надання послуг.
Створення єдиної міської політики щодо розвитку електронного уряду-
вання в діяльності Харківської міської ради.
Покращення охорони громадського порядку в місті Харкові, здійснен-
ня профілактики правопорушень та попередження скоєння злочинів. 
Підвищення довіри населення до органів місцевого самоврядування.

2 Оформлення міста Харкова до державних та місце-
вих свят.

Належний рівень святкового оформлення міста.

Департамент технічного супроводження Харківської міської ради

3

Реалізація заходів Програми інформатизації Харків-
ської міської ради на 2013–2025 роки, яка передба-
чає створення оптимальних умов для задоволення 
інформаційних потреб і реалізації конституційних 
прав громадян, органів державної влади і місцевого 
самоврядування, організацій, підприємств, громад-
ських об’єднань на основі формування і використан-
ня інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних 
технологій.

Забезпечення управління програмним забезпеченням системи елек-
тронного документообігу, системи диспетчерського контролю «АСДК 
Пульс», системи «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, 
міського голови та виконавчих органів ради».
Супровід офіційного вебсайту Харківської міської ради, міського голови, 
виконавчого комітету у глобальній інформаційній мережі Інтернет.

2.1.6. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
Комфортність життя у кожній громаді значною мірою залежить також 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 спрощення та удосконалення процедур та 

умов надання адміністративних послуг, забезпечення отримання якісних адміністративних послуг 

мешканцями міста.

Основні проблеми:
обмеження технічної можливості надання доступу адміністраторам ЦНАП м. Харкова до елек-

тронних інформаційних ресурсів органів державної влади для надання послуг у зв’язку з введен-

ням воєнного стану;

неготовність окремих суб’єктів надання адміністративних послуг надавати через ЦНАП м. Хар-

кова повний спектр послуг, відповідно до компетенції, в умовах воєнного стану;

необхідність у цифровізації максимальної кількості адміністративних послуг на державному рів-

ні, відсутність єдиного підходу до запровадження е-послуг, а саме — запровадження електронних 

послуг на різних порталах органів влади, з різними інтерфейсами, стандартами та засобами е-іден-

тифікації.

Основні цілі на 2023 рік:
відновлення роботи державних реєстрів та відповідного доступу до них адміністраторів ЦНАП 

м. Харкова;

надання повного спектру адміністративних послуг без обмежень;

спрощення та удосконалення процедур надання адміністративних послуг;

сприяння впровадженню технологій цифрових трансформацій у роботі Центру;

формування ефективної взаємодії та комунікації «зворотного зв’язку» із суб’єктами звернень;

впровадження сервісно-орієнтованих підходів у роботі ЦНАП.

Основні завдання на 2023 рік:
підвищення рівня цифрової грамотності споживачів послуг;

розширення можливості отримання громадянами популярних послуг;

поновлення надання адміністративних послуг поза межами ЦНАП м. Харкова окремим кате-

горіям громадян міста;

створення на постійній основі окремих стаціонарних віддалених робочих місць, які мають бу-

ти повноцінними сервісними центрами для надання адміністративних послуг різним категоріям 

громадян;

здійснення погоджувальних процедур без участі заявника;

розширення мережі центрів надання адміністративних послуг у 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 2023 році за прогнозованими показниками кількість звернень до ЦНАП, за умови припинен-

ня бойових дій та надання повного спектру адміністративних послуг без обмежень, досягне фак-

тичного показника 2021 року — 1 098,2 тис.

Продовжиться консультування суб’єктів звернень через Call-центр з питань надання адміністра-

тивних послуг по голосових каналах зв’язку з багатоланковою системою інформування та обробки 

дзвінків. У 2023 році кількість таких звернень складатиме 88,0 тис.

Кількість електронних звернень через комунікаційні канали ЦНАП м. Харкова (соціальну мере-

жу Facebook, месенджер Telegram, електронну пошту) у 2023 році зросте до 50,0 тис.

У ЦНАП забезпечуватиметься розвиток цифрової грамотності. Для мешканців міста триватиме 

реалізація заходів, які спрямовані на поліпшення сервісу надання різноманітних послуг.

Заплановано організувати додатково в ЦНАП м. Харкова відповідні робочі місця для отримання 

громадянами міських послуг в онлайн-режимі.

Створюватимуться окремі стаціонарні віддалені робочі місця, які мають бути 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 зосереджені в одному місці.

Основні заходи Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку щодо забезпечен-

ня виконання завдань (строк виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1
Розширення переліку адміністтивних послуг, що надають-
ся через Центр надання адміністративних послуг та його 
територіальні підрозділи.

Покращення якості надання адміністративних послуг спожива-
чам та розширення переліку таких послуг.

2
Впровадження кращих практик у роботі Центру надання 
адміністративних послуг м. Харкова та його територіаль-
них підрозділах та поширення публічної інформації щодо 
його діяльності.

Впровадження оптимізованих спрощених процедур для отри-
мання адміністративних послуг, обмін кращими практиками.

3
Організація проведення навчальних заходів, тренінгів для 
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг 
та його територіальних підрозділів.

Підвищення рівня професійної підготовки адміністраторів цен-
трів надання адміністративних послуг, поглиблення знань та на-
вичок 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-економічних завдань розвитку міста.

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

збереження та збільшення власності Харківської міської територіальної громади;

удосконалення організаційно-правових і нормативно-методичних механізмів оперативного 

управління.

Основні завдання на 2023 рік:
збереження та підвищення ефективності використання комунальної власності Харківської 

міської територіальної громади, а саме:

забезпечення прийняття до комунальної власності Харківської міської територіальної громади 

відомчого житлового фонду, гуртожитків, об’єктів соціально-побутового призначення, безхазяй-

них об’єктів (нежитлових приміщень, інженерних мереж, житлових будинків) й інших об’єктів;

здійснення заходів щодо управління комунальним майном та контролю за ефективним вико-

ристанням майна територіальної громади та попередження фактів порушень його використання;

продовження процесу приватизації об’єктів комунальної власності Харківської міської тери-

торіальної громади у разі скасування заборони на проведення приватизації об’єктів малої привати-

зації на період дії правового режиму воєнного стану на території Харківської міської територіаль-

ної громади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2022 № 952;

продовження процесу передачі в оренду об’єктів нежитлового фонду суб’єктам підприємниць-

кої діяльності.

Кількісні та якісні критерії розвитку:
За прогнозом на 2023 рік, кількість підприємств, установ і організацій комунальної власності 

міста становитиме 322 од.

У 2023 році очікується надходження коштів до бюджету Харківської міської територіальної гро-

мади від надання в оренду об’єктів нежитлового фонду, які є комунальною власністю міста, в сумі 

30,0 млн грн загальною площею 150,0 тис. кв. м та приватизації об’єктів комунальної власності 

(у разі скасування заборони на проведення приватизації об’єктів малої приватизації на період дії 

правового режиму воєнного стану на території Харківської міської територіальної громади, що 

введена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2022 № 952).

Основні заходи Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та 

комунального майна (строк виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1 Підвищення ефективності поточного використання об’єктів комунальної 
власності Харківської міської територіальної громади.

Поповнення доходної частини бюджету Харківсь-
кої міської територіальної громади.

2
Проведення роботи з виявлення безхазяйних об’єктів (нежитлових 
приміщень, інженерних мереж, житлових будинків) із подальшим прийнят-
тям їх до комунальної власності територіальної громади міста.

Збільшення комунальної власності Харківської 
міської територіальної громади, збереження 
об’єктів для їх подальшої експлуатації.

3

Участь у роботі щодо передачі відомчого житлового фонду, гуртожитків, 
об’єктів соціально-побутового призначення й інших об’єктів до комуналь-
ної власності територіальної громади міста.

Збільшення комунальної власності Харківсь-
кої міської територіальної громади, поліпшення 
якості утримання об’єктів соціальної сфери.
Поповнення доходної частини бюджету Харківсь-
кої міської територіальної громади.
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4
Здійснення контролю за використанням майна Харківської міської тери-
торіальної громади та попередження фактів порушень його використання.

Підвищення ефективності використання кому-
нального майна, поповнення доходної частини 
бюджету Харківської міської територіальної гро-
мади.

5

Здійснення заходів щодо управління комунальним майном за рахунок 
бюджетних коштів (отримання послуг з управління нерухомістю, надава-
них на платній основі чи договірних засадах; страхових послуг; з охорони 
об’єктів комунальної власності; консультаційних послуг у галузях інженерії 
та будівництва тощо).

Забезпечення належного управління комуналь-
ним майном.

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

покладено функції управління комунальними унітарними підприємствами.

Для підвищення ефективності управління у 2023 році здійснюватиметься робота, спрямована на 

посилення контролю за їх фінансово-господарчою діяльністю, забезпечення беззбиткової роботи, 

підвищення якості послуг, що надаються, й удосконалення системи планування фінансово-госпо-

дарської діяльності в діючих умовах.

Головна мета на 2023 рік — забезпечення надійної роботи комунальних підприємств та підви-

щення якості комунальних послуг.

Основною проблемою є руйнування об’єктів інфраструктури міста, зменшення чисельності на-

селення міста, зупинка виробничих об’єктів внаслідок військової агресії РФ проти України, по-

шкодження майна комунальних підприємств, що впливає на умови функціонування та результати 

фінансово-господарської діяльності.

Основні завдання на 2023 рік:
визначення основних напрямків розвитку комунальних підприємств і реалізація ефективної си-

стеми управління ними в діючих умовах;

контроль за складанням фінансових планів підприємств, щоквартальний контроль за вико-

нанням планових показників та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності за звітні 

періоди;

контроль за дотриманням умов оплати праці керівників і працівників комунальних унітарних 

підприємств, контрактів з керівниками підприємств, погодження їх штатних розписів;

надання методичної допомоги підприємствам та організаціям усіх форм власності щодо форму-

вання цін (тарифів) і комунальним унітарним підприємствам 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 діяльності комунальних 

підприємств.

Прогнозується збільшення обсягів загального доходу комунальних підприємств, зростання чи-

стого прибутку, середньомісячної заробітної плати працівників в еквіваленті повної зайнятості, 

зменшення збитків.

Основні заходи виконавчих органів, яким підпорядковані комунальні підприємства щодо забез-

печення виконання завдань (строк виконання — протягом 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 керівників та працівників ко-
мунальних підприємств чинному законодавству.

2
Контроль за правильністю складання 
фінансових планів та їх виконання унітарними підприємствами 
та організаціями, що належать до комунальної власності тери-
торіальної громади м. Харкова.

Підвищення ефективності управління підприємствами та 
організаціями, що належать до комунальної власності тери-
торіальної громади міста, поліпшення їх фінансового стану. 
Збільшення надходжень до бюджету Харківської міської те-
риторіальної громади.

3
Надання методичної допомоги комунальним унітарним під-
приємствам щодо формування фінансових планів, фонду опла-
ти праці, штатних розписів і підготовки звітності про результати 
фінансово-господарської діяльності.

Підвищення ефективності управління підприємствами та 
організаціями, що належать до комунальної власності тери-
торіальної громади міста, поліпшення їх фінансового стану.

Реформування земельних відносин
У 2023 році розвиток земельних відносин здійснюватиметься згідно з Програмою подальшого 

реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Хар-

кові на 2007–2024 роки.

Продовжуватиметься робота з інвентаризації земель міста, аналізу використання земель, вияв-

лення фактів використання земель комунальної власності з порушенням вимог законодавства та 

стягнення в судовому порядку до бюджету безпідставно збережених коштів за використання зе-

мель комунальної власності.

Проводитиметься робота, спрямована на реалізацію повноважень Харківської міської ради в га-

лузі земельних відносин для забезпечення прав на землю громадян та юридичних осіб, здійснюва-

тиметься контроль за раніше прийнятими рішеннями Харківської міської ради з цих питань, буде 

організована робота по визначенню шкоди та збитків, завданих землям територіальної громади 

внаслідок військової агресії РФ.

Проводитиметься комплекс робіт з підготовки до продажу земельних ділянок комунальної влас-

ності несільськогосподарського призначення або прав на них за умови наявності попиту.

Проводитимуться роботи щодо державної реєстрації права власності на земельні 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-пере-

дачі земельних ділянок до земель запасу міста (надання консультацій, роз’яснень, підготовка та 

формування документів для передачі до відповідного суб’єкта державної реєстрації та інше).

Реалізація заходів здійснюватиметься через впровадження сучасної автоматизованої, зручної та 

прозорої системи управління земельними ресурсами, що забезпечить підвищення ефективності 

регулювання земельних відносин у місті. Це дозволить приймати оптимальні рішення та збільшить 

привабливість території для інвесторів у період післявоєнного відновлення міста, поліпшить ви-

користання та охорону земельного фонду, сприятиме збільшенню надходжень коштів до бюджету 

Харківської міської територіальної громади.

Основними проблемами є:
недостатній рівень використання земельних ресурсів міста внаслідок військової агресії РФ, руй-

нування багатьох інфраструктурних та комерційних об’єктів;

необхідність удосконалення механізму управління земельними відносинами.

Головною метою на 2023 рік є підвищення ефективності використання земель у м. Харкові та 

впровадження земельної реформи в умовах воєнного стану й після його завершення.

Основні завдання:
реалізація заходів Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення 

ефективності використання земель в місті Харкові на 2007–2024 роки, актуалізація Програми від-

повідно до потреб міста;

проведення інвентаризації земель державної, комунальної власності та земель, які знаходяться 

в користуванні, розташованих на території міста;

визначення оптимального часу для проведення нормативної грошової оцінки земель міста від-

повідно до вимог законодавства та з урахуванням ситуації в місті, організація заходів щодо її про-

ведення;

розробка та системне ведення підсистем земельної інформаційної системи міста;

проведення комплексу робіт з підготовки до продажу земельних ділянок комунальної власності 

несільськогосподарського призначення або прав на них;

аналіз використання земель та планування дій щодо управління земельними ресурсами;

стягнення в судовому порядку до бюджету Харківської міської територіальної громади безпід-

ставно збережених коштів за використання земель комунальної власності.

Критерії розвитку:
надходження коштів до бюджету Харківської міської територіальної громади від продажу земель 

несільськогосподарського призначення та стягнутих у судовому порядку безпідставно збережених 

коштів за використання земель комунальної власності.

Основні заходи Департаменту земельних відносин щодо забезпечення виконання завдань 

(строк виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1

Продовження проведення робіт згідно з Про-
грамою подальшого реформування земельних 
відносин та підвищення ефективності вико-
ристання земель в місті Харкові на 2007–2024 
роки.

Підвищення ефективності використання міських земель. Збільшення надхо-
джень до бюджету Харківської міської територіальної громади.

1.1

Виконання інвентаризації земель державної, 
комунальної власності та які знаходяться в ко-
ристуванні.

Виявлення земельних ділянок та фактичного використання земельних ділянок. 
Здійснення аналізу використання земель та планування дій щодо управління 
земельними ресурсами.
Формування земельних ділянок комунальної власності; державна реєстрація 
земельних ділянок та прав на них в Державному земельному кадастрі та Дер-
жавному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відповідно.
Стягнення в судовому порядку до бюджету Харківської міської територіальної 
громади безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної 
власності.
Оформлення комунальними закладами (установами) права користування зе-
мельними ділянками, у т. ч. для можливості проведення реконструкції (будів-
ництва).

1.2

Підготовка пропозицій щодо продажу земель-
них ділянок комунальної власності несільсько-
господарського призначення або прав на них 
на підставі цивільно-правових договорів на 
земельних торгах та проведення земельних 
торгів. 

Продаж та укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок.
Збільшення надходжень від продажу земельних ділянок до бюджету Харківсь-
кої міської територіальної громади.

1.3
Виконання нормативної грошової оцінки зе-
мель міста Харкова відповідно до вимог зако-
нодавства та з урахуванням ситуації в місті.

Обчислення актуальних ставок земельного податку й орендної плати за зем-
лю стосовно земельних ділянок та забезпечення формування дохідної части-
ни бюджету Харківської міської територіальної громади. Обґрунтування інве-
стиційних, проєктних рішень.

1.4
Розробка підсистем земельної інформаційної 
системи міста Харкова.

Створення електронної інформаційної системи земельних ділянок м. Харкова 
та її системне ведення. Перехід на якісно новий рівень управління в галузі зе-
мельних відносин, використання та охорони земель міста.

2.1.8. ЗАКУПІВЛЯ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ)
ДЛЯ МІСЬКИХ ПОТРЕБ

Одним із головних засобів раціонального використання бюджетних коштів є закупівля продук-

ції (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 прове-

дення тендерних торгів, забезпечення прозорості проведення процедур закупівель товарів, робіт 

і послуг за кошти бюджету Харківської міської територіальної громади, створення конкурентного 

середовища у сфері бюджетних закупівель, надання методичної та консультаційної допомоги роз-

порядникам 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 функціонування центральних за-

купівельних організацій.

Головна мета на 2023 рік — координація роботи розпорядників коштів бюджету Харківської 

міської територіальної громади, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста для забезпечення підвищення рівня ефективності викори-

стання бюджетних коштів при здійсненні закупівель.

Основні завдання:
підготовка та проведення закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок коштів бюджету Харків-

ської міської територіальної громади;

координація роботи Уповноважених осіб розпорядників коштів бюджету всіх рівнів;

аналіз проведення Уповноваженими особами розпорядників коштів бюджету закупівель то-

варів, 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 публічних 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 бюджету Харківської міської 

територіальної громади всіх рівнів стосовно актуальних питань у сфері публічних закупівель;

співпраця з громадськими та іншими організаціями стосовно підвищення прозорості проведен-

ня публічних закупівель шляхом надання пропозицій щодо удосконалення роботи функціоналу 

електронних майданчиків;

інформаційне наповнення розділу «Публічні закупівлі» на сайті Харківської міської ради, місь-

кого голови, виконавчого комітету;

моніторинг здійснення замовниками продажу матеріальних активів з використанням елек-

тронної торгової системи «ProZorro.Продажі»;

підготовка, в межах компетенції, проєктів рішень Харківської міської ради, її виконавчого 

комітету та розпоряджень міського голови з питань публічних закупівель.

Основні заходи Департаменту економіки та комунального майна, виконавчих органів міської 

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

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

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

Забезпечення ефективного використання коштів бюджету 
Харківської міської територіальної громади.

2

Надання методичної та консультативної допомоги Уповно-
важеним особам головних розпорядників коштів бюджету 
Харківської міської територіальної громади, установ та ор-
ганізацій, що належать до комунальної власності територіаль-
ної громади міста. 

Забезпечення ефективного використання коштів бюджету 
Харківської міської територіальної громади.

3
Інформаційне забезпечення замовників щодо змін у законо-
давстві в сфері публічних закупівель, актуальних питань про-
ведення тендерів та надання методичної допомоги щодо за-
стосування законодавства в сфері публічних закупівель.

Забезпечення ефективного використання коштів бюджету 
Харківської міської територіальної громади.

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

Забезпечення прозорості і відкритості публічних закупівель.

5

Відстеження нововведень законодавства України у сфері 
публічних закупівель та своєчасне інформування розпоряд-
ників коштів бюджету Харківської міської територіальної гро-
мади, підприємств, установ та організацій, що належать до 
комунальної власності міста.

Забезпечення ефективного використання коштів бюджету 
Харківської міської територіальної громади.

6
Узагальнення практики застосування законодавства з питань 
публічних закупівель, розроблення пропозицій щодо вдоско-
налення законодавства та направлення їх до Уповноваженого 
органу з питань публічних закупівель.

Забезпечення ефективного використання коштів бюджету 
Харківської міської територіальної громади.

7
Співпраця з громадськими та іншими організаціями стосов-
но підвищення прозорості проведення публічних закупівель 
шляхом надання пропозицій щодо удосконалення роботи 
функціоналу електронних майданчиків.

Забезпечення прозорості та відкритості публічних закупівель.

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

Забезпечення ефективного використання коштів бюджету 
Харківської міської територіальної громади.

9 Організація проведення семінарів, нарад, круглих столів з ак-
туальних питань публічних закупівель.

Забезпечення ефективного використання коштів бюджету 
Харківської міської територіальної громади.

2.1.9. ЦІНОВА ТА ТАРИФНА ПОЛІТИКА
Цінова та тарифна політика на території міста здійснюється на підставі Законів України «Про 

ціни і ціноутворення», «Про місцеве самоврядування», «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», спеціальних Законів, які регламентують питання ре-

гулювання органами місцевого самоврядування цін (тарифів) на окремі види робот і послуг: «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про державне регулювання у сфері ко-

мунальних послуг», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про відходи», «Про комерційний 

облік теплової енергії та водопостачання», Господарського кодексу України, постанов Кабінету 

Міністрів України й інших нормативно-правових актів.

Виконавчі органи Харківської міської ради реалізують цінову та тарифну політику шляхом регу-

лювання тарифів на комунальні, транспортні, ритуальні й інші послуги.

Проводитиметься консультативна та роз’яснювальна робота з підприємствами та організаціями 

різних форм власності з питань формування тарифів на комунальні послуги, які підлягають дер-

жавному регулюванню.
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Забезпечуватиметься виконання теплопостачальними підприємствами міста Закону України 

«Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під 

час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», яким забороняється підви-

щення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортуван-

ня та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, протягом дії 

воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення або скасування.

Головна мета на 2023 рік — забезпечення збалансованості інтересів населення та суб’єктів 

господарювання, які надають послуги за регульованими тарифами.

Основні завдання на 2023 рік:
забезпечення виконання вимог Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших 

законодавчих та нормативних актів з питань ціноутворення та цінової політики;

забезпечення прозорості та прогнозованості процесу ціноутворення;

приведення тарифів на комунальні, транспортні, ритуальні та інші послуги у відповідність з еко-

номічно обґрунтованими витратами суб’єктів господарювання на їх виробництво.

Основний критерій — забезпечення виконання законодавчих та нормативних актів з питань 

ціноутворення та цінової політики.

Основні заходи Департаменту економіки та комунального майна щодо забезпечення виконання 

завдань (строк виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1

Аналіз розрахункових матеріалів по встановленню тарифів на 
послуги, що підлягають державному регулюванню, які надають 
підприємства і організації усіх форм власності та підготовка ма-
теріалів і проєктів рішень на розгляд виконкому Харківської місь-
кої ради.

Недопущення необґрунтованого збільшення тарифів на по-
слуги, що підлягають державному регулюванню, які нада-
ються підприємствами і організаціями усіх форм власності.

2
Надання методичної допомоги підприємствам та організаціям 
усіх форм власності стосовно формування тарифів. 

Підвищення ефективності роботи підприємств та ор-
ганізацій усіх форм власності і поліпшення їх фінансово-
го стану. Поліпшення взаємодії з підприємствами та ор-
ганізаціями усіх форм власності щодо формування тарифів.

2.2. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
2.2.1. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Демографічна ситуація в м. Харкові у 2023 році, за прогнозом, у зв’язку з воєнною агресією РФ 

буде залишатися досить складною.

Прогнозовані рівні народжуваності і смертності не забезпечуватимуть простого відтворення на-

селення.

Зміни у віковій структурі населення свідчать про його постаріння. Зростатиме демографічне на-

вантаження постійного населення (кількість осіб непрацездатного віку на 1000 осіб працездатного 

населення).

Зміну чисельності наявного населення м. Харкова надано на діаграмі:

Зміну коефіцієнтів народжуваності та смертності (відповідно кількість народжених та померлих 

на 1000 жителів) надано на графіку:

Основні проблеми:
військова агресія РФ привела до міграції населення міста у більш безпечні місця, в тому числі 

висококваліфікованої робочої сили працездатного віку, зокрема молоді в інші країни;

зовнішня трудова міграція, особливо довгострокова, приводить до розриву сімейних зв’язків, 

і, як наслідок, зниження репродуктивної функції;

падіння рівня народжуваності нижче від необхідного для простого відтворення населення, у то-

му числі через скорочення чисельності жінок репродуктивного віку нечисленного покоління на-

роджених на початку 1990-х років;

зниження демографічного потенціалу сім’ї, загострення проблем її функціонування; дефор-

мація шлюбно-сімейних відносин; масове поширення бездітності й однодітності; а також таких 

явищ, як відкладання шлюбів і народження дітей, безшлюбне материнство, загострення проблем 

матеріального утримання 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 військовою агресією.

Головною метою на 2023 рік буде сприяння покращенню демографічної ситуації в місті, збе-

реження його життєвого і трудового потенціалу на основі закінчення бойових дій та підвищення 

якості та рівня життя населення.

Основні завдання на 2023 рік:
постійний моніторинг демографічних процесів;

належне фінансування існуючих програм з охорони здоров’я населення;

створення умов для поліпшення здоров’я, зниження смертності та підвищення тривалості життя 

на основі забезпечення доступності сучасних засобів якісної діагностики, профілактики, лікуван-

ня та реабілітації для широких верств населення, поліпшення репродуктивного здоров’я населен-

ня (у тому числі за рахунок ранньої діагностики захворювань);

формування настанов на здоровий спосіб життя через поширення європейських стандартів 

способу життя, профілактика антисоціальної поведінки молоді;

сприяння зростанню доходів населення, створення умов для поліпшення матеріального стано-

вища сімей через забезпечення державних стандартів в оплаті праці та різних видів соціальних 

виплат і допомоги; підтримка вразливих соціальних груп;

запобігання процесам трудової міграції через забезпечення ефективної зайнятості населен-

ня, збереження та створення робочих місць, розвиток підприємництва і стимулювання само-

стійної зайнятості населення, сприяння зайнятості найбільш продуктивних вікових груп на-

селення;

формування позитивного іміджу сім’ї, відповідального батьківства та материнства; сприяння 

всебічному розвитку сім’ї на основі створення соціально-економічних передумов для її повноцін-

ного функціонування; зміцнення шлюбу, запобігання його розірванню; відтворення потреби сім’ї 

в дітях; стимулювання народжуваності; забезпечення підтримки сімей із дітьми;

поліпшення стану забезпечення мешканців міста житлом, створення умов щодо доступності 

будівництва чи придбання житла харків’янами, які потребують поліпшення житлових умов, у тому 

числі шляхом реалізації діючих міських житлових програм, надання пільгових кредитів молодим 

сім’ям;

приведення мережі шкільних та дошкільних навчальних закладів у відповідність до потреб го-

родян;

патронування неповних, соціально неблагополучних, малозабезпечених сімей із дітьми з бо-

ку державних і громадських організацій, посилення захисту прав бездоглядних та безпритульних 

дітей, забезпечення умов для їх повноцінного розвитку.

Кількісні та якісні критерії:
чисельність наявного населення міста, за прогнозом, зменшиться на 321,1 тис. осіб і на початок 

2023 року становитиме 1,1 млн осіб;

питома вага дітей віком до 15 років у загальній чисельності постійного населення на початок 

2023 року, за прогнозом, становитиме 13,3 %;

питома вага осіб старше працездатного віку (60 років і старше) прогнозується в розмірі 23,7 %.

2.2.2. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ

Діяльність виконавчих органів у сфері зайнятості у 2023 році в межах реалізації Програми спри-

яння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–

2025 роки буде направлена на реалізацію основних принципів державної політики у сфері зайня-

тості населення.

Сучасні несприятливі умови для розвитку економіки призводять до зменшення рівня зайнятості 

населення та безробіття. У діючих умовах ринок праці міста є досить нестабільним, зменшується 

кількість робочих місць та збільшується дисбаланс між попитом на робочу силу і пропозицією на 

ринку праці. Складність і різноманітність чинників, що впливають на ринок праці, потребують 

постійної системної роботи для моніторингових процесів, що відбуваються на ринку праці міста 

та відповідного реагування для вжиття системних заходів щодо збереження трудового потенціалу 

міста, розвитку ринку праці, надання підтримки зайнятості неконкурентоспроможним верствам 

населення.

Основними проблемами є:
зростання тривалості періоду безробіття;

збільшення кількості громадян, які шукають роботу;

невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції на ринку праці;

недостатній рівень кваліфікації і конкурентоспроможності осіб, які шукають роботу;

низькій рівень обізнаності населення про можливості ринку праці;

недостатня мотивація молоді до оволодіння робітничими професіями та низький рівень її про-

фесійної адаптації на ринку праці;

недосконалість соціально-трудових відносин та наявність «тіньової» зайнятості.

Головною метою на 2023 рік буде: реалізація державної політики у сфері соціального захисту 

працюючих з питань соціально-трудових відносин, оплати та охорони праці, розвитку соціального 

діалогу, забезпечення зайнятості населення, соціального захисту від безробіття.

Основні завдання:
оцінка стану міського ринку праці та прогнозних показників щодо трудового потенціалу, обсягів 

зайнятості та рівня безробіття населення;

визначення основних напрямів проведення регіональної зайнятості і шляхи їх реалізації;

координація зусиль структурних підрозділів виконавчого комітету Харківської міської ради, 

районних адміністрацій Харківської міської ради, міського центру зайнятості та інших структур, 

пов’язаних з виконанням заходів регулювання ринку праці та поліпшення ситуації у сфері зайня-

тості;

здійснення моніторингу щодо реалізації завдань і заходів.

Основні 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 і організації підприємницької діяльності;

сприяння зайнятості населення, насамперед неконкурентоспроможних на ринку праці кате-

горій громадян;

проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед роботодавців з питань компенсації 

витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних;

підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці шляхом розвитку ко-

мунікацій між учасниками ринку праці (центром зайнятості; роботодавцями; освітніми заклада-

ми; суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні; гро-

мадськими організаціями).

Підвищення кваліфікації робочої сили шляхом:

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення про-

фесійного навчання на виробництві;

забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних;

сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю;

удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді, на професії, актуальні на 

ринку праці.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо негативних соціальних наслідків не-

легальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах».

Основні заходи Департаменту соціальної політики щодо забезпечення виконання завдань з пи-

тань зайнятості населення та ринку праці (строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1
Стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових 
робочих місць у всіх сферах економічної діяльності. Забезпе-
чення тимчасової занятості осіб, які шукають роботу. 

Створення нових робочих місць шляхом компенсації Харківсь-
кім міським центром зайнятості єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування роботодавцям 
для працевлаштування безробітних. Підвищення підприємниць-
кої ініціативи та самозайнятості населення. Створення тимчасо-
вих робочих місць шляхом організації громадських робіт.

2
Сприяння зайнятості населення, у тому числі окремих цільових 
груп населення, громадян, які потребують соціального захисту 
і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; змен-
шення рівня безробіття.

Забезпечення зайнятості населення. Адаптація до умов су-
часного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності 
соціально незахищених верств населення.

3
Підвищення конкурентоспроможності робочої сили. Ор-
ганізація професійного навчання зареєстрованих безробітних 
з урахуванням поточної й перспективної потреби ринку праці.

Підготовка кадрів відповідно до потреб ринку праці. Підви-
щення конкурентоспроможності на ринку праці осіб старше 45 
років, внутрішньо переміщених осіб.

2.2.3. ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Основними і першочерговими завданнями соціальної політики залишаються забезпечення 

гідного рівня матеріального добробуту і умов життя громадян шляхом дотримання державних 

соціальних стандартів; підвищення рівня заробітної плати; її випереджального зростання порівня-

но зі зростанням споживчих 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 поляризації доходів населення, низький рівень опла-

ти праці в ряді галузей, її значна міжгалузева диференціація;

втрата стимулюючої функції заробітної плати, її впливу на розвиток виробництва;

високий рівень тінізації заробітної плати;

високий рівень інфляції;

відтік трудових ресурсів в інші області та за кордон;
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наявність заборгованості підприємств із виплати заробітної плати, заборгованості по внесках до 

Пенсійного фонду та податкового боргу;

збільшення навантаження на Пенсійний фонд внаслідок погіршення демографічної ситуації, 

старіння населення.

Головною метою на 2023 рік буде максимальне припинення зростання інфляції та стабілізація 

доходів населення.

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

ка по місту до 17 000 грн;

утримання інфляції в межах 128,1 %;

підвищення середньомісячного розміру пенсії до 5 800 грн.

Динаміку темпів зростання мінімальної і номінальної заробітної плати та індексу інфляції на-

дано на діаграмі:

Основні завдання на 2023 рік:
здійснення моніторингу грошових доходів населення, заробітної плати;

сприяння додержанню державних стандартів в оплаті праці; здійснення постійного контролю за 

дотриманням роботодавцями норм трудового законодавства щодо мінімальних гарантій в оплаті 

праці та укладання трудових угод з найманими працівниками;

підвищення питомої ваги заробітної плати у структурі грошових доходів населення, що сприя-

тиме скороченню бюджетних видатків на надання субсидій, державної соціальної допомоги;

сприяння скороченню частки прихованої оплати праці, унаслідок чого збільшуватимуться над-

ходження до місцевих бюджетів, Пенсійного фонду й інших страхових фондів;

запобігання фактам неофіційних трудових відносин, посилення мотивацій до легальної зайня-

тості;

сприяння ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати на діючих підприємствах, 

своєчасній виплаті заробітної плати, пенсії та різних видів соціальної допомоги;

створення умов для зростання добробуту населення за рахунок збереження та відтворення тру-

дових ресурсів, зростання економічної активності працездатних громадян; підвищення рівня 

освіти та професійної підготовки кадрів, зменшення рівня міграції висококваліфікованої молоді;

створення сприятливих умов для відновлення платоспроможності населення (підтримка най-

уразливіших верств населення, збільшення адресності соціальної допомоги, зниження рівня без-

робіття шляхом збереження та створення нових робочих місць на основі підтримки малого та се-

реднього бізнесу, стимулювання роботодавців до збереження кадрового потенціалу) тощо.

2.2.4. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У 2023 році згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту 

населення міста Харкова на 2021–2025 роки здійснюватиметься надання адресної грошової та на-

туральної допомоги громадянам міста, які мають в цьому потребу, додаткових соціальних гарантій 

у вигляді місцевих пільг сім’ям окремих категорій громадян на житлово-комунальні послуги, по-

слуги зв’язку, на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та метрополітені 

тощо. Продовжить роботу транспортна соціальна послуга з перевезення маломобільних груп насе-

лення, зокрема осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату.

Здійснюватиметься Комплексна програма з протидії поширенню наркоманії та зменшення 

шкоди від вживання психоактивних речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 2021–2025 роки, у ме-

жах якої будуть спрямовуватися зусилля органів місцевого самоврядування, органів державної вла-

ди та правоохоронних органів на вирішення питань профілактики наркоманії у місті.

Мережа закладів соціальної спрямованості із надання різноманітних соціальних послуг меш-

канцям міста залишиться стабільною, розвиватимуться інноваційні соціальні послуги.

Продовжиться діяльність щодо залучення громадських фондів до фінансування територіальних 

центрів надання соціальних послуг.

Продовжиться розширення мережі центрів надання адміністративних соціальних послуг 

соціального характеру у форматі «Прозорий офіс».

Забезпечуватиметься реалізація заходів щодо виконання державних соціальних програм, 

направлених на забезпечення соціального захисту конкретних груп населення.

Основними проблемами є:
ускладнення роботи соціальних служб, викликане збільшенням кількості отримувачів послуг, 

пільг та допомог внаслідок збройної агресії РФ на території Харківської міської територіальної 

громади;

недофінансування витрат підприємств — надавачів послуг, пов’язаних із наданням додаткових 

соціальних гарантій.

Головною метою є: створення необхідних умов для забезпечення підтримки найуразливіших 

верств населення, розвиток та удосконалення системи надання соціальних послуг, підвищення 

ефективності та посилення адресності надання допомоги, реалізації додаткових соціальних гаран-

тій, розвитку партнерських відносин з громадськими організаціями соціального спрямування.

Основні цілі та завдання на 2023 рік:
підтримка соціально послаблених верств населення;

розвиток ринку соціальних послуг;

інформування населення стосовно існуючих механізмів реалізації громадянами своїх соціаль-

них прав і додаткових соціальних гарантій;

формування громадської думки щодо створення якісних соціальних відносин між усіма верства-

ми населення;

впровадження та розвиток онлайн-сервісів, інноваційних технологій у сфері соціального захи-

сту населення;

розширення мережі центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс».

Основні заходи Департаменту соціальної політики щодо забезпечення виконання завдань з пи-

тань соціального забезпечення (строк виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1
Виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності 
у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 
2021–2025 роки. 

Сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захи-
сту населення міста на 2023 рік.

2
Забезпечення доступності середовища для маломобіль-
них груп населення, а саме доставка в межах міста до ме-
дичних, реабілітаційних та фармацевтичних установ, до 
місця навчання тощо.

Розширення сфери життєдіяльності осіб з інвалідністю, сприян-
ня їх соціальній інтеграції в територіальну громаду міста.
Вирішення питань, пов’язаних з архітектурними та комунікацій-
ними перешкодами в місті.
Забезпечення безперешкодної роботи транспортної соціаль-
ної послуги з перевезення осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з ура-
женням опорно-рухового апарату, які пересуваються на кріслах 
колісних.

3
Розвиток ринку соціальних послуг в ході реалізації місь-
кого проєкту «Єдина соціальна мережа» та забезпечення 
інноваційного механізму підвищення якості соціальних 
послуг.

Розширення спектру соціальних послуг для незахищених 
верств населення.

4 Формування патріотичної громадської думки та розпо-
всюдження соціальної інформації. 

Формування у жителів міста поваги до історичних подій, увіч-
нення пам’яті про захисників Батьківщини, національно-патріо-
тичне виховання підростаючого покоління.

5

Надання одноразової адресної грошової допомоги гро-
мадянам міста на підставі особистих звернень потребу-
ючих допомоги громадян до міського голови та до депу-
татів Харківської міської ради; на підставі списків міських 
та районних управлінь і служб; ветеранських організацій, 
організацій осіб з інвалідністю та інших громадських ор-
ганізацій соціального спрямування.

Підтримка та підвищення можливостей поліпшення здоров’я та 
безпечної життєдіяльності малозабезпечених верств населення 
міста.

6 Надання додаткових соціальних гарантій окремим кате-
горіям громадян міста.

Забезпечення соціального захисту малозабезпечених грома-
дян міста, що мають низький рівень життя.

7 Забезпечення функціонування закладів соціального захи-
сту населення міста.

Комплексний підхід у вирішенні питань надання різнобічної 
соціальної допомоги та соціальних послуг населенню міста 
міськими закладами соціального захисту, забезпечення 
фінансування витрат на їх функціонування.

8
Оперативне впроваджування змін, які вносяться до ме-
ханізму надання субсидій і виплат усіх видів державної 
допомоги, систематичне проведення роз’яснювальної ро-
боти серед населення.

Забезпечення соціальних гарантій підтримки незахищених 
верств населення міста.

9
Виконання Комплексної програми з протидії поширенню 
наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактив-
них речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 2021–2025 роки.

Реалізація державної політики щодо попередження наркоманії, 
організація взаємодії органів місцевого самоврядування, ор-
ганів державної влади та правоохоронних органів з питань 
профілактики наркоманії, забезпечення безпечної життєдіяль-
ності жителів міста.
Формування негативного ставлення до наркотиків серед мо-
лоді, вибору здорового способу життя як найвищої моральної 
цінності.

2.2.5. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

У межах Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2021–2025 рр. здійснювати-

меться робота, направлена на об’єднання в єдину систему взаємозв’язаних завдань, заходів, 

зусиль органів місцевого самоврядування міста і громадськості по захисту прав дітей, у тому 

числі з питань: організації результативної роботи із попередження соціального сирітства, ство-

рення умов для розвитку сімейних форм виховання дітей, утвердження в суспільстві сімейних 

цінностей, всебічного розвитку і виховання дітей, для профілактики і реабілітації бездогляд-

них дітей в місті.

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

ківського піклування, з тяжкими вадами розвитку в межах реалізації Національної стратегії рефор-

мування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки;

відсутність актуальних змін до чинного законодавства з питань соціально-правого захисту дітей, 

які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Основні завдання та заходи на 2023 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 складних життєвих обстави-

нах, попередження дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання соціальному сирітству, 

створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей;

посилення контролю за дотриманням законодавства України у сфері охорони дитинства 

у взаємодії з усіма структурами, причетними до роботи з дітьми;

реалізація державної політики з питань, пов’язаних із забезпеченням житлом, отримання гро-

шової компенсації для придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклу-

вання, та особами з їх числа;

забезпечення функціонування комунального закладу соціального захисту для дітей «Центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова»;

забезпечення функціонування комунального закладу «Консультативно-кризовий центр «Від-

повідальне батьківство» Харківської міської ради».

Основні заходи Департаменту служб у справах дітей щодо забезпечення виконання завдань 

(строк виконання — протягом року):

№ 
з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1

Продовження роботи щодо реалізації права дитини на 
виховання в сімейному оточенні шляхом створення нових 
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, вла-
штування до них дітей відповідних категорій та збільшен-
ня кількості прийомних дітей в існуючих прийомних сім’ях.

Збільшення кількості дітей, влаштованих до сімейних форм вихо-
вання (опіка, піклування, усиновлення, прийомні сім’ї, дитячі бу-
динки сімейного типу) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування.

2

Удосконалення механізму взаємодії органів місцевого 
самоврядування з питань профілактики правопорушень 
та соціального сирітства, здійснення контролю за умова-
ми утримання, виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.

Упровадження нових форм та методів, спрямованих 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 виховання дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування; дітей, які залишили-
ся без батьківської підтримки; профілактики соціального 
сирітства шляхом участі в батьківських зборах, проведен-
ні консультацій у навчально-виховних закладах міста.

Реалізація права дітей на виховання в сім’ї.

4

Здійснення контролю за додержанням батьками або осо-
бами, які їх замінюють, житлових прав та інтересів дітей, 
забезпечених державою.

Реалізація заходів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які мають 
батьків, але потребують захисту держави. Проведення аналізу, си-
стемного моніторингу та контролю за житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.

5

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

Вирішення питань щодо надання екстреної допомоги дітям, сім’ї 
яких опинилися у складних життєвих обставинах.
Створення умов для здійснення навчання професійним навичкам 
вихованців закладу.
Проведення роботи з кандидатами, які мають намір усиновити ди-
тину або взяти під опіку / піклування, створити прийомну сім’ю / 
дитячий будинок сімейного типу.

6
Забезпечення діяльності КЗ «Консультативно-кризовий 
центр «Відповідальне батьківство» Харківської міської ра-
ди».

Інтегрування послуг з елементами медіації в правову і соціаль-
ну систему міста Харкова по розв’язанню питань щодо впливу та 
спроби маніпулювання, ігнорування, зловживання правами та ін-
тересами дітей.

2.2.6. ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА

Збройна агресія РФ проти України суттєво вплинула на житлову політику в місті у 2022 році.

Внаслідок військових дій на території України Харків зазнав одне із найбільших пошкоджень 

житлового фонду. Близько 30,0 % об’єктів житла у місті зазнали уражень, внаслідок обстрілів зруй-

новано понад 4,0 тис. житлових будинків, майже 500 будинків не підлягають реконструкції, більше 

150,0 тис. харків’ян залишилися без житла.

У місті Харкові проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на більш ніж 60 зруйнованих від 

обстрілів багатоповерхових будинках.

Багато інвестиційних фондів та міст-партнерів висловили готовність взяти на себе участь у май-

бутньому повоєнному відновленні міста. Вони готові здійснювати реалізацію проєктів щодо ін-

фраструктурного та житлового будівництва із застосуванням новітніх енергозберігаючих техноло-

гій та із втіленням найкращих світових практик містобудування. Також свою підтримку у віднов-

ленні міста висловила Організація Об’єднаних Націй.

У 2023 році в Харкові житлова політика буде направлена на реалізацію проєктів відбудови та 

відновлення міста, будівництва житла замість зруйнованого, в тому числі і за рахунок інвесторів 

національних та міжнародних організацій, на добудову розпочатого до воєнних дій житлового 

будівництва, на створення умов для реалізації прав громадян на житло, покращення житлових 

умов за рахунок участі у міських житлових програмах, впровадження заходів щодо створення жит-

лового фонду соціального призначення.

Станом на 01.10.2022 у черзі на отримання житла при виконавчому комітеті Харківської міської 

ради перебувало близько 15,0 тис. сімей та одиноких громадян, які потребують поліпшення житло-

вих умов, та понад 500 сімей включені до списку осіб, що бажають вступити до житлово-будівель-

ного кооперативу.

В останні роки державна житлова політика в Україні була спрямована на надання житла грома-

дянам, які потребують поліпшення житлових умов, за доступну для них плату через впроваджен-
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ня фінансово-інвестиційних механізмів щодо забезпечення доступності отримання громадянами 

кредитів на житло за нижчими, порівняно з ринковими, відсотковими ставками кредитування.

Харків також дотримувався такої тенденції до початку повномасштабного вторгнення РФ та був 

беззаперечним лідером в Україні з реалізації міських житлових програм. Міські житлові програми 

завжди користувалися значним попитом серед харків’ян та внутрішньо переміщених осіб.

У зв’язку з воєнними діями в місті неможливо у повному обсязі здійснювати реалізацію Міської 

цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021–2030 роки, а також розпо-

чати реалізацію Міської цільової програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для багато-

дітних сімей.

Попри складні обставини, спричинені воєнними діями, Міська цільова програма будівництва 

(придбання) доступного житла на 2021–2030 роки постійно вдосконалюється. Так, на період дії 

правового режиму воєнного стану в Україні від щоквартальних зобов’язань щодо погашення кре-

диту до закінчення правового режиму воєнного стану в Україні було звільнено сім’ї військово-

службовців, які проходили військову службу після оголошення воєнного стану в Україні, членів 

сімей позичальників, які загинули внаслідок військової агресії РФ проти України, а також тих, хто 

мав укладені кредитні договори на будівництво (придбання) житла в об’єктах житлового будівниц-

тва, не введених в експлуатацію станом на 24.02.2022.

Фінансування Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021–

2030 роки та Міської цільової програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для багатодітних 

сімей за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади у 2023 році передбачається 

в обсязі 104,4 млн грн.

Військова агресія РФ проти України призвела і до проблем у сфері будівництва житла: призупи-

нення будівельних робіт на більшості житлових об’єктах та скорочення обсягів введення. Склад-

на ситуація в Харкові стала стримуючим фактором у здійсненні житлового будівництва у місті. 

Найбільш пріоритетними наразі є будівельно-відновлювальні роботи у районах міста, які постра-

ждали від обстрілів.

Прогноз здійснення житлової політики у Харкові буде залежати від того, як довго триватимуть 

бойові дії в Україні, та від обсягів руйнувань на території міста. Також терміни відновлення Хар-

кова залежатимуть і від фінансової підтримки країнами-інвесторами, банками-партнерами та ін-

вестиційними фондами.

У місті разом із британськими архітекторами йде розробка Генерального плану розвитку міста 

Харкова, у якому з використанням нового підходу до економіки міста буде відображено житлову 

забудову в поєднанні з торговими та адміністративними будівлями.

Після завершення військових дій будівництво житлових будинків у 2023 році буде здійснюва-

тися за замовленням підприємств і організацій за рахунок коштів громадян, власних та залучених 

коштів підприємств і організацій, коштів державного бюджету і бюджету Харківської міської те-

риторіальної громади, а також за фінансової підтримки національних та міжнародних організацій.

Основна мета та завдання на 2023 рік:
проведення відновлювальних робіт житлового фонду міста Харкова після обстрілів та руйну-

вань, які спричинила військова агресія РФ проти України;

реалізація проєктів відбудови та відновлення житла, а також добудова розпочатого до військової 

агресії будівництва;

підвищення рівня забезпеченості харків’ян доступним житлом через фінансово-кредитну під-

тримку за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади шляхом реалізації Міської 

цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021–2030 роки;

реалізація Міської цільової програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для багатодітних 

сімей;

сприяння розвитку будівельної галузі шляхом активізації інвестиційної діяльності у житловому 

будівництві за рахунок усіх джерел фінансування та підтримка будівництва доступного житла;

стимулювання активної участі населення у житловому будівництві шляхом пільгового кредиту-

вання на будівництво (придбання) житла;

залучення інвесторів до реконструкції застарілого, зруйнованого внаслідок військової агресії, 

малоцінного і малоповерхового житлового фонду та до відселення мешканців і ліквідації ветхого 

житлового фонду;

сприяння реалізації на місцевому рівні державних програм та заходів щодо забезпечення жит-

лом окремих категорій громадян.

Кількісні та якісні критерії:
виділення коштів із бюджету Харківської міської територіальної громади на ремонтно-від-

новлювані роботи, реконструкцію та будівництво житла;

виділення з бюджету Харківської міської територіальної громади коштів у розмірі 102,4 млн грн 

для реалізації Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021–2030 

роки, що дозволить забезпечити доступним житлом понад 100 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 багатодіт-

них сімей, що дозволить поліпшити стан забезпечення доступним житлом багатодітних сімей, які 

перебувають на квартирному обліку в місті Харкові;

будівництво доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок коштів бюджету 

Харківської міської територіальної громади, будівництво соціального житла та формування жит-

лового фонду соціального призначення.

Основні заходи Департаменту економіки та комунального майна, Департаменту житлово-кому-

нального господарства щодо забезпечення виконання завдань (строк виконання — протягом року) 

та Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту будівництва та шляхового госпо-

дарства (строк виконання — відповідно до Генерального плану):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Департамент економіки та комунального майна, Департамент житлово-комунального господарства

1
Реалізація Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного 
житла на 2021–2030 роки та Міської цільової програми здешевлення варто-
сті іпотечних кредитів для багатодітних сімей.

Поліпшення стану забезпечення житлом гро-
мадян.

2 Забезпечення житлом окремих категорій громадян відповідно до чинного 
законодавства.

Поліпшення житлових умов громадян.

Департамент містобудування та архітектури, Департамент будівництва та шляхового господарства

3 Роботи з відновлення об’єктів житла в місті відповідно до Генерального пла-
ну розвитку міста Харкова.

Забезпечення житлом харків’ян, житло яких 
зруйновано внаслідок військових дій.

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 електро-

транспорту м. Харкова на 2021–2025 роки, Програмою підвищення безпеки дорожнього руху 

в м. Харкові на 2021–2025 роки, Програмою будівництва та розвитку Харківського метрополіте-

ну на 2021–2025 роки. Продовжаться роботи щодо оптимізації пасажирської транспортної мережі 

міста та режиму роботи підприємств із використанням оптимальної кількості рухомого складу, що 

сприятиме забезпеченню потреб населення в перевезеннях.

Зберігатимуться позитивні тенденції по реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури та 

технічних засобів регулювання дорожнього руху з використанням сучасних європейських техно-

логій, що дозволить збільшити пропускну спроможність транспортних магістралей та забезпечити 

безпечність дорожнього руху.

Основними проблемами є:
зменшення інвентарного парку комунальних підприємств у результаті обстрілів РФ, пошко-

дження трамвайних колій, переїздів, контактної і кабельної мережі, тягових підстанцій, павіль-

йонів очікування внаслідок бойових дій;

значний знос рухомого складу метрополітену, трамваїв і тролейбусів;

невідповідність інфраструктури міста потребам людей з обмеженими можливостями та мало-

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 2023 рік:
підвищення рівня технічного оснащення транспортних підприємств та ефективності їх роботи;

забезпечення підвищення якості та безпеки перевезення пасажирів міським транспортом.

Основні завдання на 2023 рік:
продовження удосконалення єдиної схеми експлуатації міського пасажирського транспорту;

оновлення рухомого складу метрополітену та міського наземного транспорту, призначеного для 

здійснення пасажирських перевезень;

створення сприятливих умов для збільшення обсягів інвестицій у розвиток міського громадсь-

кого транспорту;

збільшення обсягів робіт по капітальному ремонту трамвайних колій, контактної мережі, тяго-

вих підстанцій тощо;

створення доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення міським наземним транспор-

том, зокрема для людей з обмеженими можливостями;

впровадження новітніх технологій в систему роботи міського електротранспорту;

проведення робіт із будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, утримання 

вулично-дорожньої мережі й інженерних споруд.

Кількісні та якісні критерії розвитку:
перевезення пасажирів усіма видами міського транспорту у 2023 році прогнозується в кількості 

102,0 млн пасажирів;

Харківським метрополітеном заплановані обсяги перевезень у кількості 40,2 млн пасажирів;

в умовах значного зменшення пасажиропотоку у метрополітені фінансування діяльності під-

приємства у 2023 році передбачається в основному за рахунок коштів бюджету Харківської міської 

територіальної громади;

проведення капітального ремонту механічного обладнання ескалаторів на станціях; ремонт 

основної вентиляції, мережі освітлення підстанцій, ліній, автоматизованої системи обліку елек-

троенергії систем автоматики, телемеханіки, мікропроцесорної централізації, часофікації, авто-

матичної пожежної сигналізації, тунельного водогону тощо;

комунальними підприємствами наземного міського електротранспорту прогнозується переве-

зення 50,0 млн пасажирів;

здійснюватимуться роботи з технічного обслуговування трамвайних колій, переїздів, контактної 

і кабельної мережі тягових підстанцій, їх поточний ремонт, роботи з утримання зупиночних пунк-

тів громадського транспорту;

надання послуг з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування 

з автостанцій «Холодна гора», «Героїв праці», «Центральний ринок», «Індустріальна»;

оновлення рухомого складу транспортних засобів, призначених для здійснення пасажирських 

перевезень;

продовження будівництва, капітального та поточного ремонту і реконструкції доріг та інженер-

них споруд, що дозволить утримувати на відповідному рівні вулично-дорожню мережу міста, за 

рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади;

проводитимуться роботи з утримання та поточного ремонту технічних засобів регулювання до-

рожнього руху;

обладнання існуючих майданчиків та введення в експлуатацію нових майданчиків для платного 

паркування;

продовжиться робота з закупівлі та видачі інформаційних комплектів та запрограмованих 

карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в міському пасажирському транспорті.

Основні заходи Департаменту інфраструктури, Департаменту будівництва та шляхового госпо-

дарства 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 схеми експлуа-
тації міського пасажирського транспорту.

Удосконалення системи управління транспортними потоками, 
підвищення безпеки дорожнього руху та пропускної спроможності 
вулично-дорожньої мережі міста, підвищення якості обслуговуван-
ня пасажирів.

2

Здійснення:
утримання, обслуговування та поточного ремонту 
об’єктів транспортної інфраструктури міського назем-
ного електротранспорту;
капітального ремонту трамвайних колій, трамвайних 
вагонів та вагонів метрополітену;
реконструкції трамвайних колій та переїздів, контактної 
та кабельної мережі, тягових підстанцій тощо;
утримання, обслуговування та поточний ремонт техніч-
них засобів регулювання дорожнього руху;
реконструкції зупиночних пунктів;
будівництва і реконструкції технічних засобів регулю-
вання дорожнього руху;
забезпечення інформаційними комплектами та запро-
грамованими картками з функціями для здійснення 
оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова. 

Підвищення ефективності утримання та технічного обслуговування 
інфраструктури міського наземного електротранспорту, зупиноч-
них пунктів громадського транспорту.
Підвищення безпеки пасажирських перевезень, технічного ресур-
су рухомого складу та якості обслуговування пасажирів.
Забезпечення безпеки дорожнього руху у місті.

Забезпечення безпеки дорожнього руху у місті.

Підвищення безпеки дорожнього руху у місті.
Підвищення безпеки дорожнього руху у 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 по-
точного ремонту і реконструкція дорожнього покриття 
та штучних інженерних споруд, придбання дорожньої 
спецтехніки, поповнення статутних капіталів кому-
нальних унітарних підприємств; утримання та ремонт 
гідротехнічних споруд, водних об’єктів і об’єктів водо-
зниження.

Утримання вулично-дорожньої мережі й інженерних споруд міста 
на відповідному рівні. Проведення ремонтних робіт вулично-до-
рожньої мережі й інженерних споруд міста. Забезпечення регуляр-
ності руху міського транспорту та безпеки пасажироперевезень.

2.3.2. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Житлове господарство
Головними напрямами розвитку та реформування житлово-комунального господарства міста є 

створення умов для комфортного проживання мешканців міста, підвищення якості житлово-ко-

мунальних послуг і підтримка належного санітарного порядку та технічного стану будинків, за-

безпечення належного функціонування систем життєзабезпечення, інфраструктури та об’єктів 

благоустрою міста.

У 2023 році продовжиться виконання завдань, передбачених Програмою розвитку і реформу-

вання житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011–2025 рр., а також заходів по підви-

щенню якості обслуговування населення.

Проводитиметься ліквідація небезпечних наслідків збройної агресії РФ, пов’язаних із пошко-

дженням об’єктів житлово-комунального господарства:

відновлення житлових будинків, пошкоджених в результаті бойових дій (заміна конструктив-

них елементів, інженерного обладнання тощо; проведення демонтажу окремих частин та/або 

конструкцій та аварійно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу);

відновлення роботи ліфтів у житлових будинках, їх заміна у разі виходу з ладу;

відновлення дитячих та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях;

ліквідація звалищ, у тому числі несанкціонованих звалищ з території приватного сектору, виве-

зення відходів;

заміна контейнерів на прибудинкових територіях, відновлення пошкоджених контейнерних 

майданчиків.

У межах Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова 

на 2011–2025 рр. передбачається капітальний ремонт та модернізація житлових будинків із засто-

суванням енергозберігаючих технологій, встановлення загальнобудинкових приладів обліку та 

регулювання споживання тепла, холодної та гарячої води, впровадження систем керування осві-

тленням місць загального користування, облаштування прибудинкової території дитячими і спор-

тивними майданчиками.

З урахуванням чинних умов виконуватимуться роботи щодо поліпшення технічного стану іс-

нуючого житлового фонду за рахунок проведення капітального ремонту і заміни конструктивних 

елементів та інженерного обладнання житлових будинків.
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Реалізовуватимуться заходи Програми енергозбереження та підвищення енергоефективності 

житлового фонду м. Харкова на 2018–2027 рр., Програми підтримки житлово-будівельних коо-

перативів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті 

Харкові на 2022–2027 рр., Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова 

на 2021–2030 рр., Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисель-

ності у м. Харкові на 2018–2027 рр. та Програми обслуговування та розвитку територій садибної 

забудови м. Харкова на 2018–2027 роки тощо.

Підприємствами, що зайняті обслуговуванням житлового фонду, проводитиметься робота, 

спрямована на забезпечення якісного житлово-комунального обслуговування населення міста, 

санітарного порядку, належного технічного стану житлових будинків та надійної роботи інженер-

ного обладнання.

З метою скорочення заборгованості та підвищення мобілізації доходів від населення буде про-

довжено здійснення реструктуризації заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги, 

спожиті газ та електроенергію.

Основними проблемами є:
значні обсяги пошкоджень житлового фонду комунальної власності територіальної громади 

міста внаслідок військової агресії РФ проти України;

недосконалість діючої системи фінансування робіт, пов’язаних з обслуговуванням та модер-

нізацією житлового фонду;

зношеність основних фондів галузі;

недостатній розвиток конкуренції у сфері надання житлово-комунальних послуг;

відсутність коштів на покриття збитків підприємств у попередні роки від державного регулю-

вання цін тощо.

Мета та основні завдання на 2023 рік:
Метою розвитку галузі міста на 2023 рік є забезпечення населення якісними житлово-комуналь-

ними послугами та належного функціонування інфраструктури і систем життєзабезпечення, поси-

лення контролю за якістю надання послуг, забезпечення фінансової стабільності галузі житлового 

господарства шляхом реалізації заходів Програми розвитку і реформування житлово-комунально-

го господарства м. Харкова на 2011–2025 рр., а саме:

покращення технічного стану житлового фонду за рахунок збільшення обсягів проведення 

капітальних ремонтів та заміни конструктивних елементів, інженерного обладнання житлових бу-

динків;

покращення якості надання житлово-комунальних послуг населенню;

створення безпечних умов для проживання в старому житловому фонді;

забезпечення поступового виведення з експлуатації ветхого та непридатного за технічним ста-

ном житлового фонду;

впровадження заходів щодо підвищення енергоефективності житлового фонду із застосуванням 

енергозберігаючих технологій;

подальше формування інституту власника житла та удосконалення системи управління під-

приємствами й організаціями житлового господарства всіх форм власності;

створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

подальше впровадження громадських ініціатив і залучення громадськості до сучасного управлін-

ня житловим господарством;

створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, залучення 

приватних підприємств до обслуговування житлового фонду;

забезпечення комплексного благоустрою прибудинкових територій та санітарно-епідеміологіч-

ного благополуччя мешканців міста;

стабілізація фінансового стану підприємств житлового господарства й удосконалення системи 

фінансування та управління ними;

проведення реструктуризації заборгованості згідно із Законом України «Про реструктуризацію 

заборгованості по квартирній платі, платі за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та елек-

троенергію»;

технічне переоснащення житлово-комунального господарства.

Основні заходи Департаменту житлово-комунального господарства щодо забезпечення вико-

нання завдань Програми (строк виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1
Збільшення обсягів капітального ремонту і заміни конструктивних елементів 
та інженерного обладнання житлових будинків за рахунок бюджетних асиг-
нувань.

Покращення технічного стану житлового фон-
ду.

2
Здійснення реалізації заходів щодо сприяння безпечній життєдіяльності 
у сфері соціального захисту населення м. Харкова за рахунок коштів бюдже-
ту Харківської міської територіальної громади, а саме надання пільг з оплати 
житлово-комунальних послуг робітникам комунальних підприємств.

Залучення двірників у комунальні підприєм-
ства для покращення якості обслуговування 
житлового фонду та прибудинкових територій.

3
Проведення реструктуризації заборгованості населення за надані послуги 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій й комунальні по-
слуги.

Зменшення заборгованості населення за жит-
лово-комунальні послуги, стабілізація фінан-
сового стану підприємств галузі.

4 Здійснення організаційного, методологічного та фінансового сприяння 
створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Впровадження альтернативних форм обслуго-
вування житла.

5
Здійснення реалізації заходів Програми підтримки житлово-будівельних 
кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників багато-
квартирних будинків в місті Харкові на 2022–2027 рр.

Підвищення ефективності та надійності функ-
ціонування ЖБК, ЖК та ОСББ.

6
Висвітлення в засобах масової інформації процесів реформування, які від-
буваються в житловому господарстві м. Харкова.

Інформування населення щодо процесів ре-
формування житлового господарства міста 
тощо.

7 Здійснення ефективного управління житловим фондом, створення відповід-
них управлінських структур.

Удосконалення структури управління житло-
вим фондом.

8 Здійснення реалізації заходів Програми поводження з домашніми тварина-
ми та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018–2027 рр.

Регулювання чисельності безпритульних тва-
рин на території м. Харкова.

9 Здійснення організації робіт із приведення до належного стану території 
міста у весняний період.

Покращення екологічного стану і благоустрою 
міста.

Комунальне господарство
У 2023 році планується проведення заходів щодо ліквідації небезпечних наслідків збройної 

агресії РФ, пов’язаних із пошкодженням об’єктів комунального господарства:

усунення руйнувань дорожнього покриття, відновлення зруйнованих конструктивів на поліго-

нах твердих побутових відходів, усунення пошкоджень та завершення будівництва комплексу 

з переробки твердих побутових відходів;

відновлення пошкоджених виробничих, адміністративних приміщень комунальних під-

приємств та спецтехніки;

відновлення зовнішнього освітлення міста (усунення аварій на мережах зовнішнього освітлен-

ня, демонтаж та заміна зруйнованих опор, кабелів тощо);

відновлення об’єктів та елементів благоустрою зеленого господарства (видалення пошкоджених 

дерев, відновлення будівель, дорожнього покриття, лав у місцях загального користування, заміна 

урн тощо);

відновлення пошкоджених огорож, дорожнього покриття, пам’яток тощо на міських кладови-

щах.

Згідно з Програмою розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харко-

ва на 2011–2025 рр. у 2023 році для підвищення якості послуг із теплопостачання передбачаєть-

ся з урахуванням діючих умов збільшувати обсяги коштів, що спрямовуються на реконструкцію 

котелень, тепломагістралей і мереж, ліквідацію існуючих малих неефективних газових котелень 

та приєднання теплового навантаження 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 водо-

постачання та водовідведення, продовжуватимуться роботи з капітального ремонту, реконструк-

ції, санації та заміни технічно зношених інженерних мереж у місті.

Якість питної води за бактеріологічними та хімічними показниками залишиться стабільною, 

а якість очищення стоків відповідатиме нормативам.

Реалізація заходів з енергоресурсозбереження сприятиме економії тепла, води, електроенергії 

й інших енергоресурсів та зниженню собівартості наданих послуг за рахунок внутрішніх резервів.

Проводитимуться роботи з ліквідації підтоплення територій міста відповідно до Програми по 

ліквідації наслідків підтоплень території м. Харкова та продовжуватиметься проведення робіт 

з утримання гідротехнічних споруд, ліквідації підтоплення територій міста, експлуатації та по-

точного ремонту мереж зливової каналізації і об’єктів водозниження.

Здійснюватиметься поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об’єктів зовніш-

нього освітлення.

У межах реалізації заходів з енергозбереження планується встановлення багатотарифних при-

ладів обліку електроенергії, продовження поетапної заміни старих світильників на нові з енерго-

ефективними й екологічно чистими натрієвими лампами, роботи з ремонту і реконструкції мереж 

зовнішнього освітлення, заміни шаф управління з приладами обліку електроенергії, що дозволить 

зменшити витрати на оплату за спожиту електроенергію.

Для приведення міста до належного санітарного стану, упорядкування облаштованості місць 

масового відпочинку громадян, поліпшення архітектурно-художнього виду парків, садів, скверів, 

вулиць, об’єктів соціальної сфери, територій підприємств, а також для подальшого розвитку зе-

леної зони проводитиметься благоустрій міста комунальними підприємствами із залученням під-

приємств, організацій, установ усіх форм власності.

Планується продовжити роботи зі зносу аварійних, сухостійних дерев та дерев, які загрожують 

життю і здоров’ю пішоходів, пошкодженням транспортних засобів, повітряних ліній електропере-

дач, будівель, споруд тощо.

Захоронення твердих побутових відходів здійснюватиметься на Дергачівському полігоні ТПВ 

і Роганському полігоні по утилізації та переробці ТПВ. Планується розпочати роботу комплексу 

з переробки твердих побутових відходів.

Основними проблемами є:
пошкодження об’єктів комунального господарства внаслідок військової агресії РФ;

застаріла та фізично зношена енергетична інфраструктура міста;

застосування виробниками послуг застарілих технологій та енергоємного обладнання;

обмеженість інвестицій і дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання 

в належному технічному стані й експлуатації систем енергозабезпечення;

низька ефективність використання первинних паливно-енергетичних ресурсів на теплогенеру-

ючих об’єктах міста;

орієнтація теплогенеруючого обладнання міста на споживання дефіцитної газової сировини;

застарілі технології надання питної води та очищення стічних вод, зневоднення та утилізація 

осаду стічних вод.

Мета та основні завдання на 2023 рік:
забезпечення надання споживачам комунальних послуг належної якості відповідно до норма-

тивних вимог;

проведення комплексної модернізації та технічного переоснащення комунальних підприємств 

для зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів;

ефективне використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками 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 чистоти систем цен-

тралізованого теплопостачання;

реконструкція теплопунктів та районних котелень на основі сучасних когенераційних і триге-

нераційних технологій;

підтримка оснащення засобами обліку теплової енергії;

реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд;

дотримання якості біологічно очищених стічних вод відповідно до нормативів гранично допу-

стимих норм і утилізації осаду за рахунок впровадження новітніх технологій;

відновлення та розвиток існуючих підземних джерел водопостачання;

збільшення рівня освітлення міста, скорочення витрат на технічне обслуговування систем та 

впровадження енергозберігаючих технологій у сфері зовнішнього освітлення;

координація діяльності щодо виявлення безхазяйного енергетичного майна та самовільно роз-

міщених об’єктів і вжиття заходів щодо їх усунення;

відновлення зелених насаджень, підвищення рівня озеленення міста;

здійснення поточного і капітального ремонтів та будівництва ритуальних об’єктів;

належне утримання місць поховань, упорядкування та благоустрій територій міських кладовищ;

збереження місць поховань і пам’ятників, які символізують перемогу над нацизмом у Другій 

світовій війні.

Основні заходи Департаменту житлово-комунального господарства, Департаменту з питань 

забезпечення життєдіяльності міста, підпорядкованих комунальних підприємств та підприємств 

міста щодо забезпечення виконання завдань 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 комуналь-
них послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої 
води, централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення.

Поліпшення роботи підприємств, що споживають послуги, 
підвищення рівня життєзабезпечення мешканців міста.

2
Впровадження нових методів технічного обслуговування вну-
трішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачан-
ня, водовідведення та постачання гарячої води.

Поліпшення якості комунальних послуг, що надаються меш-
канцям міста.

Інженерні мережі тепло-, водопостачання та водовідведення

3 Проведення капітального ремонту, реконструкції, санації, 
заміни технічно зношених інженерних мереж.

Підвищення надійності мереж та зниження втрат при транс-
портуванні.

4
Відновлення асфальтобетонного покриття проїжджих частин, 
тротуарів та зелених зон після ліквідації пошкоджень на інже-
нерних мережах.

Підтримка належного рівня благоустрою міста.

5

Здійснення комерційного та розподільного обліку комуналь-
них послуг, у т. ч. для пільгових категорій населення міста.

Забезпечення належного обліку комунальних послуг. Забез-
печення відповідною обліковою інформацією споживачів ко-
мунальних послуг.
Надання додаткових соціальних гарантій пільговим кате-
горіям населення міста.

6
Проведення реконструкції та ліквідації малоефективних ко-
телень.

Підвищення надійності теплогенеруючого устаткування, 
раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, 
підвищення ефективності та надійності теплопостачання спо-
живачам, зниження потенційної небезпеки.

7
Здійснення санітарно-ліквідаційного тампонажу артезіансь-
ких свердловин.

Підвищення надійності й ефективності функціонування си-
стем водопостачання, захист від забруднення водоносного 
горизонту.

8 Проведення ремонту, реконструкції та будівництва ка-
налізаційних та тунельних колекторів.

Забезпечення безаварійного функціонування системи во-
довідведення м. Харкова.

Інші заходи

9
Придбання обладнання, спецмашин і механізмів, засобів ма-
лої механізації та ін. для утримання та ремонту об’єктів благо-
устрою та інженерної інфраструктури.

Покращення якості обслуговування об’єктів благоустрою й 
інженерної інфраструктури міста, технічне переоснащення 
комунальних підприємств.

10
Проведення ремонту та реконструкції будівель, приміщень та 
споруд, переданих у господарське відання комунальних під-
приємств.

Створення належних умов для організації праці.

11
Здійснення утримання та ремонту об’єктів соціальної інфра-
структури (гуртожитків, баз відпочинку, дитячих оздоровчих 
закладів тощо), які на праві господарського відання належать 
комунальним підприємствам.

Поліпшення соціально-побутових умов працівників під-
приємств, забезпечення літнього відпочинку та оздоровлен-
ня дітей.

Управління комунального господарства та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства та підпорядковані кому-
нальні підприємства

Благоустрій

Зелене господарство

12
Утримання, охорона, поточний, капітальний ремонт і ре-
конструкція об’єктів та елементів зеленого господарства.

Поліпшення естетичного вигляду об’єктів зеленого господар-
ства та створення належних умов для відпочинку мешканців 
міста. Запобігання актам вандалізму.

13
Проведення ремонту та реконструкції тепличного комплексу 
СКП «Харківзеленбуд».

Забезпечення об’єктів зеленого господарства міста необ-
хідною кількістю квіткової продукції власного виробництва, 
впровадження енергозберігаючих технологій.
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14
Заміна аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев та де-
рев, які досягли вікової межі.

Запобігання виникненню непередбачених ситуацій, які мо-
жуть становити загрозу для життя та здоров’я людей, ціліс-
ності споруд, майна тощо; поліпшення екологічного стану 
міста, виконання відповідної міської програми.

Міські фонтани

15 Здійснення утримання, поточного та капітального ремонту 
міських фонтанів.

Створення належних естетичних умов для відпочинку меш-
канців міста.

16 Придбання та встановлення обладнання 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 переробки ТПВ.

Дотримання норм чинного природоохоронного законодав-
ства, запобігання негативного впливу полігону на навколишнє 
природне середовище.

18 Здійснення організації робіт із приведення до належного ста-
ну території міста у весняний період.

Покращення екологічного стану і благоустрою міста.

Інші заходи

19
Придбання обладнання, спецмашин і механізмів, засобів ма-
лої механізації та ін. для утримання та ремонту об’єктів благо-
устрою.

Покращення якості обслуговування об’єктів благоустрою 
міста, технічне переоснащення комунальних підприємств.

20
Проведення ремонту та реконструкції будівель, приміщень та 
споруд, об’єктів соціальної інфраструктури (гуртожитків, ба-
рак-квартир тощо), які на праві господарського відання нале-
жать комунальним підприємствам.

Створення належних умов для організації роботи працівників 
комунальних підприємств.

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, дотримання санітар-
но-епідеміологічних норм та правил на ритуальних об’єктах.

22 Проведення поточного і капітального ремонтів, будівництва 
ритуальних об’єктів.

Належне утримання місць поховань, розширення площ для 
поховання померлих.

23 Поховання самотніх та незапитаних із моргу померлих грома-
дян.

Дотримання вимог ст. 16 Закону України «Про поховання та 
похоронну справу».

Зовнішнє освітлення

24
Утримання, технічного обслуговування, поточного, капіталь-
ного ремонтів та реконструкції мереж зовнішнього освітлення 
міста, в тому числі з використанням енергоефективного об-
ладнання.

Поліпшення стану мереж зовнішнього освітлення міста, ство-
рення сприятливих умов для переміщення в темний час доби 
та відпочинку громадян, збільшення рівня освітленості міста.

25 Впроваджування енергозберігаючих технологій у сфері зов-
нішнього освітлення.

Зменшення витрат електроенергії на зовнішнє освітлення та 
забезпечення гнучкої системи розрахунків за її споживання.

КО «Харківський зоологічний парк»

26 Утримання, будівництво та реконструкція об’єктів КО «Харків-
ський зоологічний парк».

Поліпшення умов утримання, збереження та примноження 
колекції диких тварин.

Інші заходи

27
Придбання обладнання, спецмашин і механізмів, засобів ма-
лої механізації та ін. для утримання та ремонту об’єктів благо-
устрою та інженерної інфраструктури.

Покращення якості обслуговування об’єктів благоустрою й 
інженерної інфраструктури міста, технічне переоснащення 
комунальних підприємств.

28
Проведення ремонту та реконструкції будівель, приміщень та 
споруд, переданих у господарське відання комунальних під-
приємств.

Створення належних умов для організації праці.

2.3.3. МІСТОБУДУВАННЯ ТА ІНСПЕКЦІЙНА РОБОТА

У 2023 році, за умови завершення бойових дій, основними напрямами діяльності виконавчих 

органів Харківської міської ради в містобудуванні буде подальше формування цілеспрямованої су-

часної містобудівної політики, контроль за дотриманням містобудівного законодавства, здійсню-

ватимуться:

розробка концепції відновлення міста Харкова із впровадженням новітніх принципів організації 

міського простору з урахуванням досвіду, отриманого під час війни;

удосконалення методики розробки та підготовки містобудівних і нормативних документів, які 

регулюють забудову міських територій для поліпшення містобудівної діяльності;

реалізація заходів щодо упорядкування розміщення об’єктів будівництва з урахуванням думки 

мешканців прилеглих територій; вивозу сміття з будівельних майданчиків і підвищення культури 

будівництва; благоустрою прилеглої території після проведення будівельних робіт;

будівництво та реконструкція доріг, зливостоків, госпфекальної каналізації, водопровідних 

і теплових мереж, мереж електрозабезпечення, об’єктів транспортної інфраструктури тощо.

Основною проблемою є:
неможливість реалізації заходів і програм у галузі містобудування та архітектури м. Харкова до 

завершення бойових дій у зв’язку зі зламом сталої планувальної структури міста (повне або частко-

ве знищення окремих районів міста, зміна розміщення та структури населення, центрів його 

тяжіння), численними пошкодженнями та руйнуваннями усіх видів об’єктів будівництва, об’єктів 

транспорту, знищенням та евакуацією підприємств, закладів та установ бізнесу, сфери обслугову-

вання, відтоком населення.

Мета та основні завдання на 2023 рік:
формування цілеспрямованої містобудівної політики;

розробка концепції відновлення міста Харкова;

впровадження новітніх принципів організації міського простору з урахуванням досвіду, отрима-

ного під час війни;

перегляд, оновлення та актуалізація раніше розробленої та затвердженої містобудівної докумен-

тації на місцевому рівні у зв’язку із наслідками збройної агресії РФ;

залучення громади до обговорення та прийняття рішень щодо перетворення місцевого простору;

збереження архітектурної та містобудівної спадщини міста, регенерація історичного ядра зі збе-

реженням основ структури та характеру забудови;

розробка та оновлення цифрових ортофотопланів;

сприяння нарощуванню обсягів інвестицій у будівництво за рахунок усіх джерел фінансування, 

дозволених законодавством.

Основні заходи Департаменту містобудування та архітектури щодо забезпечення виконання 

завдань Програми (строк виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1 Проведення містобудівного моніторингу. Визначення переліку змін, які необхідно внести до містобудівної документації, 
першочергових заходів та етапності їх реалізації за результатами всебічного 
розгорнутого аналізу містобудівного стану міста.

2 Розробка та оновлення цифрових ортофото-
планів М 1:2000 території м. Харкова.

Актуалізація ортофотопланів для оновлення та розробки містобудівної до-
кументації.

Інспекційна робота
У 2023 році буде проводитися інспекційна діяльність із забезпечення дотримання на території 

міста Харкова законодавства України і нормативно-правових актів та запобігання порушенням 

у сфері містобудування; благоустрою населених пунктів; дорожнього руху в частині зупинки та 

стоянки, паркування транспортних засобів.

На період воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 

№ 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду 

в умовах воєнного стану» проведення планових та позапланових заходів державного архітектур-

но-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, 

будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних 

даних для проєктування об’єктів у містобудування, проєктної документації щодо об’єктів, розта-

шованих у межах міста Харкова, припинено.

Мета та основні завдання на 2023 рік:
приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (видача сертифікатів, реєстрація 

декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та повернення таких декларацій на доопрацю-

вання для усунення виявлених недоліків), анулювання, скасування їх реєстрації;

надання, отримання документів, що надають право на виконання підготовчих та будівельних 

робіт, відмова у видачі таких документів, анулювання, скасування їх реєстрації;

створення та внесення відомостей про документи, що дають право на виконання підготовчих та 

будівельних робіт, документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів, про зміну / відмову у видачі, зупинення, скасування та анулювання таких документів 

з використанням інформації з Реєстру будівельної діяльності;

проведення планових перевірок об’єктів будівництва, замовниками яких є фізичні особи (гро-

мадяни);

вжиття заходів державного архітектурно-будівельного контролю (за умови скасування воєнного 

стану);

здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою території міста Харкова та дотри-

манням вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

виявлення фактів порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

звільнення території міста Харкова від самовільно (незаконно) встановлених об’єктів;

вжиття заходів, спрямованих на запобігання негативному впливу на навколишнє природне се-

редовище;

здійснення контролю за дотриманням водіями правил дорожнього руху в частині зупинки, сто-

янки, паркування транспортних засобів, у тому числі на майданчиках для платного паркування та 

притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні правил;

вжиття заходів щодо виявлення та звільнення території міста від самовільно встановлених еле-

ментів благоустрою вулично-дорожньої мережі, технічних засобів регулювання (організації) до-

рожнього руху, електрозарядних пристроїв та покинутих транспортних засобів.

Якісні критерії:
забезпечення дотримання вимог законодавства та нормативно правових актів на території міста 

Харкова у сфері містобудівної діяльності, благоустрою населених пунктів; дорожнього руху в ча-

стині зупинки та стоянки, паркування транспортних засобів;

поповнення бюджету Харківської міської територіальної громади за рахунок сплачених 

адміністративних штрафів за порушення, виявлені в ході інспекційної роботи;

забезпечення додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження видів 

господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) нале-

жать до об’єктів із середніми та значними наслідками;

звільнення території м. Харкова від самовільно встановлених (розміщених) об’єктів малих 

архітектурних форм та тимчасових споруд, елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі.

2.3.4. ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Енергозбереження є одним з основних пріоритетних напрямків державної енергетичної політики.

Потреба в організації та забезпеченні раціонального використання енергетичних ресурсів, до-

сягнення економічно ефективної експлуатації об’єктів бюджетної та комунальної сфери, виконан-

ня умов «Угоди мерів» щодо зменшення викидів вуглекислого газу на 30,0 % до 2030 року є основ-

ними факторами прискорення процесів впровадження енергоефективних заходів в бюджетній та 

комунальній сферах міста.

Головною метою на 2023 рік є забезпечення реалізації державної політики у сфері енергоефек-

тивності, налагодження системи регулювання та моніторингу споживання енергоресурсів та ско-

рочення викидів СО
2
.

У 2023 році планується продовжувати роботи з впровадження заходів з енергозбереження у місті, 

поширення успішного досвіду у вирішенні проблемних питань підвищення енергоефективності.

Основні завдання та пріоритетні напрямки:
забезпечення виконання вимог Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших 

законодавчих та нормативних актів з питань енергетичної ефективності та модернізації будівель;

реалізація державної та міської політики у сфері енергозбереження та енергетичної ефективності;

сприяння енергомодернізації будівель Харківської міської територіальної громади, в тому числі при 

відновленні та реконструкції пошкоджених внаслідок військової агресії РФ проти України об’єктів;

сприяння залученню міжнародних організацій для налагодження ефективної та системної робо-

ти у сфері енергоефективності та енергоменеджменту;

визначення та затвердження переліку об’єктів, щодо яких буде запроваджено енергосервіс, та 

базового рівня споживання енергетичних ресурсів для них.

Основний критерій оцінки реалізації головних цілей та завдань діяльності з підвищення енерго-

ефективності — затвердження базових рівнів споживання енергетичних ресурсів для об’єктів ко-

мунальної власності територіальної громади міста Харкова, укладання енергосервісних контрак-

тів, залучення приватних інвестицій та міжнародних грантів і кредитів для модернізації бюджетних 

закладів та установ, житлових будинків, громадського та муніципального транспорту, комуналь-

них підприємств. Налагодження системи моніторингу та контролю за використанням енергетич-

них ресурсів з метою забезпечення подальшої оптимізації такого споживання.

Основні заходи Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста, Департаменту охо-

рони здоров’я, Департаменту інфраструктури, Департаменту культури, Департаменту у справах 

сім’ї, молоді та спорту, Департаменту житлово-комунального господарства та підпорядкованих ко-

мунальних підприємств 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 грома-
ди здійснення:
сприяння проведенню енергетичного аудиту будівель та споруд бюд-
жетної сфери та житлового фонду міста;
впровадження автоматизованого моніторингу за споживанням 
паливно-енергетичних ресурсів будівлями бюджетної сфери, 
адміністративними будівлями та іншими будівлями територіальної 
громади м. Харкова;
придбання обладнання для визначення якісних показників стану ого-
роджувальних конструкцій та пошуку тепловтрат, проведення оглядів 
об’єктів бюджетної сфери за допомогою спеціалізованого обладнан-
ня з подальшою розробкою рекомендацій щодо енергоефективної 
модернізації та експлуатації таких об’єктів.

Отримання об’єктивної картини щодо стану та рівня 
споживання паливно-енергетичних ресурсів будівлями 
бюджетної сфери та житлового фонду;
можливість централізовано відслідковувати споживан-
ня паливно-енергетичних ресурсів, проводити опера-
тивні аналізи отриманих даних та слідкувати за різкими 
змінами у споживанні і оперативно реагувати на такі 
зміни;
можливість проведення попереднього обстеження 
будівель та визначення пріоритетних напрямків щодо 
енергомодернізації.

2

Здійснення реалізації заходів Програми часткового відшкодування 
фізичним особам м. Харкова відсотків / суми за кредитами на енер-
гозбереження на 2017–2025 роки за рахунок коштів бюджету Харків-
ської міської територіальної громади та сприяння популяризації про-
грами серед харків’ян з урахуванням діючих умов.

Стимулювання населення міста Харкова до впрова-
дження енергоефективних заходів.

3 Розробка методичних матеріалів, проведення тренінгів для енерго-
менеджерів.

Стимулювання до енергозбереження та підвищення 
культури енергоспоживання.

4
Інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо важ-
ливості раціонального споживання енергоресурсів шляхом публіку-
вання відповідної інформації на офіційних інтернет-ресурсах та у ЗМІ 
тощо.

Вирішення проблеми низької поінформованості насе-
лення щодо сучасних енергоефективних технологій та 
економічної вигоди від впровадження енергозберіга-
ючих технологій.

Комунальне підприємство «Харківводоканал»

5
Здійснення капітального ремонту, реконструкції, санації, заміни 
технічно зношених інженерних мереж, оновлення обладнання, роз-
ширення автоматичної системи контролю та обліку електроенергії 
(АСКОЕ).

Підвищення надійності мереж та зниження втрат при 
транспортуванні, раціональне використання енерге-
тичних ресурсів.

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

6
Здійснення реконструкції/ліквідації малоефективних котелень, 
здійснення капітального ремонту, реконструкції, заміни та технічного 
переоснащення теплових мереж.

Раціональне використання паливно-енергетичних ре-
сурсів, підвищення ефективності та надійності теп-
лопостачання споживачів житлово-соціальної сфери, 
зниження потенційної небезпеки.

7
Здійснення комерційного та розподільного обліку комунальних по-
слуг.

Об’єктивний розрахунок спожитих послуг, що сприяти-
ме ефективному процесу досягнення економії при ви-
користанні енергоресурсів.

Департамент охорони здоров’я, Департамент інфраструктури, Департамент культури, Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту

8 Здійснення впровадження заходів щодо ресурсо-, енергозбережен-
ня.

Зменшення та підвищення ефективності раціонального 
використання паливно-енергетичних ресурсів.

Департамент житлово-комунального господарства

9
Здійснення реалізації заходів У межах Програми підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2022–2027 рр.

Стимулювання ОСББ, ЖК, ЖБК до впровадження енер-
гоефективних заходів. Підвищення загального добро-
буту населення через покращення умов проживання.

10
Реалізація заходів Програми часткового відшкодування за кредита-
ми, отриманими на впровадження енергоефективних заходів у бага-
токвартирних житлових будинках міста Харкова, на 2016–2025 роки.

Зменшення споживання паливно-енергетичних ресур-
сів та поліпшення комфортних умов проживання.

2.4. ГУМАНІТАРНА СФЕРА
2.4.1. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Діяльність галузі охорони здоров’я м. Харкова в межах Комплексної програми «Інновації в пріо-

ритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011–2025 роки» у 2023 році 

буде направлена на забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств охо-

рони здоров’я Харківської міської ради; створення умов для подальшого поліпшення та розвитку 

їх матеріально-технічної бази, впровадження сучасних медичних технологій та підвищення якості 

надання всіх видів медичної допомоги з метою надання доступної та якісної медичної допомоги 

членам територіальної громади.
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Значна увага приділятиметься:

створенню умов для подальшого поліпшення та розвитку матеріально-технічної бази комуналь-

них некомерційних підприємств охорони здоров’я Харківської міської ради та впровадження су-

часних медичних технологій;

розвитку первинної медико-санітарної допомоги, профілактичній спрямованості діяльності ко-

мунальних некомерційних підприємств первинної медико-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 медич-

ної допомоги;

удосконаленню санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних некомерційних під-

приємствах охорони здоров’я;

розвитку міської служби медико-статистичної інформації, впровадженню сучасних інфор-

маційних 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 за-

конів про обов’язкове державне соціальне медичне страхування;

обмежені реальні можливості бюджету не забезпечують в повній мірі стабільне функціонування 

галузі необхідними фінансовими ресурсами;

обсяги фінансування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я не дозволя-

ють забезпечити у повному обсязі виконання стандартів діагностики та лікування, затверджених 

державою;

подорожчання собівартості медичної допомоги та медичного обслуговування;

незадовільний стан здоров’я членів територіальної громади, зростання числа хворих з хроніч-

ною патологією; відсутність у сучасному суспільстві відношення до здоров’я як до найвищої цін-

ності, невизначеність у багатьох громадян стійкого негативного ставлення до шкідливих звичок.

Головною метою на 2023 рік є забезпечення доступної й якісної медичної допомоги населенню, 

динамічний розвиток системи охорони здоров’я з орієнтацією на запобігання захворювань, фор-

мування мотивації до здорового способу життя населення, покращення демографічної ситуації.

Основні завдання та заходи:
забезпечення подальшого розвитку галузі охорони здоров’я з використанням чинної норматив-

ної бази, власних місцевих розробок правового, економічного й управлінського характеру, спря-

мованих на ефективне використання наявних матеріальних, фінансових та кадрових ресурсів;

виконання завдань Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі 

охорони здоров’я м. Харкова на 2011–2025 роки»;

удосконалення системи управління, фінансування та господарювання комунальними некомер-

ційними підприємствами галузі охорони здоров’я Харківської міської ради;

впровадження сучасних медичних технологій у лікувально-діагностичний процес і розвиток ма-

теріально-технічного забезпечення міських центрів медичної допомоги, що знаходяться у складі 

багатопрофільних лікарень;

забезпечення соціальної спрямованості бюджету галузі для вирішення питань медичного забез-

печення найбільш вразливих і незахищених верств населення на підставі використання програм-

но-цільового фінансування;

реалізація завдань щодо пільгового медикаментозного лікування ветеранів та інших верств на-

селення в умовах поліклінічної ланки: зубне протезування, забезпечення ветеранів слуховими апа-

ратами, проведення оперативних втручань із приводу глаукоми та катаракти, забезпечення молоч-

ним харчуванням дітей раннього віку із малозабезпечених сімей тощо;

продовження удосконалення діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони 

здоров’я з питань планування сім’ї, розширення впровадження сучасних технологій при пологах, 

грудного вигодування та виходжування недоношених новонароджених, зниження захворюваності 

та смертності новонароджених від керованих причин;

забезпечення моніторингу за станом виявлення серцево-судинних і судинно-мозкових захво-

рювань, лікування хворих у відповідності до діючих стандартів та використання сучасних медич-

них технологій у лікуванні хворих на гострий інфаркт міокарду;

реалізація основних заходів щодо профілактики захворювання на туберкульоз шляхом удоско-

налення системи проведення профілактичних медичних оглядів населення, оновлення діагно-

стичної апаратури комунальних неприбуткових підприємств охорони здоров’я;

вдосконалення організації надання первинної медико-санітарної допомоги, подальше онов-

лення медичної діагностичної апаратури та розвиток економічно ефективних стаціонарозамінних 

форм надання медичної допомоги;

розвиток служби медико-статистичної інформації та впровадження сучасних інформаційних 

технологій у діяльність комунальних неприбуткових підприємств охорони здоров’я;

удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних некомерційних підприєм-

ствах охорони здоров’я за рахунок придбання дезінфікуючих засобів та стерилізаційної апаратури;

здійснення заходів щодо залучення додаткових до бюджету фінансових ресурсів не менш 10,0 % 

від суми бюджету галузі.

Критерії розвитку:
про досягнення цілі буде свідчити зменшення рівня смертності від ускладнень вагітності, по-

логів та післяпологового періоду, рівня смертності дітей віком до 1 року, рівня захворюваності та 

смертності від туберкульозу, злоякісних новоутворювань та гострих захворювань серцево-судинної 

системи, поліпшення якості сучасної діагностики захворювань, збільшення обсягів профілактич-

ної діяльності та надання позалікарняної допомоги.

Основні заходи Департаменту охорони здоров’я щодо забезпечення виконання завдань Програ-

ми (строк виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1

Забезпечення виконання заходів 
Комплексної програми «Інновації в пріо-
ритетних напрямках розвитку галузі охо-
рони здоров’я м. Харкова на 2011–2025 
роки».

Приведення якості діагностичної та лікувальної допомоги до сучасних стандартів за 
рахунок придбання сучасної медичної апаратури.
Забезпечення медикаментами окремих категорій хворих за життєвими показання-
ми.
Зниження рівня захворюваності та смертності новонароджених і перинатальних 
втрат.
Розвиток та удосконалення надання отоларингологічної допомоги.
Покращення санітарно-епідеміологічного стану комунальних некомерційних під-
приємств охорони здоров’я.
Підвищення якості продукції для дитячого харчування та розширення асортименту 
готових продуктів дитячого харчування.
Своєчасне виявлення захворювання на цукровий діабет шляхом проведення 
профілактичних медичних оглядів та впровадження скринінгових програм раннього 
виявлення цукрового діабету.
Забезпечення в повному обсязі хворих на цукровий діабет інсулінами та цукрозни-
жуючими препаратами.
Попередження ускладнень перебігу цукрового 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 комісаріатах.
Проведення капітальних ремонтів будівель та споруд комунальних суб’єктів господа-
рювання охорони здоров’я міста.
Забезпечення умов для комунікації пацієнтів із вадами слуху з медичним персона-
лом у комунальних некомерційних підприємствах Харківської міської ради.

2
Виконання основних заходів щодо 
профілактики захворювання на туберку-
льоз.

Підвищення рівня профілактичної та діагностичної роботи комунальних некомерцій-
них підприємств охорони здоров’я первинної медико-санітарної ланки для своєчас-
ного виявлення туберкульозу.

3
Виконання завдань щодо профілактики 
злоякісних новоутворень.

Вдосконалення проведення профілактичних медичних оглядів населення, диспан-
серизації та впровадження сучасних методів і технологій діагностики. Підвищення 
якості діагностики захворювань молочної залози за допомогою мамографічних та 
ультразвукових обстежень.

4

Виконання заходів Комплексної програ-
ми «Інновації в пріоритетних напрямках 
розвитку галузі охорони здоров’я м. Хар-
кова на 2011–2025 роки» щодо профілак-
тики та лікування серцево-судинних та 
судинно-мозкових захворювань.

Своєчасне виявлення серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань шляхом 
проведення профілактичних медичних оглядів.
Зниження рівня захворюваності та смертності від серцево-судинних і судинно-моз-
кових захворювань.
Попередження ускладнень перебігу серцево-судинних і судинно-мозкових захво-
рювань.

5

Розвиток інформаційних технологій у га-
лузі охорони здоров’я міста.

Створення інформаційної служби та впровадження сучасних інформаційних техно-
логій у діяльність комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Хар-
ківської міської ради.
Здійснення заходів по розробці та впровадженню організаційного, методологічного, 
програмного і технічного інформаційного забезпечення.

2.4.2. ОСВІТА

У 2023 році планується виконання комплексу заходів щодо поліпшення умов освітнього процесу 

в закладах освіти; відновлення пошкоджених та зруйнованих будівель закладів освіти, забезпечен-

ня матеріально-технічного оснащення закладів освіти, вирішення питань їх фінансування; збере-

ження та зміцнення здоров’я дітей; забезпечення потреб населення міста в освіті; удосконалення 

системи управління закладами освіти шляхом застосування інформаційно-комунікаційних техно-

логій, подальша організація якісного освітнього процесу.

У 2023 році розвиток освіти та матеріально-технічної бази закладів освіти, зокрема їх відновлен-

ня, здійснюватиметься за рахунок реалізації Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 

2018–2024 роки.

Основними проблемами є:
значна руйнація освітньої інфраструктури міста — 55,0 % будівель освітнього фонду.

Головна мета на 2023 рік:
Забезпечення доступною й якісною освітою мешканців міста; відновлення якомога більшої 

кількості закладів, що зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії РФ проти України; ство-

рення у закладах безпечного середовища; забезпечення психологічної підтримки дітей; соціаль-

ний захист учасників освітнього процесу; інноваційний розвиток освіти.

Основні завдання та заходи:
забезпечення діяльності існуючої системи повної загальної середньої, дошкільної та позашкіль-

ної освіти, підтримка її ефективного функціонування;

створення безпечних умов для навчання та виховання дітей, у тому числі облаштування укриттів 

у закладах, збереження і зміцнення їхнього здоров’я;

забезпечення відновлення закладів освіти, які зазнали пошкоджень та руйнувань внаслідок 

бойових дій;

зміцнення існуючої матеріально-технічної бази закладів освіти.

Основні заходи Департаменту освіти щодо забезпечення виконання завдань Програми (строк 

виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1
Забезпечення діяльності щодо зміцнення матеріаль-
но-технічної бази закладів освіти м. Харкова: проведення 
першочергових капітальних та поточних ремонтів будівель 
та споруд, ремонт та облаштування укриттів.

Відновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, які зазна-
ли руйнації, пошкодження та знищення внаслідок бойових дій, теро-
ристичних актів, спричинених військовою агресією РФ.

2
Продовження роботи з підтримки обдарованої молоді. Подальший розвиток загальноміської системи виявлення та від-

бору обдарованої молоді, забезпечення економічних і соціальних 
гарантій самореалізації особистості, стимулювання педагогічних 
працівників за особистий вклад у розвиток обдарованих учнів.

3
Продовження роботи щодо комп’ютеризації й інформати-
зації всіх закладів освіти.

Доступ учнів до інформаційних технологій; забезпечення обладнан-
ням комп’ютерних класів і доукомплектування існуючих; підтримка 
єдиного інформаційного простору закладів освіти.

4
Створення умов для здобуття доступної та якісної до-
шкільної освіти; розвитку широкої мережі закладів до-
шкільної освіти різних типів, профілів і форм власності; 
зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази.

Підвищення якості навчально-виховного процесу, організація робо-
ти дошкільних закладів щодо збереження і зміцнення психічного та 
фізичного здоров’я дітей дошкільного віку.

2.4.3. КУЛЬТУРА

У 2023 році роботу галузі буде спрямовано на збереження базової мережі закладів культури, 

штатної чисельності працівників, а також контингенту закладів культури міста; створення умов 

щодо доступності закладів культури для мешканців міста; введення нових форм навчально-ме-

тодичної, виховної роботи. У межах реалізації Комплексної міської програми розвитку культури 

в місті Харкові на 2022–2026 роки та Комплексної програми розвитку освіти міста Харкова на 

2018–2024 роки планується забезпечення функціювання закладів культури; проведення відновлю-

вальних робіт, капітальних ремонтів будівель та споруд інженерних мереж закладів; організація ро-

боти з проведення культурних заходів; здійснення підтримки талановитої молоді та дітей, творчої 

інтелігенції міста, високопрофесійної творчої діяльності.

Публічними бібліотеками міста розроблені Перспективні програми розвитку до 2026 року, ре-

алізація яких націлена на якісні зміни в закладах бібліотечних систем, розширення спектру сучас-

них бібліотечних послуг.

За новою Концепцією сучасної мистецької школи Харкова у 2023 році заплановано роботу щодо 

впровадження нових форм мистецької початкової освіти, розроблення нових наскрізних програм 

навчання. У зв’язку з переходом навчального процесу мистецьких шкіл у дистанційний режим 

намічено впровадження проєкту «Мистецька школа в смартфоні».

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 встановлен-

ня меморіальних дошок, найменування та перейменування міських урбанонімів.

Основні проблеми:
пошкодження будівель та матеріально-технічної бази закладів культури внаслідок ведення 

бойових дій.

Мета, основні завдання та пріоритети розвитку у 2023 році:
забезпечення функціонування закладів культури м. Харкова;

збереження та розвиток національної культури;

забезпечення підтримки, збереження й утримання елементів культурної інфраструктури, за-

кладів культури, розвиток їх матеріально-технічної бази;

забезпечення пільгових умов для функціювання підприємств та закладів культури;

підтримка високопрофесійної творчості та створення умов для самореалізації обдарованої осо-

бистості.

Основні заходи Департаменту культури та Відділу з питань топоніміки та охорони істори-

ко-культурного середовища щодо забезпечення виконання завдань Програми (строк виконання — 

протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Департамент культури

1
Забезпечення функціонування закладів 
культури міста.

Збереження та розвиток базової мережі закладів культури. Духовне та естетичне 
виховання дітей та молоді, забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуго-
вування. Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культу-
ри.

2

Оновлення та розвиток культурної спадщи-
ни міста.

Залучення громадян до надбань історико-культурної спадщини.
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Інформування і за-
доволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток 
та збагачення духовного потенціалу. Реалізація заходів з надання належних по-
слуг у галузі культури і мистецтва.

3 Укріплення матеріально-технічної бази за-
кладів та підприємств культури.

Поліпшення та розвиток матеріально-технічної бази закладів та підприємств 
культури.

4
Фінансова підтримка комунального під-
приємства «Меморіальний парк «Дробиць-
кий Яр».

Впорядкування та облаштування місць поховання жертв нацизму з метою вихо-
вання шанобливого ставлення до принципів загальнолюдської моралі, національ-
них, історичних і культурних цінностей українського народу.

5
Фінансова підтримка комунального під-
приємства «Центральний парк культури та 
відпочинку ім. М. Горького».

Створення сприятливих умов для всебічної організації вільного часу, активного 
відпочинку і розваг. Задоволення культурних потреб громадян, створення умов 
для розвитку художньої творчості населення, збереження зелених зон міста.

6 Проєктування та реставрація пам’яток 
архітектури — будівель закладів культури.

Збереження історичної спадщини.

Відділ з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища

7
Здійснення заходів щодо увічнення пам’яті 
видатних діячів та подій шляхом встанов-
лення меморіальних дощок, найменування 
та перейменування міських урбанонімів.

Увічнення в місті пам’яті видатних діячів, життя та діяльність яких пов’язані з мі-
стом, а також значущих подій в житті міста.

2.4.4. ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

У 2023 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 здійсню-

ватиметься надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді; проведення інформаційно-про-

світницьких, освітньо-виховних, культурологічних, експертно-аналітичних заходів з питань ро-

звитку громадської активності молоді, молодіжного лідерства, волонтерства; забезпечення діяль-

ності Молодіжної ради при Харківському міському голові, національно-патріотичного виховання, 

соціального становлення молоді, популяризації здорового способу життя, реалізації молодіжних 
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ініціатив, сприяння творчості молоді, організації змістовного дозвілля, соціальної підтримки сі-

мей, оздоровлення дітей; забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків; забезпе-

чення протидії торгівлі людьми, дискримінації жінок, домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі.

Події, які відбуваються в нашій державі та у Харківському регіоні, висувають нові вимоги до 

роботи виконавчих органів щодо реалізації молодіжної та сімейної політики на місцевому рівні.

Основними проблемами є:
відтік молоді та молодих фахівців із міста через агресію РФ та відсутність безпеки у територіаль-

ній громаді;

виїзд з регіону фахівців по роботі з молоддю;

погіршення стану емоційного, фізичного і психічного здоров’я молоді через пережитий стрес та 

глибокі переживання, страх, тривогу;

перешкоди доступу молоді до отримання якісних освітніх і соціальних послуг, у тому числі не-

формальної освіти, зайнять спортом та розвитку творчого, інтелектуального потенціалу;

недостатній рівень забезпеченості послугами з оздоровлення дітей, в тому числі дітей, які потре-

бують особливої соціальної уваги та підтримки;

високий рівень конфліктності в сім’ях, знецінення інституту сім’ї, низький рівень народжува-

ності;

підвищення рівня домашнього насильства, спричиненого, зокрема, посттравматичними стре-

совими розладами, викликаними подіями під час війни.

Основні завдання та заходи на 2023 рік:
забезпечення нового рівня інформованості та обізнаності молоді щодо адаптації у суспільному 

житті під час війни та у післявоєнний період;

утвердження громадянської свідомості та активної життєвої позиції молоді, посилення націо-

нально-патріотичного виховання;

популяризація здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

розвиток та підтримка волонтерського руху;

забезпечення умов для творчого і духовного розвитку молоді;

організація оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі за кордоном;

здійснення заходів щодо попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, проведен-

ня інформаційних кампаній із цих питань, залучення фахівців недержавних організацій до надан-

ня соціальних послуг постраждалим громадянам.

Основні заходи Управління у справах сім’ї та молоді Департаменту у справах сім’ї, молоді та 

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

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1

Підтримка студентського самоврядування, громадської ак-
тивності молоді, сприяння діяльності інститутів громадського 
суспільства у реалізації молодіжних ініціатив. Проведення заходів 
із питань працевлаштування молоді та розвитку підприємництва. 
Проведення заходів, спрямованих на розвиток неформальної 
освіти, організація навчання молоді позасистемною освітою.

Формування активної життєвої позиції, популяризація во-
лонтерського та молодіжного руху, збільшення кількості 
громадських організацій, які співпрацюють з виконавчими 
органами, збільшення чисельності волонтерів. Зменшення 
кількості безробітної молоді.

2
Проведення традиційних культурно-масових заходів для дітей 
та молоді: фестивалів, конкурсів, ігор КВК, інтелектуальних ігор, 
зльотів молодіжних об’єднань та волонтерів, виставок, інших за-
ходів для активної молоді.

Підтримка обдарованої молоді, організація змістовного до-
звілля.

3
Проведення заходів із пропаганди здорового способу життя та 
національно-патріотичного виховання молоді.

Розвиток духовності, моралі та національно-патріотичне ви-
ховання молоді. Зменшення рівня наркоманії, алкоголізму 
та захворювань, що передаються статевим шляхом.

4 Організація оздоровлення та відпочинку дітей. Забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей.

5

Реалізація заходів з питань підтримки багатодітних сімей, про-
паганди сімейних цінностей, шлюбних відносин, відповідального 
батьківства.

Привернення уваги громадськості до соціальної значущості 
родинних цінностей, зміцнення інституту сім’ї, як основопо-
ложної умови для процвітання й оздоровлення суспільства.
Підвищення якості, розширення кількості видів соціальних 
послуг сім’ям, дітям та молоді.

6
Реалізація заходів з питань попередження домашнього насиль-
ства та насильства за ознакою статі. Забезпечення проходження 
програм для домашніх кривдників.

Сприяння відновленню родинних стосунків, зміцненню ін-
ституту сім’ї та попередження злочинності.

2.4.5. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

З урахуванням існуючих умов у 2023 році продовжиться реалізація Міської комплексної цільо-

вої соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017–2025 роки та Комплексної 

цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017–2025 роки. У разі припинення військо-

вих дій планується проведення міських чемпіонатів, кубків, турнірів, фестивалів, навчально-тре-

нувальних зборів, змагань шкільних ліг серед школярів закладів загальної середньої освіти м. Хар-

кова на 2022/2023 навчальний рік.

Здійснюватиметься діяльність щодо відновлення функціонування, збереження та розвитку ме-

режі дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Продовжиться робота по створенню необхідних умов для підготовки спортсменів вищої 

кваліфікації, надання підтримки спорту вищих досягнень та командам майстрів.

Передбачена відповідна робота з підтримки розвитку спорту ветеранів; надання спортивним ор-

ганізаціям осіб з інвалідністю організаційної, методичної і фінансової допомоги.

З урахуванням існуючих умов буде проводитися робота з відновлення, ремонту зруйнованих 

приміщень та майна спортивних шкіл комунальної власності міста, підвідомчих клубів за місцем 

проживання, здійснюватиметься відповідна робота щодо покращення спортивної бази міста.

Основними проблемами є:
забезпечення відновлення та ремонту ДЮСШ та СДЮСШОР, приміщення яких пошкоджено 

внаслідок військової агресії РФ;

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 за-

кладів;

забезпечення на належному рівні підтримки спорту вищих досягнень та команд майстрів, від-

сутність 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 2023 рік:
реалізація Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та 

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 в XХ зимових Дефлімпійських іграх, 

які пройдуть у м. Пекін (Китай), в ІІІ Європейських іграх, які пройдуть у м. Краків (Польща), ви-

плата стипендій спортсменам — кандидатам на участь у іграх, винагород призерам та переможцям 

ігор;

вирішення питання фінансування підготовки й участі харківських спортсменів у змаганнях все-

українського та міжнародного рівня;

у разі припинення військової агресії РФ проти України проведення спортивно-масових за-

ходів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

України та календарного плану спортивно-масових заходів у місті відповідно до заявок федерацій, 

асоціацій і інших громадських спортивних організацій;

збереження системи підготовки і функціонування дитячо-юнацького і резервного спорту, недо-

пущення скорочення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста;

підтримка спорту вищих досягнень, провідних спортсменів і команд майстрів;

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, ре-

конструкції і ремонту спортивних об’єктів;

відновлення, реконструкція та ремонт спортивних об’єктів, пошкоджених внаслідок військової 

агресії РФ;

продовження роботи з прийняття до комунальної власності м. Харкова спортивних споруд.

Критерії розвитку:
збільшення чисельності населення, яке займається усіма видами фізкультурно-оздоровчої, 

спортивної роботи, у тому числі дітей і підлітків;

зміцнення матеріально-технічної бази галузі;

зміцнення позицій Харківського спорту і подальше зростання спортивної майстерності та до-

сягнень спортсменів міста як у всеукраїнських, так і в міжнародних змаганнях.

Основні заходи Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту та підпорядкованих комунальних 

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

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1
З урахуванням існуючих умов підготовка та проведення спор-
тивно — масових заходів, згідно із затвердженим зведеним 
календарним планом спортивно-масових заходів м. Харкова 
на 2023 рік.

Збільшення відсотка усіх верств населення, які займаються 
фізичною культурою і спортом. Розвиток масового спорту, 
збільшення рухової активності населення.

2
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту. Відновлення роботи пошкоджених приміщень дитячо-ю-

нацьких спортивних шкіл. Збереження існуючих ДЮСШ 
(СДЮСШОР) та відкриття нових закладів.

3
Фінансова підтримка спорту вищих досягнень, провідних 
та перспективних спортсменів міста, проведення навчаль-
но-тренувальної роботи.

Досягнення високих спортивних результатів харківськими 
спортсменами на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 
Підняття спортивного іміджу Харкова на всеукраїнському та 
міжнародному рівнях.

4

Капітальні ремонти:
КЗ «МКДЮСШ» по вул. Генерала Момота, 13;
КЗ «МКДЮСШ № 7»;
КЗ «МСДЮСШОР» за адресами:
просп. Петра Григоренка, 2,
просп. Тракторобудівників, 55-Б
(будівля Льодового палацу
«Салтівський лід»);
КЗ «МСДЮСШОР з водних видів спорту Яни Клочкової»;
КЗ «МКДЮСШ «ВОСТОК»
по вул. Дванадцятого Квітня, 5-А;
КЗ «ХСДЮСШОР «Комунар»
зі стрільби з лука» за адресами:
пров. 1 Лісопарківський, 1,
пров. 2 Лісопарківський, 13а.

Збільшення відсотка підлітків та молоді, які займаються фізич-
ною культурою і спортом.

5 Капітальний ремонт приміщень клубів за місцем проживання 
КПНЗ «ХМКЦК за місцем проживання».

Створення відповідних умов для змістовного дозвілля хар-
ків’ян за місцем проживання, збереження мережі клубів.

6

Здійснення з урахуванням існуючих умов за замовленням 
КП «Харківський міський центр фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх»:
реконструкції 5 спортивних майданчиків на території закладів 
загальної середньої освіти міста (шкільні стадіони), 16 ком-
бінованих спортивних майданчиків, спортивної зали з ула-
штуванням фізкультурно-спортивних приміщень.

Збільшення відсотка підлітків, молоді, усіх верств населення, 
які займаються фізичною культурою і спортом. Розвиток масо-
вого спорту, збільшення рухової активності населення.

Розвиток м. Харкова як спортивного міста
У 2023 році продовжиться робота щодо зміцнення позитивного іміджу Харкова як в Україні, так 

і в міжнародному співтоваристві за рахунок залучення спортивного потенціалу міста, створення 

для цього відповідних умов у межах виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів 

на 2013–2025 роки.

Проблемними питаннями є:
низька ефективність використання спортивними функціонерами маркетингових інструментів 

для просування спортивних заходів;

недостатня поінформованість суспільства як в Україні, так і за кордоном про спортивні заходи, 

що проводяться в місті.

Мета та головні завдання на 2023 рік:
розробка щорічного плану проведення у місті спортивних іміджевих заходів;

проведення спільної роботи зі спортивними федераціями щодо пошуку можливостей із залучен-

ня до проведення у місті значних спортивних подій та видовищних спортивних заходів;

використання можливостей українських і закордонних засобів масової інформації, а також ме-

режі Internet для зміцнення авторитету міста на всеукраїнському 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 ра-

хунок реалізації на високому організаційному рівні спортивних іміджевих проєктів;

сприяння розвитку молодіжних урбанкультур та вуличних видів спорту.

Критерії ефективності завдань:
зміцнення спортивного іміджу міста 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 забезпечення виконання 

завдань (строк виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1
Сприяння фінансуванню завдань і заходів Міської програми спортивних імід-
жевих проєктів на 2013–2025 роки за рахунок джерел, не заборонених чинним 
законодавством.

Забезпечення сталого фінансування завдань 
і заходів програми.

2 Проведення спортивних іміджевих заходів, культурно-спортивних заходів 
з вуличних видів спорту всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Формування і зміцнення позитивного іміджу 
Харкова як спортивного міста.

3 Проведення навчальних семінарів, тренінгів, курсів для спортивних ор-
ганізацій, федерацій, асоціацій «Kharkiv Sport Academy».

Проведення безкоштовних курсів для спортив-
ної спільноти міста.

4 Організація виробництва та сприяння розповсюдженню промо-фільмів про 
Харків як місто спорту.

Залучення жителів міста до участі у спортивних 
іміджевих проєктах у форматі онлайн.

5 Розробка та забезпечення функціонування єдиної інформаційної платформи 
в мережі Інтернет у сфері спорту міста Харкова.

Висвітлення спортивних заходів.

2.5. РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ МІСТА, 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

Вектор реалізації іміджевої політики міста, міжнародного співробітництва та розвиток туризму 

кардинально змінено в наслідок збройної агресії РФ проти України. У 2023 році буде продовжено 

реалізацію заходів Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнарод-

ного співробітництва міста Харкова на 2021–2025 роки з метою подальшого розвитку міжнарод-

ного співробітництва в усіх сферах суспільного життя, а також донесення актуальної інформації 

про ситуацію у місті.

Основні цілі та завдання на 2023 рік:
реалізація завдань та заходів Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвит-

ку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021–2025 роки;

забезпечення сталого розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради від-

повідно до світових практик та тенденцій, а також з урахуванням ситуації, що склалася у зв’язку зі 

збройною агресією РФ;

розширення мережі, подальший розвиток та інтенсифікація побратимських та партнерських 

відносин міста з муніципалітетами зарубіжних міст, реалізація спільних проєктів, сприяння обміну 

передовим досвідом у сфері місцевого самоврядування та функціонування міської інфраструкту-

ри, відбудови міста Харкова з урахуванням сучасних тенденцій містобудування, мобільності та ур-

баністики;

співпраця та взаємодія з дипломатичними представництвами та консульськими установами іно-

земних держав в Україні та України в іноземних державах; сприяння розширенню їхньої присут-

ності в місті, співробітництво із закордонними українцями;

продовження реалізації проєкту «Харків дипломатичний»;
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участь в роботі міжнародних організацій, зокрема Асоціації міст-володарів Призу Європи, 

Міжнародної асоціації європейських міст ЄВРОСІТІЗ та Всесвітньої Федерації туристичних міст 

(WTCF), з оплатою щорічних членських внесків; опрацювання комплексу питань щодо перспек-

тив участі в роботі інших міжнародних організацій;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, культурно-гуманітарних 

стосунків; зміцнення авторитету харківського спорту на міжнародному рівні;

проведення заходів в місті та участь Харківської міської ради, підприємств, установ та ор-

ганізацій міста у міжнародних заходах (конференції, семінари, симпозіуми, форуми, виставки, яр-

марки, круглі столи, бізнес місії тощо), в тому числі в онлайн-форматі;

сприяння розвитку культурних, молодіжних, спортивних та інших обмінів між жителями Хар-

кова та зарубіжних міст-партнерів;

участь у розробці і реалізації спільних ініціатив, заходів, проєктів, програм з метою обміну най-

кращими практиками з іноземними та міжнародними неприбутковими організаціями, у тому чис-

лі з питань міжмуніципального та транскордонного співробітництва, розробка і втілення гранто-

вих програм та проєктів;

планування заходів щодо відновлення сфери туризму у післявоєнний час.

Якісні критерії:
Для розвитку міжмуніципальних відносин проводитиметься активна робота з пошуку та налаго-

дження 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 роботі Координаційної ради міст-парт-

нерів при Харківському міському голові.

Передбачається робота щодо сприяння участі офіційних делегацій Харкова в заходах у містах-

побратимах і партнерах, міжнародних організаціях (у тому числі в онлайн-форматі), участь спорт-

сменів у міжнародних турнірах за кордоном, а також проведення в містах-побратимах художніх ви-

ставок і виступів художніх колективів Харкова. Сприяння залученню іноземних експертів для від-

будови міста Харкова, реалізації інфраструктурних проєктів у співпраці з іноземними партнерами.

Планується реалізація спільних ініціатив з дипломатичними представництвами та консульськи-

ми установами іноземних держав в Україні.

Основні заходи Департаменту міжнародного співробітництва щодо забезпечення 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 поінформо-
ваності міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал, 
зміцнення позитивного іміджу та подальший розвиток міжнародного 
співробітництва в різноманітних сферах суспільного життя.
Проведення заходів У межах:
тижня місцевої демократії ELDW при Конгресі місцевих та регіональних 
влад Ради Європи;
Дня Європи.
Приєднання до інших загальноєвропейських та міжнародних акцій та 
ініціатив.

2
Розширення міжмуніципального співробітництва шля-
хом встановлення нових партнерських зв’язків з іно-
земними містами.

Опрацювання питань щодо встановлення нових партнерських зв’язків.

3

Сприяння розвитку співробітництва з містами-побра-
тимами, містами-партнерами, іншими іноземними 
містами в науковій, освітній, культурній, спортивній, 
медичній, соціальній та екологічній сферах.

Створення консультативної ради міст-партнерів при Харківському 
міському голові.
Організація і проведення спільних міжнародних заходів: науково-прак-
тичних конференцій, фестивалів-конкурсів, спортивних змагань тощо.
Вивчення і впровадження передового міжнародного досвіду у різно-
манітних сферах суспільного життя.
Розвиток міжнародних контактів та співпраці між учнівською молоддю 
та молодіжними організаціями.

4
Здійснення обміну офіційними делегаціями з міста-
ми-побратимами, містами-партнерами, іншими іно-
земними містами.

Зміцнення та інтенсифікація партнерських зв’язків, започаткування 
нових спільних проєктів, запозичення передового світового досвіду.

5

Продовження реалізації проєкту «Харків дипломатич-
ний».
Продовження розвитку співробітництва з диплома-
тичними представництвами та консульськими уста-
новами іноземних держав в Україні та дипломатични-
ми представництвами та консульськими установами 
України в іноземних державах.

Сприяння роботі Харківського дипломатичного клубу.
Реалізація проєкту «Школа молодого дипломата».
Проведення в місті культурних та економічних заходів, організованих 
посольствами іноземних держав в Україні.
Сприяння розширенню мережі Почесних консульств у місті, створення 
зарубіжних інформаційно-ділових та культурних центрів. Проведення 
спільних семінарів, форумів та інших заходів для активізації взаємодії 
між дипломатичними представництвами, консульськими установами 
та іноземними представництвами, розташованими на території міста 
Харкова.

6

Продовжувати розвиток співробітництва з міжнарод-
ними організаціями:

Міжнародною організацією ЄВРОСІТІЗ з оплатою 
щорічних членських внесків;

Міжнародною асоціацією міст-володарів Призу Єв-
ропи;

Всесвітньою Федерацією туристичних міст WTCF 
з оплатою щорічних членських внесків.

Участь у засіданні міст ЄВРОСТІЗ та зустрічах робочих груп ЄВРОСІТІЗ, 
членом яких є м. Харків:
з питань Європейської політики сусідства та розширення;
іміджевої політики та привабливості міст;
якість повітря, кліматичні зміни та енергоефективність;
діти та молодь;
інновації;
довгострокові інвестиції;
стратегія діджиталізації міста.
Співробітництво в межах 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 туризму міста, підвищен-
ня якості та рівня сервісу в туризмі, а також його економічної ефектив-
ності, доступ до теоретичної бази WTCF для реалізації ідей та цілей 
у сфері розвитку туристичної індустрії міста, інформаційний обмін між 
містами та спільні маркетингові заходи, спрямовані на підвищення 
привабливості міста Харкова як туристичної дестинації, збільшення ту-
ристичного попиту з боку китайського сегменту.
Опрацювання питання приєднання до нових міжнародних платформ 
та асоціацій.

7

Сприяння участі Харківської міської ради, під-
приємств, установ та організацій міста у всеукраїнсь-
ких та міжнародних виставках, ярмарках, семінарах, 
конференціях; організація в місті бізнес-зустрічей 
з іноземними партнерами, діловими колами тощо.

Комплексна робота щодо підготовки та проведення в м. Харкові міжна-
родних заходів економічної спрямованості (бізнес-форуми, бізнес-місії 
тощо). Участь делегацій міста в аналогічних заходах за кордоном.
Презентація потенціалу м. Харкова та запозичення кращих міжнарод-
них практик.

8

Участь у розробці і реалізації спільних ініціатив, за-
ходів, проєктів, програм з метою обміну найкращими 
практиками з іноземними та міжнародними неприбут-
ковими організаціями, у тому числі з питань міжмуні-
ципального та транскордонного співробітництва, роз-
робка і втілення грантових програм та проєктів.

Реалізація грантового проєкту «Міста в розширеному європейському 
просторі: спільний розвиток потенціалу державних установ за допо-
могою словацько-українського транскордонного співробітництва та 
підвищення доброчесності у державних справах» (СЕЕА).
Пошук та реалізація інших програм та проєктів.

Співробітництво з міжнародними агенціями та фінансовими установами
У 2023 році планується подовження роботи зі сприяння реалізації проєктів, які впроваджуються 

у м. Харкові за підтримки міжнародних фінансових організацій.

Співробітництво з міжнародними агенціями та фінансовими установами здійснюватиметь-

ся в межах реалізації заходів Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними 

агенціями та фінансовими установами на 2019–2025 роки та з метою подолання наслідків збройної 

агресії РФ проти України у місті Харкові.

Мета та основні завдання на 2023 рік:
формування місцевої політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, 

банківськими установами, агенціями, компаніями, корпораціями, асоціаціями з міжнародного 

співробітництва і розвитку, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб’єктами, шля-

хом координації та реалізації проєктів і програм у різних сферах життєдіяльності із використанням 

власних та залучених ресурсів;

залучення міжнародних агенцій та фінансових організацій до реалізації проєктів і програм, які 

запропоновані виконавчими органами Харківської міської ради та визначені як пріоритетні для 

реалізації, у тому числі спрямованих на відновлення постраждалої інфраструктури м. Харкова;

координація діяльності виконавчих органів Харківської міської ради та суб’єктів комунальної 

власності з питань залучення міжнародних агенцій та фінансових установ до реалізації проєктів 

і програм розвитку міста;

координація діяльності та проведення консультацій з представниками міжнародних агенцій та 

фінансових установ, органами центральної виконавчої влади під час реалізації проєктів у межах 

повноважень.

Якісні критерії:
реалізація місцевої політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, 

банківськими установами, агенціями, компаніями, корпораціями, асоціаціями з міжнародного 

співробітництва і розвитку, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб’єктами;

забезпечення комплексного підходу щодо системності, підвищення ефективності залучення та 

використання міжнародних фінансових ресурсів та зовнішньої допомоги;

постійне розширення співпраці Харківської міської ради з міжнародними фінансовими партне-

рами та інтенсифікація її міжнародної роботи, відкриття нових перспективних напрямків розвитку 

співпраці з міжнародними фінансовими партнерами та міжнародними агенціями;

здійснення роботи по супроводу співробітництва Харківської міської ради щодо реалізації 

проєктів і програм у різних сферах життєдіяльності міста з Європейським інвестиційним банком, 

Європейським банком реконструкції та розвитку, Німецьким банком розвитку «KfW», Міжнарод-

ним банком реконструкції та розвитку, Німецькою федеральною компанією «GIZ», Швейцар-

ським державним секретаріатом економічних відносин «SECO» тощо.

Основні заходи Департаменту по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими устано-

вами щодо забезпечення виконання Програми (строк виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1

Організація та проведення національних та міжнародних за-
ходів (форумів, круглих столів, семінарів, конференцій, ярмар-
ків, виставок тощо) за участі міжнародних фінансових та банків-
ських установ, агенцій, компаній, корпорацій, асоціацій з між-
народного розвитку, інших іноземних суб’єктів, підприємств, 
установ, вищих навчальних закладів міста Харкова, суб’єктів 
комунальної власності та виконавчих органів Харківської місь-
кої ради, а також представників центральних органів влади.

Залучення нових партнерів, інвесторів для відбудови міста 
Харкова, розвиток співробітництва з міжнародними агенціями 
та фінансовими установами.

2
Супроводження та координація співпраці Харківської міської 
ради з міжнародними фінансовими партнерами, за підтримки 
яких впроваджуються проєкти у місті Харкові.

Реалізація місцевої політики у сфері взаємодії з міжнарод-
ними фінансовими організаціями, банківськими установами, 
агенціями, компаніями, корпораціями, асоціаціями з між-
народного співробітництва і розвитку, міжнародними ор-
ганізаціями та іншими іноземними суб’єктами. Підвищення 
ефективності залучення та використання міжнародних фінан-
сових ресурсів і зовнішньої допомоги.

2.6. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
2.6.1. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Екологічна ситуація в місті очікується стабільною, рівень антропогенного навантаження на на-

вколишнє середовище (у тому числі динаміка викидів забруднюючих речовин) матиме позитивну 

тенденцію. Протягом останнього десятиріччя обсяги забруднюючих речовин знизилися майже на 

третину.

Основними напрямами в роботі з охорони навколишнього природного середовища є розробка 

та реалізація природоохоронних заходів для послідовного комплексного відновлення від постій-

них обстрілів РФ екологічного стану території міста, зменшення негативного екологічного впливу 

на умови проживання населення.

У разі завершення активних бойових дій буде продовжено реалізацію заходів, передбачених 

Програмою охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021–2030 рр., Про-

грамою поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 

2018–2027 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 атмосферу здійснюватимуть-

ся:

реалізація заходів згідно Плану дій для сталого енергетичного розвитку і клімату Харкова до 

2030 року;

виконання умов «Угоди мерів» щодо зменшення викидів вуглекислого газу на 30,0 % до 

2030 року.

Реалізація заходів з охорони навколишнього природного середовища підприємствами міста 

сприятиме поліпшенню санітарно-екологічного стану водойм, повітря, рівня ґрунтових вод тощо.

Основними проблемами є:
військова агресія РФ;

небезпечне поводження з побутовими і промисловими відходами;

збільшення обсягів забруднення атмосферного повітря на головних магістралях вулично-до-

рожньої мережі міста;

збереження якості питної води та покращення стану очистки стічних вод;

збільшення чисельності бездомних тварин.

Мета та основні завдання на 2023 рік:
розробка та реалізація природоохоронних заходів підприємствами міста;

упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження та переробки побутових від-

ходів, переробка твердих побутових відходів з системою збору, утилізації полігонного газу та ви-

робництвом електричної енергії на новому комплексі з переробки твердих побутових відходів у 

м. Дергачі Харківської області;

покращення стану атмосферного повітря.

Якісні критерії розвитку:
у результаті виконання запланованих заходів очікується:

зменшення негативного екологічного впливу на умови проживання населення;

зменшення обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел;

досягнення екологічної безпеки при поводженні з відходами;

забезпечення охорони та раціонального використання земель, покращення якості атмосферно-

го повітря і водних ресурсів;

покращення екологічного стану ґрунтів, зелених насаджень;

формування збалансованої системи природокористування.

Основні заходи Департаменту житлово-комунального господарства, Департаменту будівництва 

та шляхового господарства, Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста, підпоряд-

кованих комунальних підприємств, установ і організацій міста щодо забезпечення виконання зав-

дань Програми (строк виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

Департамент житлово-комунального господарства та підпорядковані комунальні підприємства

1

Здійснення організаційно-технічних природоохоронних заходів з:
охорони атмосферного повітря від викидів забруднюючих речовин;
охорони та раціонального використання водних ресурсів;
санітарного очищення, збирання, зберігання, утилізації та знешкодження 
промислових і побутових відходів підприємств.

Упорядкування природоохоронної діяльності під-
приємств, 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 спецтехніки, поповнення статутних капіталів кому-
нальних 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 прибережних водоохо-
ронних смуг.

Покращення екологічного стану водних об’єктів 
міста.

Департамент житлово-комунального господарства, Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста та підпорядковані кому-
нальні підприємства

4 Реалізація заходів Програми охорони навколишнього природного сере-
довища м. Харкова на 2021–2030 рр.

Покращення екологічного стану міста.

2.6.2. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Головною метою на 2023 рік є реалізація заходів Комплексної програми розвитку цивільного за-

хисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті 

Харкові на 2018–2025 роки по зменшенню ризику виникнення надзвичайних ситуацій техноген-

ного та природного характеру, створенню умов для ефективного використання сил цивільного за-

хисту міста, їх матеріально-технічного забезпечення.

У сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і при-

родного характеру основні зусилля планується зосередити на:

реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері цивільного захисту, визначених 

Кодексом цивільного захисту України;

створенні місцевої системи централізованого оповіщення населення міста при загрозі та виник-

ненні надзвичайної ситуації техногенного, природного та воєнного характеру;

зменшенні ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
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реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в частині підготовки, перепідготовки 

і підвищення кваліфікації керівних кадрів, фахівців, а також навчання населення діям у надзви-

чайних ситуаціях;

удосконаленні процесу оповіщення населення міста при загрозі та виникненні надзвичайної 

ситуації із залученням засобів масової інформації, операторів мобільного зв’язку, телевізійних та 

радіомовних компаній;

підвищенні рівня захисту населення від вражаючих факторів надзвичайних ситуацій техноген-

ного та природного характеру.

Основні завдання та заходи на 2023 рік:
З метою ефективної реалізації завдань цивільного захисту, зменшення матеріальних втрат та 

недопущення шкоди об’єктам, матеріальним, культурним цінностям та довкіллю в разі виникнен-

ня надзвичайних ситуацій необхідним є:

підвищення рівня техногенної та пожежної безпеки в місті;

налагодження ефективної системи попередження виникнення надзвичайних 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 тери-

торіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та підрозділів територіальних 

органів ДСНС, які здійснюють аварійно-рятувальне обслуговування територій та об’єктів міста.

Якісні критерії:
реальна готовність органів управління, сил і засобів цивільного захисту до реагування на над-

звичайні ситуації, захист населення і територій від надзвичайних 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 аварійно-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 органів Харківської міської 
ради з питань забезпечення техногенної безпеки об’єктів і території 
м. Харкова в умовах воєнного стану.

Зміцнення техногенної та пожежної безпеки в м. Хар-
кові, удосконалення системи попередження надзви-
чайних ситуацій і пожеж, забезпечення безпеки та за-
хисту населення, матеріальних і культурних цінностей 
та довкілля від негативних наслідків надзвичайних си-
туацій.

2
Здійснення заходів з покращення протипожежного стану та підго-
товки персоналу об’єктів із масовим перебуванням людей (в умовах 
воєнного стану).

Підвищення рівня захисту населення міста.

3
Здійснення керівниками об’єктів підвищеної небезпеки заходів з об-
ладнання системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення населення у разі їх виникнення.

Своєчасний захист населення і територій від надзви-
чайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
запобігання та реагування на них відповідними цен-
тральними та місцевими органами виконавчої влади.

4
Створення місцевої системи централізованого оповіщення про за-
грозу або виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступ-
ній для осіб з вадами зору та слуху формі.

Підвищення рівня реагування на надзвичайні ситуації, 
зменшення людських та матеріальних втрат.

5
Забезпечення сталого функціонування в умовах воєнного стану 
пунктів для проведення спеціальної обробки обладнання, майна 
і транспортних засобів, спеціалізованих формувань зі знезаражу-
вання вулиць та шляхів.

Зниження шкідливого впливу небезпечних хімічних ре-
човин при виникненні надзвичайних ситуацій.

6
Забезпечення підтримання у постійній готовності в умовах воєнного 
стану захисних споруд цивільного захисту комунальної форми влас-
ності до використання за призначенням.

Підвищення рівня готовності засобів колективного захи-
сту населення міста до використання в умовах надзви-
чайних ситуацій.

7
Здійснення заходів з пристосування найпростіших укриттів (під-
валів) житлових будинків, загальноосвітніх та дошкільних навчальних 
закладів, а також споруд подвійного призначення до потреб осіб з ін-
валідністю в умовах воєнного стану.

Підвищення рівня готовності засобів колективного захи-
сту населення міста до використання в умовах надзви-
чайних ситуацій.

8 Проведення заходів щодо удосконалення діяльності комунальної 
установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба м. Харкова».

Підвищення рівня захисту населення на водних об’єк-
тах міста.

9 Забезпечення накопичення міського матеріального резерву для за-
побігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Підвищення рівня захисту населення міста та недопу-
щення значних матеріальних збитків.

10
Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування прибудинко-
вих територій, вулиць приватного сектору і територій міста, що не 
мають конкретного власника.

Підвищення рівня захисту населення міста.

11
Удосконалення навчально-матеріальної бази цивільного захи-
сту установ, організацій, підприємств, у тому числі розвиток 
консультаційних пунктів у житлово-експлуатаційних підприємствах.

Підвищення рівня готовності до ліквідації надзвичайних 
ситуацій, відновлення життєдіяльності міста.

12
Проведення навчання та тренування органів управління і сил цивіль-
ного захисту на підприємствах, організаціях міста та спеціалізованих 
служб цивільного захисту.

Підвищення рівня захисту населення міста.

13
Проведення зустрічей, пресконференцій, брифінгів керівного складу 
цивільного захисту міста з представниками ЗМІ стосовно захисту на-
селення і територій від надзвичайних ситуацій.

Інформування населення про законодавчі акти та за-
ходи, які вживають органи місцевого самоврядування 
щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного і природного характеру у м. Харкові.

14
Забезпечення розміщення наочної агітації та соціальної реклами 
з питань попередження надзвичайних ситуацій в місцях проживан-
ня, відпочинку та масового перебування населення.

Підвищення рівня знань населення міста у сфері цивіль-
ного захисту.

2.6.3. ОХОРОНА ПРАЦІ

У 2023 році продовжиться діяльність щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на 

підприємствах міста, у тому числі реалізація заходів Програми сприяння безпечній життєдіяль-

ності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки. Наслідки військової 

агресії РФ проти України та складне фінансове становище багатьох підприємств позначиться на 

недостатньому виділенні коштів для вирішення питань з охорони праці.

Для сприяння реалізації прав працюючих на здорові та безпечні умови праці здійснювати-

муться регулярні моніторингові обстеження стану додержання законодавства з охорони праці на 

підприємствах різних форм власності; контроль за реєстрацією та виконанням колективних до-

говорів; за проведенням атестації робочих місць зі шкідливими і небезпечними умовами праці; 

облік та аналіз нещасних випадків і професійних захворювань, моніторинг стану охорони праці та 

контролю за атестацією робочих місць за умовами праці, забезпеченням надання пільг і компен-

сацій працюючим у несприятливих умовах.

Основними проблемами є:
недостатня ефективність систем управління охороною праці на підприємствах щодо поліпшен-

ня стану охорони праці і промислової безпеки;

невідповідність нормативно-правової бази з охорони праці сучасним вимогам;

незадовільний стан захисту працівників від дії шкідливих і небезпечних факторів виробничого 

середовища;

недостатнє фінансування охорони праці.

Мета на 2023 рік: профілактика та запобігання нещасним випадкам і професійним захворюван-

ням на виробництві, зниження рівня аварійності та виробничого травматизму, поліпшення стану 

умов працюючих у шкідливих умовах 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 власності:

проведення моніторингу стану охорони праці на підприємствах, в організаціях, установах міста;

проведення моніторингу виконання передбачених в колективних договорах «Комплексних за-

ходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середови-

ща, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 

професійного захворювання, аваріям і пожежам»;

проведення моніторингу організації навчань, перевірок знань з питань охорони 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, наданням, відповідно до за-

конодавства, пільг і компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

Основні заходи Департаменту соціальної політики щодо забезпечення виконання завдань Про-

грами з питань охорони праці (строк виконання — протягом року):

№ з/п Зміст заходу Очікуваний результат

1
Здійснення контролю за станом додержання законодавства про 
охорону праці на підприємствах різних форм власності з усунен-
ням виявлених недоліків під час проведення обстежень.

Удосконалення системи управління охороною праці та по-
передження травматизму на підприємствах, забезпечення 
соціального захисту працюючих.

2 Здійснення моніторингу та аналізу нещасних випадків і про-
фесійних захворювань на виробництві.

Попередження виробничого травматизму, професійних за-
хворювань, забезпечення соціального захисту працюючих.

3

Сприяння розвитку колективно-договірного регулювання відно-
син між роботодавцями та найманими працівниками, виконан-
ню колективних договорів, внесенню до них питань запобігання 
виробничому травматизму, профзахворюванням та соціального 
захисту працюючих.

Забезпечення соціального захисту та покращення умов 
працюючих.

4
Здійснення моніторингу за проведенням атестації робочих місць 
за умовами праці та моніторингу надання працівникам, відповід-
но до законодавства, пільг і компенсацій за роботу в шкідливих 
умовах праці.

Приведення робочих місць у відповідність із вимогами нор-
мативно-правових актів про охорону праці. Забезпечення 
соціального захисту працюючих.

5 Сприяння своєчасному проведенню на підприємствах періодич-
них медичних оглядів працівників певних категорій. Попередження професійних захворювань.

6 Сприяння своєчасному проведенню на підприємствах навчання 
з питань охорони праці.

Забезпечення системи управління охороною праці, попере-
дження виробничого травматизму та профзахворювань.

2.7. ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ 
ТА ПРАВОПОРЯДКУ, СПРИЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Захист прав і свобод громадян
У 2023 році продовжиться робота за Програмою взаємодії міської ради з громадськими об’єд-

наннями м. Харкова на 2021–2025 роки, спрямованою на розвиток взаємодії міської ради з гро-

мадськими організаціями. Міська рада візьме участь у проведенні громадськими організаціями 

загальноміських заходів, фестивалів та днів національних культур і національних свят.

Мета та завдання на 2023 рік:
Основна мета діяльності Харківської міської ради в роботі з громадськими об’єднаннями — на-

лагодження та розвиток конструктивної взаємодії, забезпечення стабільності громадських, між-

національних і міжконфесійних відносин у місті.

Головні завдання:
реалізація державної політики щодо забезпечення громадських прав людини, прав національ-

ностей, свободи совісті та віросповідання, прав на створення об’єднань, прав іноземних громадян, 

які перебувають на території міста;

надання організаційно-методичної й інформаційної допомоги громадським об’єднанням 

у здійсненні їх статутної діяльності;

надання допомоги громадським об’єднанням в організації та проведенні заходів, днів націо-

нальних культур, національних свят тощо;

участь у заходах, що проводяться національно-культурними товариствами та релігійними гро-

мадами;

взаємодія із громадськими організаціями ветеранів; проведення заходів, присвячених пам’ят-

ним подіям Другої світової війни.

Реалізація завдань сприятиме:
підвищенню ролі громадських організацій у суспільстві та подальшому розвитку демократії;

підвищенню якісного рівня проведення заходів громадських об’єднань;

збереженню та розвитку національних культур, забезпеченню міжнаціональної 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 діють на території міста.

Основні заходи Департаменту по роботі з громадськими об’єднаннями щодо забезпечення ви-

конання 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 громадськими ор-
ганізаціями.

2
Участь у проведенні національно-культурними товариствами 
днів національної культури та національних свят, проведенні 
фестивалю національних культур.

Поліпшення взаємодії міської ради з національно-культур-
ними товариствами, збереження та розвиток національних 
культур у місті.

3
Надання організаційної й інформаційно-методичної допомоги 
громадським об’єднанням у здійсненні їх статутної діяльності.

Підвищення ролі громадських об’єднань у суспільстві, по-
дальший розвиток демократії, забезпечення міжнаціональ-
ної 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 2023 рік є реалізація Комплексної програми розвитку цивільного захи-

сту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті 

Харкові на 2018–2025 роки, більш ефективне виконання норм законодавства про боротьбу зі зло-

чинністю, впровадження системи протидії злочинності та усунення факторів, які ним сприяють, 

координація дій всіх відповідних органів та відомств щодо надійного захисту законних прав і сво-

бод громадян.

Основні завдання на 2023 рік:
координація заходів щодо запобігання злочинності, профілактики правопорушень;

посилення роботи щодо попередження поширення дитячої бездоглядності та безпритульності, 

криміногенного впливу злочинних елементів на підлітків;

співпраця із засобами масової інформації з метою інформування громадськості, державних ор-

ганів, об’єднань громадян про заходи, що здійснюються з метою підвищення ефективності бо-

ротьби з організованою злочинністю і корупцією, поліпшення діяльності правоохоронних та ін-

ших органів виконавчої влади у зміцненні правопорядку і законності;

сприяння роботі громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордо-

ну, надання допомоги органам внутрішніх справ при забезпеченні публічної безпеки та порядку, 

запобігання чиненню адміністративних проступків і злочинів, а також у разі виникнення надзви-

чайних ситуацій.

Якісні критерії розвитку:
створення дієвої протидії злочинності на основі чітко визначених напрямків нарощування зу-

силь органів місцевого самоврядування і правоохоронних органів, поліпшення матеріально-тех-

нічного забезпечення органів внутрішніх справ;

вдосконалення системи профілактики правопорушень, посилення боротьби з алкоголізмом, 

наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами;

підвищення рівня оперативності реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шля-

хом 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
Здійснення заходів щодо недопущення фактів мародерства, роз-
крадання гуманітарної допомоги і колабораціонізму, а також охо-
рони громадського порядку в умовах воєнного стану.

Недопущення криміналізації суспільства, розвитку «тіньо-
вої економіки», різних проявів тероризму, неналежного 
виконання законів і низького рівню правопорядку.

2

Проведення зустрічей керівників територіальних підрозділів 
поліції з представниками органів місцевого самоврядування 
з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та ор-
ганами місцевого самоврядування і населенням.

Забезпечення тісної взаємодії правоохоронних органів із 
громадськістю та населенням.
Формування громадської думки, спрямованої на створен-
ня нетерпимого відношення до проявів протиправної по-
ведінки в суспільстві.
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3

Забезпечення здійснення спільної роботи дільничних офіцерів 
поліції, інспекторів з ювенальної превенції поліції у справах не-
повнолітніх і представників районних адміністрацій у соціально-
профілактичних центрах мікрорайонів для проведення заходів за 
місцем проживання громадян по профілактиці пияцтва, рецидив-
них злочинів і злочинів, що здійснюються на ґрунті сімейно-побу-
тових конфліктів, а також для якнайповнішого виявлення неблаго-
получних сімей і організації профілактичної роботи з ними.

Зменшення кількості злочинів, які здійснюються на побу-
товому ґрунті.
Зменшення впливу кримінально-злочинного середовища 
на дітей.

4
Організація взаємодії з правоохоронними органами щодо забез-
печення публічної безпеки під час проведення масових заходів.

Виключення випадків порушень публічної безпеки і по-
рядку під час проведення масових заходів та сесій Хар-
ківської міської ради.

5

Організація рейдів в місця проведення дозвілля молоді для ви-
явлення: фактів незаконного вживання, зберігання і збуту нар-
котичних засобів; неповнолітніх осіб, схильних до їх вживання; 
незаконної торгівлі спиртними напоями і тютюновими виробами. 
Розгляд питання щодо закриття установ, де систематично вияв-
ляються подібні факти.

Зменшення впливу кримінально-злочинного середовища 
на молодь.

6
Організація проведення оперативно-профілактичних комплекс-
них заходів щодо здійснення нагляду за реалізацією алкогольної 
продукції, тютюнових виробів.

Виключення випадків порушення чинного законодавства 
з порядку реалізації алкогольної продукції, тютюнових ви-
робів із боку суб’єктів підприємницької діяльності.

7
Здійснення контролю за організацією торгівлі на спеціально від-
ведених територіях (ринках), а також припинення несанкціонова-
ної торгівлі у невстановлених місцях, зокрема в місцях масового 
скупчення людей.

Виключення випадків порушення чинного законодавства 
стосовно правил торгівлі і споживчого ринку та порядку 
ведення підприємницької діяльності.

Сприяння організації територіальної оборони
Головна мета на 2023 рік: реалізація Комплексної програми розвитку цивільного захисту, підви-

щення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті Харкові на 

2018–2025 роки в частині підвищення обороноздатності держави, надання обороні України все-

охоплюючого характеру, сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного 

спротиву.

Основні завдання та заходи на 2023 рік:
координація зусиль Харківської міської ради, органів військового управління в забезпеченні 

ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави в частині організації 

територіальної оборони міста;

комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних із здійсненням заходів територіальної 

оборони;

матеріально-технічне забезпечення заходів національного спротиву місцевого значення;

військово-патріотичне виховання населення, прищеплення почуття особистої відповідальності 

за захист Батьківщини.

Якісні критерії:
забезпечення удосконалення системи територіальної оборони у м. Харкові; сприятливих умов 

для належної підготовки особового складу бригади територіальної оборони до виконання завдань 

за призначенням, обладнання місць формування;

здійснення заходів щодо підготовки населення м. Харкова до участі в русі національного спро-

тиву;

сприяння популяризації участі населення в заходах національного спротиву.

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
Організація взаємодії щодо забезпечення заходів громадської без-
пеки і порядку в місті за участю сил територіальної оборони та під-
розділів Збройних сил України.

Забезпечення громадської безпеки і порядку в місті.

2
Організація взаємодії щодо охорони та оборони важливих об’єктів 
і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури, по-
рушення функціонування та виведення з ладу яких становлять за-
грозу для життєдіяльності населення.

Збереження важливих об’єктів і комунікацій, інших кри-
тично важливих об’єктів інфраструктури, порушення функ-
ціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу 
для життєдіяльності населення.

3. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО 
ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА 2023 РІК

Джерелами фінансування Програми є, у першу чергу, власні фінансові ресурси міста — кошти 

бюджету Харківської міської територіальної громади, фінансові ресурси, що надаються централь-

ними органами влади, та інші джерела, не заборонені законодавством України (кошти приватних 

суб’єктів господарювання, неурядових організацій, фізичних осіб, а також іноземних держав та 

міжнародних організацій).

З метою забезпечення ефективного управління бюджетним процесом Харківська міська рада 

використовує програмного-цільовий метод, що дозволяє досягти конкретних результатів, які за-

плановані в межах реалізації програм, направлених на економічний та соціальний розвиток міста.

Фінансування галузевих міських програм здійснюється за рахунок коштів бюджету Харківської 

міської територіальної громади відповідно до затвердженого бюджету на рік, виключно в межах 

його фінансових можливостей. Перелік галузевих міських програм, які передбачається фінансува-

ти в 2023 році, наведено в Додатку 2 до даної Програми.

Інші основні заходи, що не відображені в галузевих програмах та входять до Програми економіч-

ного та соціального розвитку міста, аналогічно фінансуються за рахунок бюджету Харківської 

міської територіальної громади:

Інші основні заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми:

№ з/п Зміст заходу Виконавці Очікуваний результат Термін 
виконання

1 Здійснення внесків до статутних 
капіталів унітарних комунальних під-
приємств міста та надання фінансо-
вої підтримки на їх утримання, надан-
ня капітальних трансферів на будів-
ництво, реконструкцію, капітальний 
та поточний ремонт, утримання, інші 
видатки.

Виконавчі органи Харківської 
міської ради, за якими закріп-
лені унітарні комунальні під-
приємства

Поліпшення надання послуг мешкан-
цям міста.

Протягом 
року

2 Здійснення роботи щодо погашення 
заборгованості підприємствами з ви-
плати заробітної плати, платежів до 
бюджетів усіх рівнів.

Департамент соціальної політи-
ки;
Департамент економіки та кому-
нального майна;
адміністрації районів;
міські комісії з питань забезпе-
чення своєчасної та в повному 
обсязі сплати податків, внесен-
ня інших обов’язкових платежів 
до бюджету Харківської міської 
територіальної громади та ви-
плати заробітної плати й внесен-
ня внесків до Пенсійного фонду 
України; 
ГУ ДФС у Харківській області

Збільшення надходжень до бюджету 
Харківської міської територіальної гро-
мади, здійснення контролю за дотри-
манням державних гарантій в оплаті 
праці.

Протягом 
року

3 Коштом бюджету Харківської міської 
територіальної громади здійснення 
роботи щодо:

присвоєння міжнародних кредитних 
рейтингів м. Харкову;

Департамент економіки та кому-
нального майна

Рейтинги м. Харкова та інвестиційної 
привабливості міста для відкритості, 
прозорості та інвестиційної привабли-
вості міста.

Протягом 
року

присвоєння / оновлення кредитних 
рейтингів м. Харкову за національ-
ною шкалою;

Департамент економіки та кому-
нального майна

Рейтинги м. Харкова та інвестиційної 
привабливості міста для відкритості, 
прозорості та інвестиційної привабли-
вості міста.

Протягом 
року

виплати стипендій та придбання на-
городжувальних відзнак особам, 
удостоєним звання Почесний грома-
дянин міста Харкова;

Харківська міська рада Відзначення видатних осіб, які своєю 
професійною та громадською діяль-
ністю зробили видатний внесок у ро-
звиток міста та сприяли піднесенню 
його міжнародного статусу.

Протягом 
року

сплати щорічних членських внесків 
до: ВАОМС «Асоціація міст України»;
Асоціації фінансистів України;
Міжнародної організації ЄВРОСІТІЗ;
Світової Федерації туристичних міст 
WTCF.

Харківська міська рада Тісна взаємодія та співпраця м. Харко-
ва з містами України, сприяння орга-
нам місцевого самоврядування в більш 
ефективній реалізації своїх повнова-
жень щодо захисту прав та інтересів 
територіальної громади. Укріплення 
фінансової бази та розвиток місце-
вого самоврядування. Забезпечення 
членства м. Харкова в асоціаціях, ор-
ганізаціях тощо.

Протягом
року

4. ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1

4.1. Основні показники економічного і соціального розвитку 
м. Харкова на 2023 рік

Показники Од. вим. 2021 р.
звіт

2022 р.
очік.

2023 р.
прогноз

2023 р. у % 
до 2022 р.

1 2 3 4 5 6

1. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

Промисловість та підприємництво

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та ак-
цизу по м. Харкову, усього млрд грн 105,6 57,2 88,7 у 1,6 р. б.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та ак-
цизу по м. Харкову на 1 особу тис. грн 74,3 45,4 77,1 у 1,7 р. б.

Цифровий розвиток

Кількість довідок, що були сформовані авторизованими користувачами 
в електронному вигляді тис. од. 751,8 213,0 256,0 120,2

Сума коштів, сплачених за послуги в ЦНАП через POS-термінали млн грн 14,5 7,9 9,5 120,3

Адміністративні послуги

Кількість звернень засобами телефонного зв’язку з питань надання 
адміністративних послуг через call-центр тис. од. 178,8 57,0 88,0 у 1,5 р. б.

Кількість звернень в Центр надання адміністративних послуг тис. од. 1 098,2 410,0 1098,2 у 2,7 р. б.

Кількість звернень через
електронні сервіси на вебсайті Центру надання
адміністративних послуг

тис. од. 8,2 10,0 50,0 у 5,0 р. б.

Комунальна власність

Кількість підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 
власності міста — усього од. 324 320 322 100,6

Площа, яку надано в оренду тис. кв. м 163,6 150,0 150,0 100,0

Сума коштів за орендовану площу млн грн 68,4 30,0 30,0 100,0

Сума коштів від приватизації млн грн 46,9 1,5 –¹ х

Надходження до бюджету міста від:

оренди землі млн грн 1 092,5 175,3² –³ х

продажу земельних ділянок млн грн 83,7 1,4² 70,0 у 50,0 р. б.

Транспорт

Метрополітен

обсяг перевезень пасажирів, млн пас. 158,6 46,7 40,2 86,1

у т. ч. платні перевезення млн пас. 126,4 18,1 28,1 у 1,6 р. б.

Міський електротранспорт

обсяг перевезень пасажирів, млн пас. 85,4 12,5 50,0 у 4,0 р. б.

у т. ч. платні перевезення млн пас. 62,4 9,3 35,7 у 3,8 р. б.

Автотранспорт

обсяг перевезень пасажирів автобусами загального користування, млн пас. 27,3 5,8 11,8 у 2,0 р. б.

у т. ч. платні перевезення млн пас. 18,4 3,7 7,9 у 2,1 р. б.

2. РІВЕНЬ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Фонд оплати праці штатних працівників млн грн 61 117,04 31 248,0 56 916,0 у 1,8 р. б.

Середня заробітна плата штатних працівників грн 12 1994 14 000,0 17 000 121,4

Приріст номінальної заробітної плати % *5 *5 21,4 х

Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають 
на обліку в органах Пенсійного фонду грн 4 118,7 4 800 5 800 120,8

Рівень забезпечення державних соціальних гарантій на кінець періоду

співвідношення середньомісячної заробітної плати до прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб % у 4,9 р. 

б.4 у 5,2 р. б. у 6,3 р. б. х

співвідношення середньомісячної пенсії до прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність % у 2,1 р. б. у 2,3 р. б. у 2,8 р. б. х

Загальний обсяг роздрібного товарообігу в діючих цінах відповідних років млрд грн 56,9 39,8 47,8 120,1

у % до попереднього року % 110,4 70,0 120,1 х

Товарообіг на душу населення грн 39 398 31 572 41 565 у 1,3 р. б.

Населення та ринок праці

Чисельність наявного населення на кінець року тис. осіб 1 421,1 1 100,0 1 200,0 109,1

Середня чисельність наявного населення тис. осіб 1 427,5 1 260,6 1 150,0 91,2

Зміна чисельності наявного населення тис. осіб -12,8 -321,1 100,0 х

Кількість штатних працівників тис. осіб 417,54 186 279 у 1,5 р. б.

Рівень зареєстрованого безробіття по м. Харкову (на кінець періоду) % 0,53 0,84 0,91 х

Кількість створених постійних робочих місць тис. місць 27,6 5,7 6,0 105,3

Чисельність безробітних, що перебували на обліку в службі зайнятості 
(на кінець періоду) осіб 4 690 7 500 8 000 106,7

Житлово-комунальне господарство

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію тис. кв. 
м з. п. 513,9 50,0 100,0 у 2,0 р. б.

у % до попереднього року % у 2,0 р. б. 9,7 у 2,0 р. б. х

Кількість об’єднань співвласників багатоквартирних будинків од. 629 635 655 103,1

Енергозабезпечення

Водопостачання

подача води млн куб. м 166,9 173,7 158,5 91,2

корисний відпуск води млн куб. м 109,3 110,5 99,2 89,8

у т. ч. для населення млн куб. м 58 58,5 53,6 91,6

Каналізація

пропуск тарифних стоків млн куб. м 87,8 88,8 78,2 88,1

у т. ч. для населення млн куб. м 69,7 70,7 62,6 88,5

Теплопостачання (КП ХТМ)

подача тепла тис. Гкал 4 304,1 5 008,4 4 329,8 86,5

у т. ч. для населення тис. Гкал 3 638,4 4 348,8 3 669,7 84,4

Перекладка технічно зношених інженерних комунікацій:

водопровідні мережі км 21,0 10,0 10,0 100,0

каналізаційні мережі км 2,5 0,8 1,0 125,0

теплові мережі км 102,0 200,0 250,0 125,0

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 ремонт 
доріг млн грн 1 194,7 620,2 653,1 105,3

Санітарне очищення (вивіз ТПВ):

усього: тис. куб. м 4 485,6 2 000,0 3 000,0 у 1,5 р. б.

у т. ч. на:

Дергачівський полігон ТПВ тис. куб. м 2 352,0 1 600,0 2 200,0 у 1,4 р. б.

Роганський полігон по утилізації ТПВ тис. куб. м 2 133,6 400,0 800,0 у 2,0 р. б.

Охорона навколишнього природного середовища

Обсяг фінансування природоохоронних заходів за рахунок усіх джерел млн грн 29,8 10,2 14,1 у 1,4 р. б.

у т. ч.:

власні кошти підприємств млн грн 24,3 4,1 8,0 у 2,0 р. б.

Фонд охорони навколишнього природного середовища млн грн 5,5 6,1 6,1 100,0

1 — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2022 № 952 «Про внесення змін до Поряд-
ку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу» на період дії правового режиму воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення 
або скасування не проводиться приватизація об’єктів, які розташовані на територіях Харківської міської те-
риторіальної громади;

2 — суми надходжень за січень-лютий 2022 року. Надалі рішення про передачу земельних ділянок в оренду, 
надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та продажу земельних ділянок 
юридичним та фізичним особам не приймалися;

3 — відповідно до п. 64.14 підпункту 10 розділу ХХ Податкового кодексу України на період з 01.03.2022 по 
31.12.2023 орендна плата за земельні ділянки комунальної власності не нараховується та не сплачується;
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4 — статистичні дані по Харківському району. Відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних 
одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та тери-
торій від 26.11.2020 № 290 (зі змінами), формування та поширення статистичної інформації за результатами 
державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань статистики праці» Головним 
управлінням статистики у Харківській області починаючи з даних за І квартал 2021 року здійснюється у розрізі 
районів (м. Харків у складі Харківського району);

5 — статистичні дані для порівняння відсутні.

ДОДАТОК 2
4.2. Перелік галузевих міських програм, які передбачається фінансувати в 2023 році

№ з/п Найменування програм, нормативних актів, 
на підставі яких здійснювалась їх розробка

Відповідальний 
за розробку та реалізацію

1 Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2023 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 розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету» 
(від 26.04.2003 № 621).

Департамент економіки 
та комунального 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 
окупованій території України» (від 15.04.2014 № 1207-VII);
Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом (поста-
нова КМУ від 10.10.2018 № 819);
Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (поста-
нова 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 здійсню-
ють 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 гро-
мадян, 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 жит-
ла (постанова КМУ від 04.06.2003 № 853).

Департамент економіки 
та комунального майна;
Департамент житлово-
комунального 
господарства;
Харківське регіональне 
управління ДСФУ 
«Державний фонд 
сприяння молодіжному 
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 (поста-
нова 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 комунального майна

5 Програма впровадження системи енергетичного менеджменту, енергетичного моніторингу 
та підвищення енергоефективності об’єктів комунальної власності Харківської міської тери-
торіальної 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 
установами, 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 
(постанова КМУ від 19.01.1998 № 48);
постанови КМУ «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енерго-
збереження» (від 17.10.2011 № 1056, зі змінами);
плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефек-
тивності (розпорядження КМУ від 24.07.2013 № 669-р);
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів (роз-
порядження КМУ від 17.12.2008 № 1567-р);
Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конку-
рентоспроможність» (розпорядження від 18.08.2017 р. № 605-р);
Наказу Міністерства фінансів України «Про визначення Пріоритетних напрямків енергозбе-
реження (від 04.07.2006 № 631);
Методики оцінки скорочення викидів парникових газів при санації будівлі (наказ Національно-
го агентства екологічних інвестицій України від 22.09.2010 № 136);
ДБН В.2.6–31:2016 «Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель».

Департамент з питань 
забезпечення 
життєдіяльності міста;
департаменти та управління 
Харківської міської ради;
районні адміністрації;
комунальні підприємства

6 Програма часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків / суми за креди-
тами 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 виробниц-
тва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–
2021 роки (постанова КМУ від 01.03.2010 № 243);
постанови КМУ «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енерго-
збереження» (від 17.10.2011 № 1056);
Плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефек-
тивності (розпорядження КМУ від 24.07.2013 № 669-р).

Департамент з питань 
забезпечення 
життєдіяльності міста

7 Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018–2027 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 засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності» (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 діяль-
ності» (від 06.09.2012 № 5203-VI);
Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (від 12.05.2015 № 389-VIІІ у редакції від 
03.08.2022);
Указу Президента України «Про введення воєнного стану вУкраїні» (від 24.02.2022 № 64/2022);
Указу Президента України «Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну під-
тримку підприємництва» (від 12.05.2005 № 779/2005).

Департамент 
адміністративних послуг 
та споживчого 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 ви-
користання 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 
земельних 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 населених 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 житлово-
комунального 
господарства;
Департамент з питань 
забезпечення 
життєдіяльності міста; 
Департамент будівництва 
та шляхового господарства

11 Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єд-
нань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2022–2027 рр.
(затверджена рішенням ХМР від 10.08.2022 № 262/22)
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 житлово-
комунального господарства

12 Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Хар-
кові на 2018–2027 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 населен-
ня» (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 
небезпеку (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 
28.09.2010 № 425);
Ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках (наказ Державного комітету 
ветеринарної 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 ве-
теринарної медицини України від 07.09.2010 № 365);
Рекомендацій Всесвітнього товариства захисту тварин (WSPA) щодо цивілізованого регулю-
вання чисельності бездоглядних тварин при вилові, транспортуванні, утриманні в притулках 
і присиплянні.

Департамент житлово-
комунального господарства

13 Програма обслуговування та розвитку територій садибної забудови м. Харкова на 2018–2027 
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 населених пунктів Харківської області» (від 26.09.2007 № 1168);
постанови КМУ «Про затвердження надання послуг пасажирського автомобільного транс-
порту» (від 18.02.1997 № 176);
наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвер-
дження 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 Міністер-
ства охорони здоров’я від 17.03.2011 № 145);
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України (наказ Міністерства будів-
ництва, 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 житлово-
комунального 
господарства;
Департамент 
містобудування та 
архітектури;
Департамент 
інфраструктури;
Департамент будівництва 
та шляхового господарства;
комунальні підприємства

14 Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Хар-
кова на 2018–2027 рр.
(затверджена рішенням ХМР від 16.11.2011 № 516/11, зі змінами. Планується продовжити дію 
Програми до 2027 року)
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 житлово-
комунального господарства

15 Програма часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харко-
ва на впровадження енергозберігаючих заходів 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 виробниц-
тва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–
2021 роки (постанова 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 житлово-
комунального 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 напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля, використан-
ня 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 житлово-
комунального 
господарства;
Департамент з питань 
забезпечення 
життєдіяльності 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 житлово-
комунального 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 
(постанова КМУ від 20.12.2000 № 1867);
комплексного плану заходів із належного вшанування пам’яті захисників України, які загину-
ли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (розпорядження 
КМУ від 20.11.2019 № 1096-р).

Департамент житлово-
комунального 
господарства;
Департамент 
містобудування та 
архітектури;
Департамент економіки 
та комунального майна;
Відділ з питань топоніміки 
та охорони історико-
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).

КП «Харківводоканал»

20 Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев та дерев, які досяг-
ли вікової 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 будів-
ництва, 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 житлово-
комунального 
господарства;
Департамент 
містобудування та 
архітектури;
Департамент освіти;
Департамент культури;
Департамент 
охорони здоров’я

21 Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018–2027 рр.
(затверджена рішенням ХМР від 20.12.2017 № 946/17, зі змінами. Планується продовжити дію 
Програми до 2027 року)
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 житлово-
комунального господарства
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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 
(постанова 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 жит-
лово-комунального господарства від 10.12.1996 № 103).

Департамент 
інфраструктури

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 
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154);
Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту (на-
каз Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.05.1995 № 21);
Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою (наказ Міністер-
ства з питань житлово-комунального господарства від 24.07.2007 № 94).

Департамент 
інфраструктури

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 
інфраструктури;
Департамент будівництва 
та шляхового господарства

26 Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здо-
ров’я м. Харкова 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 удосконален-
ня законодавства 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 забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань» (від 
15.042014 № 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);
постанова КМУ «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я» (від 17.02.2010 
№ 208);
Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікар-
ськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного спо-
живання (постанова КМУ від 31.03.2020 № 160);
постанова КМУ «Деякі питання створення приймальних відділень в опорних закладах охоро-
ни здоров’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 
охорони 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 
психоактивних 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, молоді та спорту;
Департамент освіти;
Департамент охорони 
здоров’я;
Департамент по взаємодії 
з правоохоронними 
органами та 
цивільного 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 справах дітей

30 Міська програма «Молодь Харкова» на 2022–2026 роки
(затверджена рішенням від 22.12.2021 № 227/21)
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 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, молоді та спорту

31 Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022–2026 
роки
(затверджена рішенням від 22.12.2021 № 225/21)
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 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, молоді та спорту

32 Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018–2024 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
(затверджена рішенням від 22.12.2021 № 223/21)
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);

Департамент культури;
Департамент житлово-
комунального господарства

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).

34 Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Хар-
кова 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 «Ру-
хова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація» (Указ Президента України від 
09.02.2016 № 42/2016).

Департамент у справах 
сім’ї, молоді та спорту;
департаменти та управління 
Харківської міської ради;
адміністрації районів;
громадські організації 
фізкультурно-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 «Ру-
хова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація» (Указ Президента України від 
09.02.2016 № 42/2016).

Департамент у справах 
сім’ї, молоді 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, молоді та спорту;
департаменти та управління 
Харківської міської ради

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);
Статуту територіальної громади міста Харкова (рішення ХМР від 04.07.2007 № 121/07).

Департамент у справах 
сім’ї, молоді та спорту

38 Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробіт-
ництва 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.);
Стратегії 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);
Стратегії 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 фінансови-
ми установами 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);
Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проєктів 
економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансови-
ми організаціями (постанова КМУ від 27.01.2016 № 70);
Статуту територіальної громади міста Харкова (рішення ХМР від 04.07.2007 № 121/07).

Департамент по взаємодії 
з міжнародними агенціями 
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, підвищення рівня публічної безпеки та 
сприяння організації територіальної оборони в місті Харкові на 2018–2025 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» (від 02.07.2015 № 580-VIІІ);
Закону України «Про оборону України» (від 06.12.1991 № 1933-ХІІ);
Закону України «Про основи національного спротиву» (від 16.07.2021 № 1702-ІХ).

Департамент по взаємодії 
з правоохоронними 
органами та цивільного 
захисту;
департаменти Харківської 
міської ради;
адміністрації районів;
комунальні підприємства

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 місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);
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);
Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» (від 
05.07.1994 № 80–94-ВР);
Закону 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-комунікацій-
них технологій 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 (розпоря-
дження 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 
трансформації;
Департамент технічного 
супроводження;
Департамент 
соціальної політики;
Департамент житлово-
комунального 
господарства;
Департамент освіти; 
Департамент охорони 
здоров’я;
Департамент культури;
КП «Міський 
інформаційний центр»;
КП «Харківський 
Дата Центр»;
КСП «Інженерні мережі»

43 Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого зна-
чення комунального 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 міс-
цевого самоврядуванняв Україні засобами масової інформації» (від 23.09.1997 № 537/97-ВР);
Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 
журналістів» (від 23.09.1997 № 540/97-ВР).

Департамент у справах 
інформації та зв’язків 
з громадськістю;
КП «Харьковские известия» 
Харківської 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 міс-
цевого 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 
інформації» (від 24.12.2005 № 917-VIII);
Указу Президента України «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та від-
критості 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 
інформації та зв’язків 
з громадськістю

45 Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2021–
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 
організаційної роботи;
Юридичний департамент

46 Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018–2027 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 2018–2027 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 популяри-
зації читання на період до 2020 року (розпорядження КМУ від 24.02.2016 № 111-р).

КП «Міська друкарня»



44ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Суббота 
4 февраля 2023 года

ДОДАТОК 3

4.3. Перелік інвестиційних проєктів будівництва об’єктів, які планується
реалізувати за рахунок бюджетних коштів у 2023 році

грн

№ 
з/п Замовник, найменування об’єктів Джерела 

фінансування
Капітальні вкла-
дення на 2023 рік Примітка

1 2 3 4 5

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Реконструкція доріг і інженерних об’єктів на них, в т. ч.:

1 Реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від Лопанського мосту до 
вул. Ярославської у м. Харків

бюджет 
розвитку 50 000,00

2 Реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Ярославської до 
вул. Конєва у м. Харків

бюджет 
розвитку 50 000,00

3 Реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Конєва до шляхо-
проводу ім. Магомета Караєва у м. Харків

бюджет 
розвитку 50 000,00

4 Реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від шляхопроводу ім. Маго-
мета Караєвадо вул.Семінарської у м. Харків

бюджет 
розвитку 50 000,00

5 Реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Семінарської до 
вул. Петра Болбочана у м. Харків

бюджет 
розвитку 50 000,00

6 Реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Полтавський Шлях до 
вул. Коцарської у м. Харків

бюджет 
розвитку 50 000,00

7 Реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Коцарської до вул. Ве-
лика Панасівська у м. Харків

бюджет 
розвитку 50 000,00

8 Реконструкція вул. Мироносицької на ділянці від вул. Маяковського до 
майдану Першого Травня у м. Харків

бюджет 
розвитку 50 000,00

1 2 3 4 5

9 Реконструкція вул. Маяковського на ділянці від вул. Сумської до вул. Алчев-
ських у м.Харків

бюджет 
розвитку 50 000,00

10 Реконструкція вул. Трінклера на ділянці від просп. Незалежності до вул. 
Культури у м.Харків

бюджет 
розвитку 50 000,00

11 Реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від вул. Богдана Хмельниць-
кого до майдану Захисників України у м. Харків

бюджет 
розвитку 50 000,00

12 Реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від майдану Захисників 
України до вул. Лесі Українки у м. Харків

бюджет 
розвитку 50 000,00

Всього по Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської 
міської ради

бюджет 
розвитку 600 000,00

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

13 Будівництво (Створення) оптичних ліній зв’язку бюджет 
розвитку 6 000 000,00

14 Будівництво комплексної системи відеоспостереження (з монтажними ро-
ботами ПНР)

бюджет 
розвитку 5 000 000,00

Всього по Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради 11 000 000,00

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради

15 «Будівництво місцевой автоматизованой системи централізованого 
оповіщення (МАСЦО) міста Харкова»

бюджет 
розвитку 11 500 000,00

Всього по Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської міської ради

бюджет 
розвитку 11 500 000,00

Всього капітальних вкладень 23 100 000,00

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна 
Харківської міської ради  М.І. ФАТЄЄВ

Паспорт Програми

Назва Програми Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного 
житла на 2021–2030 роки (далі — Програма)

Правове 
забезпечення для 
розробки Програми

Конституція України;
закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток 
будівельної галузі та житлового будівництва», «Про соціаль-
ний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
«Про вищу освіту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», «Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій території України», 
«Про основні засади молодіжної політики»;
Порядок надання державної підтримки та забезпечення гро-
мадян доступним житлом, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.10.2018 № 819; Положення про порядок 
надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) 
і придбання житла, затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.05.2001 № 584;
Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних праців-
ників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
14.06.2000 № 963;
Перелік населених пунктів, на території яких органи державної 
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік 
населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування, за-
тверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
07.11.2014 № 1085, Порядок здешевлення вартості іпотечних 
кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які по-
требують поліпшення житлових умов, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 343;
Порядок часткової компенсації відсоткової ставки кредитів ко-
мерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим грома-
дянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 
№ 853.

Замовник Програми Харківська міська рада

Головний розробник 
Програми

Департамент економіки та комунального майна Харківської місь-
кої ради

Головна мета 
Програми

Метою Програми є підвищення рівня забезпечення житлом гро-
мадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення 
житлових умов, у тому числі молодих сімей, одиноких молодих 
громадян та внутрішньо переміщених осіб, шляхом зниження 
вартості будівництва житла за рахунок бюджетної підтримки.

Строки реалізації 
Програми 2021–2030 pp.

Джерела 
фінансування 
Програми

Бюджет Харківської міської територіальної громади, власні кошти 
громадян та/або кошти підприємств, іпотечні кредити банків, інші 
джерела, не заборонені законодавством.

Обсяги 
фінансування 
Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до 
бюджетних призначень, затверджених Харківською міською ра-
дою в бюджеті Харківської міської територіальної громади, на 
відповідний період.

Відповідальні за 
виконання напрямків 
Програми

Департамент економіки та комунального майна Харківської місь-
кої ради, Департамент житлово-комунального господарства 
Харківської міської ради, Державна спеціалізована фінансова 
установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву».

Очікувані результати 
від реалізації 
Програми

Покращення стану забезпечення житлом громадян, які відповід-
но до законодавства потребують поліпшення житлових умов, зо-
крема внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у м. Харкові.

1. Загальні положення

Міську цільову програму будівництва (придбання) доступ-

ного житла на 2021–2030 роки розроблено на підставі ст.ст. 27, 

30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінан-

сової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будів-

ництва», законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист вій-

ськовослужбовців та членів їх сімей», «Про вищу освіту», «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України», «Про основні засади 

молодіжної політики», Житлового кодексу України, з урахуван-

ням окремих положень Порядку надання державної підтримки 

та забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 819, 

Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпе-

чення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.04.2012 № 343, Порядку часткової компенсації 

відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям 

та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструк-

цію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 04.06.2003 № 853, та Положення про по-

рядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (ре-

конструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584.

Відповідно до ст. 47 Конституції України держава створює 

умови, за яких кожен громадянин матиме змогу побудувати жит-

ло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, 

які потребують соціального захисту, житло надається державою 

та органами місцевого самоврядування безоплатно або за до-

ступну для них плату відповідно до закону.

На сьогодні державна житлова політика в Україні спрямована 

на перехід від забезпечення громадян, які потребують поліпшен-

ня житлових умов, безкоштовним житлом до надання житла за 

доступну для них плату.

У м. Харкові станом на 01.01.2023 у черзі на отримання жит-

ла перебувала 14 661 сім’я громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, та 551 сім’я громадян, яких включено до списку 

осіб, які бажають вступити до житлово-будівельного коопера-

тиву. Із загальної кількості громадян, які перебувають у черзі на 

отримання житла, 6 949 сімей відповідно до чинного законодав-

ства мають право на позачергове та першочергове поліпшення 

житлових умов.

З початку реалізації міських житлових програм станом на 

01.01.2023 за рахунок коштів бюджету Харківської міської тери-

торіальної громади скористалися правом на поліпшення житло-

вих умов 788 сімей харків’ян, у тому числі отримали державну 

підтримку на будівництво (придбання) житла 206 сімей, креди-

ти на пільгових умовах — 574 сім’ї, часткову компенсацію від-

сотків — 8 сімей, що складає понад 5% від загальної кількості 

сімей, які перебувають на квартирному обліку.

Станом на 01.01.2023 у реєстрах кандидатів на участь у міських 

житлових програмах перебуває 1 690 сімей.

Зазначені обставини та необхідність вдосконалення і оп-

тимізації роботи щодо реалізації громадянами права на житло 

зумовлюють необхідність підтримки органами місцевого само-

врядування подальшого розвитку механізмів вирішення жит-

лових питань громадян шляхом спільної участі у фінансуванні 

будівництва доступного житла громадян та органів місцевого 

самоврядування.

2. Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня забезпечення житлом 

харків’ян, які відповідно до законодавства потребують поліп-

шення житлових умов та мають право на державну підтримку за 

рахунок бюджетних коштів на будівництво (придбання) доступ-

ного житла, та внутрішньо переміщених осіб, які фактично про-

живають у м. Харкові.

3. Основні напрями та завдання Програми

Програма передбачає будівництво (придбання) житла на до-

ступних для громадян умовах.

Право на державну підтримку за рахунок коштів бюджету Хар-

ківської міської територіальної громади, отримання пільгових кре-

дитів на будівництво (придбання) доступного житла або часткову 

компенсацію відсотків за кредитами, отриманими позичальника-

ми в банках, на будівництво житла мають громадяни України:

1) які перебувають на обліку громадян, що потребують поліп-

шення житлових умов, або у списку осіб, які бажають вступити 

до житлово-будівельного кооперативу, у м. Харкові;

2) які фактично мешкають у м. Харкові не менше одного ро-

ку, що засвідчується довідкою про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, та відомості про яких відповідно до вимог 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» внесено до Єдиної інформаційної бази даних 

про внутрішньо переміщених осіб, якщо такі особи не мають 

у власності та не мали у власності протягом останніх трьох років 

іншої житлової нерухомості, крім тієї, що розташована на тери-

торії, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно 

до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України», та 

на території населених пунктів, зазначених у переліку населених 

пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, 

що розташовані на лінії розмежування, затверджених розпоря-

З метою нормативного забезпечення та сприяння реалізації 

Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного 

житла на 2021–2030 роки, затвердженої рішенням 3 сесії Харків-

ської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 № 60/21, на підставі 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Міської цільової програми будівництва 

(придбання) доступного житла на 2021–2030 роки, затвердже-

ної рішенням 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 

24.02.2021 № 60/21 (зі змінами), виклавши її в новій редакції 

(додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

комісію Харківської міської ради з питань промисловості, еко-

номічного розвитку та власності.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ
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дженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085, або 

житло яких зруйноване чи непридатне для проживання вна-

слідок проведення антитерористичної операції (далі — внутріш-

ньо переміщені особи).

Програму передбачається реалізовувати за такими напрямами:

1) будівництво доступного житла з наданням державної під-

тримки за рахунок коштів бюджету Харківської міської тери-

торіальної громади;

2) забезпечення доступним житлом працівників підприємств 

м. Харкова;

3) надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) до-

ступного житла для працівників бюджетних установ м. Харкова;

4) надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) до-

ступного житла для учасників бойових дій, які брали участь в ан-

титерористичній операції;

5) надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) до-

ступного житла для внутрішньо переміщених осіб;

6) надання пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (придбання) доступного 

житла;

7) часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими 

позичальниками в банках, на будівництво (придбання) житла.

Нормативна площа житла, з розрахунку якої надається дер-

жавна підтримка за рахунок коштів бюджету Харківської міської 

територіальної громади, пільговий кредит або часткова компен-

сація відсотків за Програмою, становить 21 кв. м загальної площі 

житла на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Нормативна площа житла, з розрахунку якої надається пільго-

вий кредит молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (придбання) житла за Програмою, становить 21 кв. м 

загальної площі житла на одну особу та додатково 20 кв. м на сім’ю.

Якщо пільговий кредит надається одинокій особі на будівниц-

тво (придбання) житла, яке складається з однокімнатної кварти-

ри, нормативна площа житла визначається виходячи із загальної 

площі квартири, але не більше 50 кв. м загальної площі.

Розрахункова вартість житла, на яку надається державна під-

тримка за рахунок коштів бюджету Харківської міської тери-

торіальної громади, пільговий кредит або часткова компенсація 

відсотків, визначається виходячи з опосередкованої вартості 

спорудження 1 кв. м загальної площі житла в регіоні, затвердже-

ної Міністерством розвитку громад та територій України та нор-

мативної площі житла.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну 

площу та/або розрахункову вартість, сплачується учасником 

Програми за рахунок власних коштів.

Об’єктом фінансування є квартири в багатоквартирних жит-

лових будинках.

Переліки об’єктів житлового будівництва, на добудову (будів-

ництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовува-

тися кошти бюджету Харківської міської територіальної грома-

ди, затверджуються рішенням виконавчого комітету Харківської 

міської ради за поданням Департаменту економіки та комуналь-

ного майна Харківської міської ради.

Право на державну підтримку за рахунок коштів бюджету 

Харківської міської територіальної громади, отримання пільго-

вого кредиту або часткової компенсації відсотків за Програмою 

може бути використано учасником Програми лише один раз.

Дія Програми поширюється на осіб, які були включені до 

Реєстрів кандидатів на участь у Міській цільовій соціально-еко-

номічній програмі будівництва (придбання) доступного житла 

на 2010–2025 роки та Міській цільовій програмі молодіжного 

житлового кредитування на 2011–2025 роки, перебувають у цих 

Реєстрах та не отримали за рахунок коштів бюджету міста Хар-

кова державну підтримку або кредити на пільгових умовах на 

будівництво (придбання) житла або часткову компенсацію від-

сотків.

Дія Програми не поширюється на осіб, які отримали за ра-

хунок бюджетних коштів державну підтримку, кредити на піль-

гових умовах, часткову компенсацію відсотків на будівництво 

(придбання) житла; житло на умовах фінансового лізингу; гро-

шову компенсацію за належне їм право на отримання житла 

відповідно до законодавства або на інших умовах із залученням 

бюджетних коштів.

З метою підтримки розвитку будівництва (придбання) доступ-

ного житла Харківською міською радою передбачається реалізо-

вувати Програму шляхом щорічного виділення коштів з бюдже-

ту Харківської міської територіальної громади.

Основні положення напряму Програми щодо будівництва 

доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок 

коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на-

ведено в додатку 1 до Програми.

Основні положення напряму Програми щодо забезпечення 

доступним житлом працівників підприємств м. Харкова наведе-

но в додатку 2 до Програми.

Основні положення напряму Програми щодо надання пільго-

вих кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для 

працівників бюджетних установ м. Харкова наведено в додатку 

3 до Програми.

Основні положення напряму Програми щодо надання пільго-

вих кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для 

учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній 

операції, наведено в додатку 4 до Програми.

Основні положення напряму Програми щодо надання піль-

гових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла 

для внутрішньо переміщених осіб наведено в додатку 5 до Про-

грами.

Основні положення напряму Програми щодо надання пільго-

вих кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам 

на будівництво (придбання) житла наведено в додатку 6 до Про-

грами.

Основні положення напряму Програми щодо часткової 

компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальника-

ми в банках, на будівництво житла наведено в додатку 7 до Про-

грами.

Завдання і заходи реалізації Програми наведено в додатку 8 до 

Програми.

4. Очікувані результати

У результаті реалізації Програми очікується покращення ста-

ну забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодав-

ства потребують поліпшення житлових умов, зокрема внутріш-

ньо переміщених осіб, які мешкають у м. Харкові.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Харківської міської територіальної громади, інших 

джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Державна підтримка за рахунок коштів бюджету Харківської 

міської територіальної громади здійснюється в межах коштів, 

передбачених на реалізацію цієї мети в бюджеті Харківської 

міської територіальної громади на відповідний рік.

Розпорядник коштів — Департамент економіки та комуналь-

ного майна Харківської міської ради.

Одержувач коштів — Державна спеціалізована фінансова 

установа «Державний фонд сприяння молодіжному житлово-

му будівництву» (далі — Одержувач коштів). Одержувач коштів 

визначає банки-агенти, що будуть задіяні в реалізації Програми 

(за винятком напряму щодо часткової компенсації відсотків за 

кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівниц-

тво (придбання) житла).

Координацію дій щодо реалізації завдань і заходів Програми 

здійснює Департамент економіки та комунального майна Хар-

ківської міської ради.

Заступник міського голови — 
директор Департаменту економіки 

та комунального майна Харківської міської ради 
М.І. ФАТЄЄВ

Напрям Програми щодо будівництва доступного житла з на-

данням державної підтримки за рахунок коштів бюджету Хар-

ківської міської територіальної громади передбачає надання 

громадянам за рахунок коштів бюджету Харківської міської 

територіальної громади державної підтримки на будівництво 

(придбання) доступного житла.

Державна підтримка за рахунок коштів бюджету Харківсь-

кої міської територіальної громади надається в розмірі 50% 

розрахункової вартості будівництва (придбання) доступного 

житла.

Терміни, що вживаються в цьому додатку до Програми, мають 

таке значення:

1) кандидат — громадянин України, якого включено до 

Реєстру кандидатів на будівництво доступного житла з надан-

ням державної підтримки за рахунок коштів бюджету Харківсь-

кої міської територіальної громади (далі — Реєстр кандидатів) за 

цим напрямом Програми.

Члени сім’ї кандидата — родичі кандидата із числа тих, хто 

перебуває разом з кандидатом на квартирному обліку, внесені 

до Реєстру кандидатів, на яких розраховується сума державної 

підтримки;

2) учасник Програми — кандидат, якому відкрито поточний 

рахунок у банку-агенті та з яким укладено договір про обслуго-

вування коштів;

3) державна підтримка — кошти бюджету Харківської міської 

територіальної громади, що надаються кандидатам на будівниц-

тво (придбання) доступного житла в розмірі та на умовах, визна-

чених Програмою та цим напрямом Програми;

4) банк-агент — банк, який відповідно до укладеного з Держав-

ною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву» договору в уста-

новленому законодавством порядку здійснює операції з обслуго-

вування коштів на будівництво (придбання) доступного житла;

5) придбання житла — придбання квартир у забудовника в ба-

гатоквартирних житлових будинках, уведених в експлуатацію не 

пізніше трьох років із часу укладення з учасником Програми до-

говору про обслуговування коштів.

Право на державну підтримку за рахунок коштів бюджету 

Харківської міської територіальної громади мають громадяни 

України:

яких включено до Реєстру кандидатів за цим напрямом Про-

грами;

середньомісячний грошовий дохід яких (заробітна плата, 

пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші 

соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викла-

дацької, творчої та іншої незалежної професійної діяльності, усі 

види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, 

дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчуження цінних паперів 

та корпоративних прав) разом з доходом членів їх сімей з розра-

хунку на одну особу не перевищує трикратного розміру серед-

ньомісячної заробітної плати в Харківській області, розрахова-

ного згідно з даними, визначеними Держстатом.

Право на отримання державної підтримки за рахунок коштів 

бюджету Харківської міської територіальної громади вважається 

використаним з моменту зарахування коштів на рахунок учас-

ника Програми.

У разі відчуження учасником Програми збудованого (прид-

баного) житла із залученням коштів державної підтримки за ра-

хунок коштів бюджету Харківської міської територіальної гро-

мади, за умови перебування такого житла у власності учасника 

Програми менше трьох років кошти отриманої державної під-

тримки підлягають поверненню до бюджету Харківської міської 

територіальної громади.

Порядок формування та ведення Реєстру кандидатів затвер-

джується рішенням виконавчого комітету Харківської міської 

ради.

Реєстр кандидатів є продовженням Реєстру кандидатів щодо 

будівництва доступного житла з наданням державної підтрим-

ки за рахунок коштів бюджету міста Харкова, формування яко-

го здійснювалося за Міською цільовою соціально-економічною 

програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010–

2025 роки.

Реєстр кандидатів за цим напрямом Програми надається 

Одержувачу коштів Департаментом житлово-комунального 

господарства Харківської міської ради.

Порядок надання державної підтримки на будівництво (прид-

бання) доступного житла за рахунок коштів бюджету Харківсь-

кої міської територіальної громади затверджується рішенням 

виконавчого комітету Харківської міської ради.

Заступник міського голови — 
директор Департаменту економіки 

та комунального майна Харківської міської ради 
М.І. ФАТЄЄВ

ДОДАТОК 1
ДО МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА НА 20212030 РОКИ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАПРЯМУ ПРОГРАМИ ЩОДО БУДІВНИЦТВА ДОСТУПНОГО ЖИТЛА 
З НАДАННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ДОДАТОК 2
ДО МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА НА 20212030 РОКИ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАПРЯМУ ПРОГРАМИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ ПРАЦІВНИКІВ 
ПІДПРИЄМСТВ М. ХАРКОВА

Напрям Програми щодо забезпечення доступним житлом 

працівників підприємств м. Харкова передбачає співфінансу-

вання будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюдже-

ту Харківської міської територіальної громади та власних коштів 

працівників підприємств та/або коштів підприємств:

40% вартості нормативної площі житла за рахунок коштів 

бюджету Харківської міської територіальної громади;

залишок вартості житла за рахунок власних коштів працівни-

ка підприємства та/або коштів підприємства.

Підприємство м. Харкова самостійно визначає можливість 

фінансування будівництва (придбання) житла для працівника 

підприємства за рахунок коштів підприємства, розмір та спосо-

би такого фінансування.

Терміни, що вживаються в цьому додатку до Програми, мають 

таке значення:

1) підприємство м. Харкова — промислове підприємство, під-

приємство транспорту, зв’язку та будівельної галузі, працівники 

якого перебувають на обліку громадян, що потребують поліп-

шення житлових умов, або у списку осіб, які бажають вступити 

до житлово-будівельного кооперативу, у м. Харкові;

2) кандидат — працівник підприємства м. Харкова, якого 

включено до Реєстру кандидатів щодо забезпечення доступним 

житлом працівників підприємств м. Харкова (далі — Реєстр кан-

дидатів) за цим напрямом Програми.

Члени сім’ї кандидата — родичі кандидата із числа тих, хто пере-

буває разом з кандидатом на квартирному обліку, внесені до Реєстру 

кандидатів, на яких розраховується сума державної підтримки;

3) учасник Програми — кандидат, якому відкрито поточний 

рахунок у банку-агенті та з яким укладено договір про обслуго-

вування коштів;

4) державна підтримка — кошти бюджету Харківської 

міської територіальної громади, що надаються кандида-

там на будівництво (придбання) доступного житла в роз-

мірі та на умовах, визначених Програмою та цим напрямом 

Програми;

5) банк-агент — банк, який відповідно до укладеного з Дер-

жавною спеціалізованою фінансовою установою «Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» догово-

ру в установленому законодавством порядку здійснює операції 

з обслуговування коштів на будівництво (придбання) доступно-

го житла;

6) придбання житла — придбання квартир у забудовника в ба-

гатоквартирних житлових будинках, уведених в експлуатацію не 

пізніше трьох років із часу укладення з учасником Програми до-

говору про обслуговування коштів.
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Право на державну підтримку за рахунок коштів бюджету 

Харківської міської територіальної громади за цим напрямом 

Програми мають громадяни України:

які працюють на підприємствах м. Харкова за основним міс-

цем роботи не менше пів року;

яких включено до Реєстру кандидатів за цим напрямом Про-

грами;

середньомісячний грошовий дохід яких (заробітна плата, 

пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші 

соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, ви-

кладацької, творчої та іншої незалежної професійної діяль-

ності, усі види винагород, грошове забезпечення військово-

службовців, дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчужен-

ня цінних паперів та корпоративних прав) разом з доходом 

членів їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує три-

кратного розміру середньомісячної заробітної плати в Харків-

ській області, розрахованого згідно з даними, визначеними 

Держстатом.

Забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. 

Харкова здійснюється шляхом надання державної підтримки за 

рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної гро-

мади в розмірі 40% розрахункової вартості будівництва (прид-

бання) доступного житла.

Для сімей працівників підприємств м. Харкова, у складі яких 

є особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої 

статті 6, пунктів 10–14 частини другої статті 7 та абзаців четвер-

того, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміще-

них осіб», розмір державної підтримки за рахунок коштів бюд-

жету Харківської міської територіальної громади становить 50% 

розрахункової вартості будівництва (придбання) доступного 

житла.

Право на отримання державної підтримки за рахунок коштів 

бюджету Харківської міської територіальної громади вважається 

використаним з моменту зарахування коштів на рахунок учас-

ника Програми.

У разі відчуження учасником Програми збудованого (прид-

баного) житла із залученням коштів державної підтримки за ра-

хунок коштів бюджету Харківської міської територіальної гро-

мади, за умови перебування такого житла у власності учасника 

Програми менше трьох років кошти отриманої державної під-

тримки підлягають поверненню до бюджету Харківської міської 

територіальної громади.

Порядок формування та ведення Реєстру кандидатів затвер-

джується рішенням виконавчого комітету Харківської міської 

ради.

Реєстр кандидатів є продовженням Реєстру кандидатів щодо 

забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. 

Харкова, формування якого здійснювалося за Міською цільо-

вою соціально-економічною програмою будівництва (придбан-

ня) доступного житла на 2010–2025 роки.

Реєстр кандидатів за цим напрямом Програми надається 

Одержувачу коштів Департаментом житлово-комунального 

господарства Харківської міської ради.

Порядок надання державної підтримки на будівництво (прид-

бання) доступного житла для працівників підприємств м. Харко-

ва за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіаль-

ної громади затверджується рішенням виконавчого комітету 

Харківської міської ради.

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки 
та комунального майна Харківської міської ради М.І. ФАТЄЄВ

Напрям Програми щодо надання пільгових кредитів на будів-

ництво (придбання) доступного житла для працівників бюджет-

них установ м. Харкова передбачає надання за рахунок коштів 

бюджету Харківської міської територіальної громади довгостро-

кових пільгових кредитів на будівництво (придбання) житла для 

працівників бюджетних установ м. Харкова, які відповідають 

умовам Програми.

Дія цього напряму Програми поширюється на працівників 

бюджетних установ м. Харкова, науково-педагогічних праців-

ників закладів вищої освіти III–IV рівня акредитації м. Харкова, 

працівників комунальних унітарних підприємств Харківської 

міської територіальної громади та працівників комунальних не-

комерційних підприємств Харківської міської ради.

Терміни, що вживаються в цьому додатку до Програми, мають 

таке значення:

1) бюджетна установа м. Харкова — комунальна установа, ор-

ганізація або заклад, що фінансується з бюджету Харківської 

міської територіальної громади;

2) науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти III–

IV рівня акредитації м. Харкова — особи, які працюють у закла-

дах вищої освіти III–IV рівня акредитації м. Харкова на посадах, 

перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України 

від 14.06.2000 № 963;

3) працівники комунальних унітарних підприємств Харків-

ської міської територіальної громади — особи, які працюють на 

комунальних унітарних підприємствах Харківської міської тери-

торіальної громади;

4) працівники комунальних некомерційних підприємств Хар-

ківської міської ради — особи, які працюють на комунальних не-

комерційних підприємствах Харківської міської ради;

5) кандидат — працівник бюджетної установи м. Харкова, нау-

ково-педагогічний працівник закладу вищої освіти III–IV рів-

ня акредитації м. Харкова, працівник комунального унітарного 

підприємства Харківської міської територіальної громади або 

працівник комунального некомерційного підприємства Хар-

ківської міської ради, якого включено до Реєстру кандидатів на 

отримання довгострокового пільгового кредиту на будівництво 

(придбання) доступного житла для працівників бюджетних уста-

нов м. Харкова за рахунок коштів бюджету Харківської міської 

територіальної громади (далі — Реєстр кандидатів).

Члени сім’ї кандидата — родичі кандидата із числа тих, хто 

перебуває разом з кандидатом на квартирному обліку, внесені 

до Реєстру кандидатів, на яких розраховується сума пільгового 

кредиту;

6) позичальник — кандидат, з яким укладено кредитний до-

говір;

7) пільговий кредит — кошти бюджету Харківської міської те-

риторіальної громади, що надаються кандидатам для будівниц-

тва (придбання) житла в розмірі та на умовах, визначених Про-

грамою, і підлягають поверненню;

8) кредитний договір — договір, що укладається відповідно 

до законодавства між Державною спеціалізованою фінансовою 

установою «Державний фонд сприяння молодіжному житло-

вому будівництву» та кандидатом і згідно з яким здійснюється 

пільгове кредитування будівництва (придбання) житла;

9) банк-агент — банк, який відповідно до укладеного з Дер-

жавною спеціалізованою фінансовою установою «Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» догово-

ру в установленому законодавством порядку здійснює операції 

з обслуговування кредитів, наданих на будівництво (придбання) 

житла;

10) придбання житла — придбання квартир у забудовника 

в багатоквартирних житлових будинках, уведених в експлуа-

тацію не пізніше трьох років із часу укладення з кандидатом кре-

дитного договору.

Умови надання пільгового кредиту:

основне місце роботи кандидата — у бюджетній установі 

м. Харкова, або в закладі вищої освіти III–IV рівня акредитації 

м. Харкова на посаді науково-педагогічного працівника, або на 

комунальному унітарному підприємстві Харківської міської те-

риторіальної громади, або на комунальному некомерційному 

підприємстві Харківської міської ради;

включення працівника бюджетної установи м. Харкова, нау-

ково-педагогічного працівника закладу вищої освіти III–IV рів-

ня акредитації м. Харкова, працівника комунального унітарного 

підприємства Харківської територіальної громади або праців-

ника комунального некомерційного підприємства Харківської 

міської ради до Реєстру кандидатів за цим напрямом Програми;

платоспроможність сім’ї кандидата;

сплата позичальником обов’язкового першого внеску в роз-

мірі не менше 5% розрахункової вартості будівництва (придбан-

ня) житла;

строк надання кредиту до 15 років, але не більше ніж до досяг-

нення позичальником пенсійного віку.

Відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється 

в розмірі 5% річних.

Відсотки за користування кредитом не нараховуються:

при стажі роботи позичальника в бюджетній установі м. Хар-

кова, у закладі вищої освіти III–IV рівня акредитації м. Харкова, 

на комунальному унітарному підприємстві Харківської міської 

територіальної громади або на комунальному некомерційно-

му підприємстві Харківської міської ради понад 3 роки на дату 

укладення кредитного договору;

якщо в позичальника відбулися зміни стажу роботи, які дають 

йому право на отримання безвідсоткового кредиту за умови на-

дання відповідних документів.

Право на отримання кредиту вважається використаним з мо-

менту зарахування коштів на рахунок позичальника.

Погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним 

здійснюється позичальником щоквартально, починаючи з дати 

зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-а-

генті. Кредит може бути погашено достроково.

З метою забезпечення погашення кредиту між одержувачем 

коштів та позичальником відповідно до умов кредитного дого-

вору укладається іпотечний договір.

Фінансування витрат, пов’язаних з нотаріальним посвід-

ченням договорів та оформленням права власності на житло, 

здійснюється за рахунок позичальника.

У разі загибелі (визнання зниклим безвісти), смерті одно-

го із членів сім’ї позичальника, на якого поширюється дія За-

кону України «Про соціальний і правовий захист військово-

службовців та членів їх сімей», що настала під час проходження 

ним військової служби у період проведення антитерористичної 

операції або є наслідком її проходження, під час здійснення за-

ходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донець-

кій та Луганській областях або забезпечення їх здійснення, а та-

кож унаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в заходах, необхідних 

для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення 

та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України, зобов’язання щодо погашення креди-

ту припиняються з моменту його загибелі (визнання зниклим 

безвісти), смерті.

Порядок формування та ведення Реєстру кандидатів затвер-

джується рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

Реєстр кандидатів є продовженням Реєстру кандидатів на 

отримання довгострокового пільгового кредиту на будівниц-

тво (придбання) доступного житла для працівників бюджетних 

установ м. Харкова за рахунок коштів бюджету міста Харкова, 

формування якого здійснювалося за Міською цільовою соціаль-

но-економічною програмою будівництва (придбання) доступ-

ного житла на 2010–2025 роки.

Реєстр кандидатів за цим напрямом Програми надається 

Одержувачу коштів Департаментом житлово-комунального 

господарства Харківської міської ради.

Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Хар-

ківської міської територіальної громади для надання довгостро-

кових пільгових кредитів на будівництво (придбання) житла 

для працівників бюджетних установ м. Харкова, затверджується 

рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки 
та комунального майна Харківської міської ради М.І. ФАТЄЄВ

ДОДАТОК 3
ДО МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА НА 20212030 РОКИ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАПРЯМУ ПРОГРАМИ ЩОДО НАДАННЯ ПІЛЬГОВИХ КРЕДИТІВ НА БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) 
ДОСТУПНОГО ЖИТЛА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ М. ХАРКОВА

Напрям Програми щодо надання пільгових кредитів на будів-

ництво (придбання) доступного житла для учасників бойових 

дій, які брали участь в антитерористичній операції передбачає 

надання за рахунок коштів бюджету Харківської міської тери-

торіальної громади довгострокових безвідсоткових кредитів 

на будівництво (придбання) житла учасникам бойових дій, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, за-

реєстровані і перебувають на обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, у м. Харкові та які відповідають 

умовам Програми.

Дія цього напряму поширюється також на учасників бой-

ових дій, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 

або забезпеченні їх здійснення.

Терміни, що вживаються в цьому додатку до Програми, мають 

таке значення:

1) кандидат — учасник бойових дій, який брав безпосередню 

участь в антитерористичній операції, або у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стриму-

вання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Лу-

ганській областях, або забезпеченні їх здійснення та якого вклю-

чено до Реєстру кандидатів на отримання довгострокового піль-

гового кредиту на будівництво (придбання) доступного житла 

для учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в ан-

титерористичній операції, за рахунок коштів бюджету Харківсь-

кої міської територіальної громади (далі — Реєстр кандидатів).

Члени сім’ї кандидата — родичі кандидата із числа тих, хто 

перебуває разом з кандидатом на квартирному обліку, внесені 

до Реєстру кандидатів, на яких розраховується сума пільгового 

кредиту;

2) позичальник — кандидат, з яким укладено кредитний до-

говір;

3) пільговий кредит — кошти бюджету Харківської міської те-

риторіальної громади, що надаються кандидатам для будівниц-

тва (придбання) житла в розмірі та на умовах, визначених Про-

грамою, і підлягають поверненню;

4) кредитний договір — договір, що укладається відповідно 

до законодавства між Державною спеціалізованою фінансовою 

установою «Державний фонд сприяння молодіжному житло-

вому будівництву» та кандидатом і згідно з яким здійснюється 

пільгове кредитування будівництва (придбання) житла;

5) банк-агент — банк, який відповідно до укладеного з Дер-

жавною спеціалізованою фінансовою установою «Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» догово-

ру в установленому законодавством порядку здійснює операції 

з обслуговування кредитів, наданих на будівництво (придбання) 

житла;

6) придбання житла — придбання квартир у забудовника в ба-

гатоквартирних житлових будинках, уведених в експлуатацію не 

пізніше трьох років із часу укладення з кандидатом кредитного 

договору.

Умови надання пільгового кредиту:

включення учасника бойових дій, який брав безпосередню 

участь в антитерористичній операції, або у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стри-

мування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

ДОДАТОК 4
ДО МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА НА 20212030 РОКИ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАПРЯМУ ПРОГРАМИ ЩОДО НАДАННЯ ПІЛЬГОВИХ КРЕДИТІВ НА БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) 
ДОСТУПНОГО ЖИТЛА ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
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Луганській областях, або забезпеченні їх здійснення, до Реєстру 

кандидатів за цим напрямом Програми;

платоспроможність сім’ї кандидата;

сплата позичальником обов’язкового першого внеску в роз-

мірі не менше 5% розрахункової вартості будівництва (придбан-

ня) житла;

строк надання кредиту до 15 років, але не більше ніж до досяг-

нення позичальником пенсійного віку.

Право на отримання кредиту вважається використаним з мо-

менту зарахування коштів на рахунок позичальника.

Погашення кредиту та сплата коштів на обслуговування кре-

диту здійснюється позичальником щоквартально, починаючи 

з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника 

в банку-агенті. Кредит може бути погашений достроково.

З метою забезпечення погашення кредиту між Одержувачем 

коштів та позичальником відповідно до умов кредитного дого-

вору укладається іпотечний договір.

Фінансування витрат, пов’язаних з нотаріальним посвідчен-

ням договорів, оформленням права власності на житло та об-

слуговуванням кредиту, здійснюється за рахунок позичальника.

У разі загибелі (визнання зниклим безвісти), смерті одного 

із членів сім’ї позичальника, на якого поширюється дія Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбов-

ців та членів їх сімей», що настала під час проходження ним 

військової служби у період проведення антитерористичної 

операції або є наслідком її проходження, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стри-

мування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях або забезпечення їх здійснення, а також 

унаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в заходах, необхідних 

для забезпечення оборони України, захисту безпеки населен-

ня та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росій-

ської Федерації проти України, зобов’язання щодо погашення 

кредиту припиняються з моменту його загибелі (визнання зни-

клим безвісти), смерті.

Порядок формування та ведення Реєстру кандидатів затвер-

джується рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

Реєстр кандидатів є продовженням Реєстру кандидатів на от-

римання довгострокового пільгового кредиту на будівництво 

(придбання) доступного житла учасникам бойових дій, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, за рахунок 

коштів бюджету міста Харкова, формування якого здійснюва-

лося за Міською цільовою соціально-економічною програмою 

будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2025 роки.

Реєстр кандидатів за цим напрямом Програми надається 

Одержувачу коштів Департаментом житлово-комунального 

господарства Харківської міської ради.

Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Хар-

ківської міської територіальної громади для надання довгостро-

кових пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступ-

ного житла для учасників бойових дій, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, затверджується рішенням 

виконавчого комітету Харківської міської ради.

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки 
та комунального майна Харківської міської ради М.І. ФАТЄЄВ

Напрям Програми щодо надання пільгових кредитів на 

будівництво (придбання) доступного житла для внутрішньо 

переміщених осіб передбачає надання за рахунок коштів бюдже-

ту Харківської міської територіальної громади довгострокових 

безвідсоткових кредитів на будівництво (придбання) житла для 

внутрішньо переміщених осіб, які відповідають умовам Програ-

ми.

Терміни, що вживаються в цьому додатку до Програми, мають 

таке значення:

1) внутрішньо переміщена особа — громадянин України, яко-

го змусили залишити або покинути своє місце проживання в ре-

зультаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного 

конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного 

чи техногенного характеру, та який фактично мешкає в м. Хар-

кові не менше одного року, що засвідчується довідкою про взят-

тя на облік внутрішньо переміщеної особи, та відомості про яко-

го відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення прав 

і свобод внутрішньо переміщених осіб» внесено до Єдиної ін-

формаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

2) кандидат — внутрішньо переміщена особа, яку включено 

до Реєстру кандидатів на отримання довгострокового пільгового 

кредиту на будівництво (придбання) доступного житла для вну-

трішньо переміщених осіб за рахунок коштів бюджету Харківсь-

кої міської територіальної громади (далі — Реєстр кандидатів).

Члени сім’ї кандидата — особи, що відповідають вимогам, 

визначеним Програмою та цим додатком до Програми, дружина 

(чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), неодружені по-

внолітні діти, внесені до Реєстру кандидатів, на яких розрахо-

вується сума пільгового кредиту;

3) позичальник — кандидат, з яким укладено кредитний до-

говір;

4) пільговий кредит — кошти бюджету Харківської міської те-

риторіальної громади, що надаються кандидатам для будівниц-

тва (придбання) житла в розмірі та на умовах, визначених Про-

грамою, і підлягають поверненню;

5) кредитний договір — договір, що укладається відповідно 

до законодавства між Державною спеціалізованою фінансовою 

установою «Державний фонд сприяння молодіжному житло-

вому будівництву» та кандидатом і згідно з яким здійснюється 

пільгове кредитування будівництва (придбання) житла;

6) банк-агент — банк, який відповідно до укладеного з Дер-

жавною спеціалізованою фінансовою установою «Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» догово-

ру в установленому законодавством порядку здійснює операції 

з обслуговування кредитів, наданих на будівництво (придбання) 

житла;

7) придбання житла — придбання квартир у забудовника в ба-

гатоквартирних житлових будинках, уведених в експлуатацію не 

пізніше трьох років із часу укладення з кандидатом кредитного 

договору.

Умови надання пільгового кредиту:

включення внутрішньо переміщеної особи до Реєстру канди-

датів за цим напрямом Програми;

платоспроможність сім’ї кандидата;

сплата позичальником обов’язкового першого внеску в роз-

мірі не менше 5% розрахункової вартості будівництва (придбан-

ня) житла;

строк надання кредиту до 15 років, але не більше ніж до досяг-

нення позичальником пенсійного віку.

Право на отримання кредиту вважається використаним з мо-

менту зарахування коштів на рахунок позичальника.

Погашення кредиту та сплата коштів на обслуговування кре-

диту здійснюється позичальником щоквартально, починаючи 

з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника 

в банку-агенті. Кредит може бути погашено достроково.

З метою забезпечення погашення кредиту між одержувачем 

коштів та позичальником відповідно до умов кредитного дого-

вору укладається іпотечний договір.

Фінансування витрат, пов’язаних з нотаріальним посвід-

ченням договорів та оформленням права власності на житло, 

здійснюється за рахунок позичальника.

У разі загибелі (визнання зниклим безвісти), смерті одного 

із членів сім’ї позичальника, на якого поширюється дія Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбов-

ців та членів їх сімей», що настала під час проходження ним вій-

ськової служби у період проведення антитерористичної операції 

або є наслідком її проходження, здійснення заходів із забезпе-

чення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Лугансь-

кій областях або забезпечення їх здійснення, а також унаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 

час безпосередньої участі в заходах, необхідних для забезпечен-

ня оборони України, захисту безпеки населення та інтересів дер-

жави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України, зобов’язання щодо погашення кредиту припиняються 

з моменту його загибелі (визнання зниклим безвісти), смерті.

Порядок формування та ведення Реєстру кандидатів затвер-

джується рішенням виконавчого комітету Харківської міської 

ради.

Реєстр кандидатів є продовженням Реєстру кандидатів на от-

римання довгострокового пільгового кредиту на будівництво 

(придбання) доступного житла для внутрішньо переміщених 

осіб за рахунок коштів бюджету міста Харкова, формування яко-

го здійснювалося за Міською цільовою соціально-економічною 

програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010–

2025 роки.

Реєстр кандидатів за цим напрямом Програми надається 

Одержувачу коштів Департаментом житлово-комунального 

господарства Харківської міської ради.

Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Хар-

ківської міської територіальної громади для надання довгостро-

кових пільгових кредитів на будівництво (придбання) житла для 

внутрішньо переміщених осіб, затверджується рішенням вико-

навчого комітету Харківської міської ради.

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки 
та комунального майна Харківської міської ради М.І. ФАТЄЄВ

ДОДАТОК 5
ДО МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА НА 20212030 РОКИ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАПРЯМУ ПРОГРАМИ ЩОДО НАДАННЯ ПІЛЬГОВИХ КРЕДИТІВ НА БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) 
ДОСТУПНОГО ЖИТЛА ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

ДОДАТОК 6
ДО МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА НА 20212030 РОКИ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАПРЯМУ ПРОГРАМИ ЩОДО НАДАННЯ ПІЛЬГОВИХ КРЕДИТІВ МОЛОДИМ СІМ’ЯМ ТА ОДИНОКИМ 
МОЛОДИМ ГРОМАДЯНАМ НА БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

Напрям Програми щодо надання пільгових кредитів молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (прид-

бання) доступного житла передбачає надання за рахунок коштів 

бюджету Харківської міської територіальної громади пільгових 

довгострокових кредитів на будівництво (придбання) доступ-

ного житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам 

України віком до 35 років включно, які відповідають умовам 

Програми.

Терміни, що вживаються в цьому додатку до Програми, мають 

таке значення:

1) кандидат — молода сім’я, яку в правовідносинах, що вини-

кають відповідно до цього напряму Програми, представляє чо-

ловік чи дружина, або одинокий молодий громадянин (грома-

дянка), які згідно із законодавством мають право на отримання 

кредиту та яких включено до Реєстру кандидатів на отримання 

молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами довго-

строкового пільгового кредиту на будівництво (придбання) до-

ступного житла за рахунок коштів бюджету Харківської міської 

територіальної громади (далі — Реєстр кандидатів);

2) позичальник — кандидат, з яким укладено кредитний договір;

3) пільговий кредит — кошти бюджету Харківської міської те-

риторіальної громади, що надаються кандидатам для будівниц-

тва (придбання) житла в розмірі та на умовах, визначених Про-

грамою, і підлягають поверненню;

4) кредитний договір — договір, що укладається відповідно 

до законодавства між Державною спеціалізованою фінансовою 

установою «Державний фонд сприяння молодіжному житло-

вому будівництву» та кандидатом і згідно з яким здійснюється 

пільгове кредитування будівництва (придбання) житла;

5) кредитні ресурси — кошти, передбачені в бюджеті Харківсь-

кої міської територіальної громади для надання молодим сім’ям 

та одиноким молодим громадянам кредитів на будівництво 

(придбання) житла;

6) банк-агент — банк, який відповідно до укладеного з Дер-

жавною спеціалізованою фінансовою установою «Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» догово-

ру в установленому законодавством порядку здійснює операції 

з обслуговування кредитів, наданих на будівництво (придбання) 

житла;

7) придбання житла — придбання квартир у забудовника в ба-

гатоквартирних житлових будинках, уведених в експлуатацію не 

пізніше трьох років із часу укладення з кандидатом кредитного 

договору.

Умови надання пільгового кредиту:

включення молодої сім’ї або одинокого молодого громадяни-

на (громадянки) до Реєстру кандидатів за цим напрямом Про-

грами;

платоспроможність сім’ї кандидата;

сплата позичальником обов’язкового першого внеску в роз-

мірі не менше 6% розрахункової вартості будівництва (придбан-

ня) житла;

строк надання кредиту до 30 років, але не більше ніж до до-

сягнення позичальником пенсійного віку, встановленого зако-

нодавством.

Кандидати (у тому числі члени сім’ї кандидата), які в поточ-

ному році досягають граничного віку, визначеного Програмою, 

мають переважне право на отримання кредиту перед іншими 

кандидатами, за умови перебування в Реєстрі кандидатів не 

менше одного року та за наявності необхідного обсягу бюджет-

них асигнувань. Умова щодо перебування в Реєстрі кандидатів 

не менше одного року не поширюється на осіб, які були вклю-

чені до Реєстру кандидатів на молодіжне житлове кредитування 

за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної 

громади, формування якого здійснювалося за Міською цільо-

вою програмою молодіжного житлового кредитування на 2011–

2025 роки.

Право на отримання кредиту вважається використаним з мо-

менту зарахування коштів на рахунок позичальника.

Погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним 

здійснюється позичальником щоквартально, починаючи з дати 

зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-а-

генті. Кредит може бути погашено достроково.

Відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється 

в розмірі 3% річних.

Відсотки за користування кредитом не нараховуються:

позичальникам, які мають дітей;

військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого 

періоду;

резервістам та військовозобов’язаним з моменту призову під 

час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час прохо-

дження військової служби;

громадянам, які були включені та перебувають у списку осіб 

на позачергове надання житлових приміщень як діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування.

Позичальникам, які мають двох дітей, сума зобов’язань за 

кредитом зменшується на 25% на момент застосування пільги; 

позичальникам, які мають трьох і більше дітей, сума зобов’язань 

за кредитом зменшується на 50% на момент застосування пільги.

У разі загибелі (визнання зниклим безвісти), смерті одного 

із членів сім’ї позичальника, на якого поширюється дія Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбов-

ців та членів їх сімей», що настала під час проходження ним 

військової служби у період проведення антитерористичної 

операції або є наслідком її проходження, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стри-

мування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях або забезпечення їх здійснення, а також 

унаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в заходах, необхідних 
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для забезпечення оборони України, захисту безпеки населен-

ня та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росій-

ської Федерації проти України, зобов’язання щодо погашення 

кредиту припиняються з моменту його загибелі (визнання зни-

клим безвісти), смерті.

Для забезпечення погашення кредиту між Одержувачем 

коштів та позичальником відповідно до умов кредитного дого-

вору укладається іпотечний договір.

Фінансування витрат, пов’язаних з нотаріальним посвід-

ченням договорів та оформленням права власності на житло, 

здійснюється за рахунок позичальника.

На фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуго-

вуванням кредитів, спрямовується 6% обсягів кредитних ре-

сурсів.

Порядок формування та ведення Реєстру кандидатів затвер-

джується рішенням виконавчого комітету Харківської міської 

ради.

Реєстр кандидатів є продовженням Реєстру кандидатів на 

молодіжне житлове кредитування за рахунок коштів бюджету 

міста Харкова, формування якого здійснювалося за Міською 

цільовою програмою молодіжного житлового кредитування на 

2011–2025 роки.

Реєстр кандидатів за цим напрямом Програми надається 

Одержувачу коштів Департаментом житлово-комунального 

господарства Харківської міської ради.

Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Хар-

ківської міської територіальної громади для надання молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам довгострокових піль-

гових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла, 

затверджується рішенням виконавчого комітету Харківської 

міської ради.

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки 
та комунального майна Харківської міської ради М.І. ФАТЄЄВ

Напрям Програми щодо часткової компенсації відсотків за 

кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будів-

ництво (придбання) житла передбачає надання (відшкоду-

вання) за рахунок коштів бюджету Харківської міської тери-

торіальної громади частини відсотків за іпотечними креди-

тами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво 

(придбання) житла.

Дія цього напряму Програми поширюється на громадян 

України:

1) які перебувають на обліку громадян, що потребують поліп-

шення житлових умов, або у списку осіб, які бажають вступити 

до житлово-будівельного кооперативу, у м. Харкові;

2) яких включено до Реєстру кандидатів на отримання дов-

гострокового пільгового кредиту на будівництво (придбання) 

доступного житла для внутрішньо переміщених осіб за рахунок 

коштів бюджету Харківської міської територіальної громади.

Терміни, що вживаються в цьому додатку до Програми, мають 

таке значення:

1) часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими 

позичальниками в банках, на будівництво (придбання) житла 

(далі — часткова компенсація відсотків) — кошти бюджету Хар-

ківської міської територіальної громади, що надаються пози-

чальникам на відшкодування частини відсотків, сплачених за 

іпотечним кредитом;

2) позичальник — громадянин, який отримав іпотечний кре-

дит на будівництво (придбання) житла та з яким укладено до-

говір про надання часткової компенсації відсотків.

Члени сім’ї позичальника (для громадян, які перебувають на 

квартирному обліку або у списку осіб, які бажають вступити до 

житлово-будівельного кооперативу, у м. Харкові) — родичі пози-

чальника із числа тих, хто перебуває разом з кандидатом на квар-

тирному обліку, на яких розраховується сума часткової компен-

сації відсотків.

Члени сім’ї позичальника (внутрішньо переміщеної особи) — 

дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), неодру-

жені повнолітні діти, що відповідають вимогам, які визначено 

цим Порядком. Поділ сім’’ї позичальника не допускається, за 

винятком відокремлення неодружених повнолітніх дітей, які 

мають дохід у розмірі, необхідному для підтвердження плато-

спроможності;

3) кредитний договір — договір, що укладається відповідно до 

законодавства між позичальником та банком;

4) договір про надання часткової компенсації відсотків — 

договір, що укладається між одержувачем бюджетних коштів, 

банком та позичальником;

5) придбання житла — придбання квартир у забудовника в ба-

гатоквартирних житлових будинках, уведених в експлуатацію не 

пізніше трьох років із часу укладення з позичальником кредит-

ного договору.

Часткова компенсація відсотків надається за кредитами на 

будівництво (придбання) житла, отриманими позичальниками 

в державних банках України.

Перевага на отримання часткової компенсації відсотків на-

дається позичальникам, які включені до реєстрів кандидатів на 

участь у Програмі, у тому числі і на участь у Міській цільовій 

соціально-економічній програмі будівництва (придбання) до-

ступного житла на 2010–2025 роки та Міській цільовій програмі 

молодіжного житлового кредитування на 2011–2025 роки.

Часткова компенсація відсотків визначається в розмірі 12 від-

сотків річних, але не більше відсоткової ставки за кредитним до-

говором.

Часткова компенсація відсотків надається строком на 5 років, 

але не більше ніж на строк дії кредитного договору та не більше 

ніж до завершення дії Програми.

Часткова компенсація відсотків здійснюється в межах коштів, 

передбачених із цією метою в бюджеті Харківської міської тери-

торіальної громади на відповідний рік.

Вимоги до кредитів, за якими надається часткова компенсація 

відсотків:

надання кредиту в гривнях;

строк кредитування відповідно до внутрішніх правил (умов) 

банку;

обов’язковий власний внесок позичальника та платоспро-

можність позичальника встановлюються відповідно до внутріш-

ніх правил (умов) банку. Як перший внесок можуть зараховува-

тися кошти, сплачені позичальником за перевищення норма-

тивної площі та розрахункової вартості житла.

Максимальний розмір кредиту на будівництво (придбання) 

житла, на який може бути надана часткова компенсація від-

сотків, визначається з розрахункової вартості житла.

У разі передачі в іпотеку квартири в багатоквартирному жит-

ловому будинку повинні бути дотримані вимоги законодавства 

щодо захисту житлових прав і майнових інтересів дітей, що під-

тверджується відповідними документами, які надаються пози-

чальником до банку.

Надання часткової компенсації відсотків припиняється в разі:

прострочення позичальником платежів за кредитним догово-

ром більше ніж на 180 календарних днів (крім випадків, якщо 

таке прострочення відбулося у період воєнного стану в Україні);

порушення умов договору про надання часткової компенсації 

відсотків.

Право на часткову компенсацію відсотків може бути викори-

стано позичальником лише один раз і лише за одним кредитним 

договором.

Якщо позичальник достроково розірвав договір із забудовни-

ком, він зобов’язаний у тримісячний строк повернути всю суму 

отриманої компенсації за весь період дії договору.

Відшкодування витрат, пов’язаних з укладенням і супрово-

дженням договорів про надання часткової компенсації відсотків, 

здійснюється за рахунок позичальника.

Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Хар-

ківської міської територіальної громади для надання часткової 

компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальни-

ками в банках, на будівництво житла, затверджується рішенням 

виконавчого комітету Харківської міської ради.

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки 
та комунального майна Харківської міської ради М.І. ФАТЄЄВ

ДОДАТОК 7
ДО МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА НА 20212030 РОКИ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАПРЯМУ ПРОГРАМИ ЩОДО ЧАСТКОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТАМИ, ОТРИМАНИМИ 
ПОЗИЧАЛЬНИКАМИ В БАНКАХ, НА БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА

№ 
з/п Найменування заходу Строк 

виконання заходу

1 2 3 4

1 Здійснення заходів щодо надання державної бюджетної підтримки, пільгового 
довгострокового кредиту або часткової компенсації відсотків за рахунок коштів 
бюджету Харківської міської територіальної громади на будівництво (придбання) 
житла за Програмою

Протягом дії Програми Виконавчі органи Харківської міської ради, Державна спеціалізована фінансова установа 
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

2 Щорічне планування видатків з бюджету Харківської міської територіальної грома-
ди на виконання визначених Програмою заходів

2021–2030 роки Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради, Департамент бюд-
жету і фінансів Харківської міської ради

3 Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради 
порядків формування та ведення реєстрів кандидатів на участь у Програмі за окре-
мими напрямами Програми 

Протягом дії Програми Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради, Департамент жит-
лово-комунального господарства Харківської міської ради,
Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву»

4 Формування реєстрів кандидатів на будівництво (придбання) доступного житла за 
окремими напрямами Програми

Протягом дії Програми Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

5 Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради 
порядків використання коштів, передбачених у бюджеті Харківської міської тери-
торіальної громади, за окремими напрямами Програми

Протягом дії Програми Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради, Державна 
спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву»

6 Підготовка на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради пропозицій 
зформування переліків багатоповерхових житлових будинків для участі вПрограмі 

2021–2030 роки Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

7 Забезпечення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодав-
ства, встановлених нормативів доступного житла та за здійсненням відбору гро-
мадян, які мають право на надання державної підтримки, пільгового довгостроко-
вого кредиту або часткової компенсації відсотків

Протягом дії Програми Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М.І. ФАТЄЄВ

ДОДАТОК 8
ДО МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА 

НА 20212030 РОКИ

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
З ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ 

ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) 
ДОСТУПНОГО ЖИТЛА НА 20212030 РОКИ
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