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Додаток 3
до Програми,
затвердженої рішенням
обласної ради
від 15 вересня 2010 року №
1804-V
(LXI сесія V скликання)
у редакції рішення
обласної ради
від ______ 2011 року № ____
( ______ сесія __ скликання)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання обласної цільової Програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Значення показника
Найменування
завдання

Найменування
показника

у тому числі за роками

Усього
2008

1. Будівництво
кількість місць на
нових та
стадіонах:
реконструкція
м. Харків
діючих стадіонів
для проведення в
Україні матчів
фінальної частини
чемпіонату Європи спортивний комплекс
2012 року з футболу КП ОСК «Металіст»
(далі — чемпіонат)
2. Будівництво
нових,
реконструкція та
дооснащення
діючих
тренувальних баз
для забезпечення
тренувань командучасниць
чемпіонату

38633

2009

2010

2011

38633

дитячий лікувальнооздоровчий центр
«Сонячний» Південної
залізниці
кількість місць на
тренувальних базах
кількість номерів

4924

4924

83

83

1000

1000

стадіон «Олімпік»
Харківського
державного вищого
училища фізичної
культури № 1
кількість місць на
тренувальних базах

кількість номерів
45
Розробник: Головне управління економіки Харківської обласної державної
адміністрації, 705-10-17
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Значення показника
Найменування
завдання

Найменування
показника

у тому числі за роками

Усього
2008

2009

2010

2011

2012

стадіон Харківської
обласної організації
фізкультурноспортивного
товариства «Динамо»
кількість місць на
тренувальних базах

10000

10000

футбольна навчальнотренувальна база
ТОВ «Металіст
Холдинг»
с-ще Високий
кількість місць на
тренувальній базі

500

500

кількість місць для
проживання

65

32

33

стадіон «Ворскла»
імені О. Будовського
на базі ресторанноготельного комплексу
«Палаццо»
кількість місць на
тренувальних базах
кількість номерів
3. Проектування,
будівництво,
реконструкція і
ремонт аеропортів

23000

23000

56

56

кількість пасажирів на
день (10 годин), пікове
навантаження під час
проведення групових
матчів:
«Міжнародний
аеропорт "Харків
(Основа)»

25500

13000

2500

будівництво
аеродромнодиспетчерської вежі
(кількість об’єктів)

1

1

кількість місць
стоянок:
- літаки коду С
- літаки коду В

32
10

32
10

Розробник: Головне управління економіки Харківської обласної державної
адміністрації, 705-10-17
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Значення показника
Найменування
завдання

Найменування
показника

у тому числі за роками

Усього
2008

4. Будівництво,
реконструкція та
ремонт залізниць

виконання заходів і
показників галузевої
цільової програми
Укрзалізниці

5. Будівництво,
протяжність доріг з
реконструкція,
поліпшеним
капітальний та
транспортнопоточний ремонт за експлуатаційним
європейськими
станом, кілометрів:
стандартами
М-03 Київ – Харків–
автомобільних доріг
Довжанський
загального
користування
М-20 Харків –
(міжміське
Щербаківка
сполучення)
Р-51 Харків –
Красноград –
Перещепине
об'їзд м. Харкова

6. Облаштування
пунктів пропуску
через державний
кордон
7. Створення
сучасних систем
для забезпечення
надання послуг
громадського
транспорту навколо
м. Харкова та
здійснення
контролю за

2009

2010

2011

згідно з розподілом Укрзалізниці

у межах Харківської області
28,50

20

63,09

«Під'їзд до с-ща Бабаї»
(база "Металіст")

1,7

1,7

під’їзні шляхи до
профілакторію
«Березовий гай»
(с-ще Березівське
Дергачівського
району) (з боку
автодороги «КиївХарків-Довжанський»)

2,80

2,80

1

1

оновлення парку
трамвайних вагонів
(кількість одиниць)

8,5

у межах Харківської області
63,09

реконструкція
Міжнародного
автомобільного
пункту пропуску
«Гоптівка»
(кількість об’єктів)

2012

50

6

3

оновлення парку
тролейбусів і
автобусів, у т.ч. за
рахунок залучених
кредитних коштів
(кількість одиниць)
137
16
13
23
Розробник: Головне управління економіки Харківської обласної державної
адміністрації, 705-10-17
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Значення показника
Найменування
завдання

Найменування
показника

у тому числі за роками

Усього
2008

безпекою на
оновлення парку
дорогах, що ведуть міських автобусів
до стадіонів
у м. Харкові
(кількість одиниць)
будівництво та
реконструкція
трамвайних і
тролейбусних ліній
(протяжність
збудованих та
реконструйованих
ліній в м.Харкові,
кілометрів)
Облаштування
перехоплюючих
паркінгів у м. Харкові
(кількість об`єктів)
Капітальне
будівництво
метрополітену в
м. Харкові
(кількість об`єктів)
створення
перехоплюючих
паркінгів при в'їзді до
м. Харкова (кількість
місць), а саме:
у Дергачівському
районі
(кількість місць)

8. Будівництво,
реконструкція,

у Харківському
районі
(кількість місць)
реконструкція, ремонт
автомобільних доріг
комунальної власності
міста
(протяжність, км)
загальна кількість
готелів (одиниць)

2009

2011

2012

1,69

0,88

0,81

4

4

16

2010
16

2

1

1

3840

3840

440

440

3400

3400

200,29

17,51

7,88

86,06

65

Розробник: Головне управління економіки Харківської обласної державної
адміністрації, 705-10-17

88,84
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Значення показника
Найменування
завдання

Найменування
показника

у тому числі за роками

Усього
2008

переоснащення
діючих готелів,
гуртожитків у
м. Харкові та
прилеглих до них
територій

кількість номерів у
готелях для
розміщення цільових
груп УЄФА, а саме:

2010

3855

2011

942

66

391

56

429

загальна кількість
номерів у 4-зіркових
готелях

2029

58

1363

64

544

247

103

534

кількість місць в
гуртожитках:
кількість місць
для розміщення
вболівальників

884
9

9

2901

2901

25460

запобігання вчиненню
екстремістських та
хуліганських проявів
масових заворушень, у
тому числі з
використанням зброї
та вибухових речовин
недопущення
випадків завдання
збитків державі
(тис.грн)
недопущення ситуації,
яка може вплинути на
підрив міжнародного
авторитету держави
забезпечення,
відповідно до вимог
УЄФА, належного
рівня безпеки

10. Створення
будівництво та
сучасних систем
оснащення пожежних
надання допомоги у депо (кількість)

2012

3855

загальна кількість
номерів у 5-зіркових
готелях

загальна кількість
номерів у 3-зіркових
готелях
кількість гуртожитків:

9. Забезпечення
громадського
порядку та
гарантування
безпеки осіб,
діяльність яких
пов'язана з
проведенням
чемпіонату, та
протидія
терористичній
діяльності

2009

25460

згідно з програмами МВС, СБУ, МНС

згідно з програмами МВС, СБУ, МНС

згідно з програмами МВС, СБУ, МНС

згідно з програмами МВС, СБУ, МНС

3

Розробник: Головне управління економіки Харківської обласної державної
адміністрації, 705-10-17
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Значення показника
Найменування
завдання

Найменування
показника

у тому числі за роками

Усього
2008

разі виникнення
надзвичайних
ситуацій

11. Забезпечення
захисту прав
інтелектуальної
власності УЄФА та
його комерційних
партнерів
12. Забезпечення
надання необхідних
медичних послуг
належної якості та
максимальної
доступності

2009

2010

2011

2012

створення та
впровадження
системи екстреної
допомоги населенню
за єдиним телефонним
номером 112
розроблення та
впровадження систем
відеоспостереження
«Безпечне місто»
проведення
експертизи заявок на
інтелектуальну
власність УЄФА

у межах виконання галузевої цільової програми
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

будівництво та
2815/
реконструкція закладів 142103
медичної допомоги
(кількість ліжок/
кв. метрів):

2815/
142103

Харківська міська
клінічна
багатопрофільна
лікарня №17,
просп. Московський, 195

535/
29000

535/
29000

1000/
36413

1000/
36413

860/
50176

860/
50176

Харківська міська
клінічна лікарня
швидкої та
невідкладної медичної
допомоги імені проф.
О.І. Мещанінова,
пров. Балакірєва, 3А
комунальний заклад
охорони здоров’я
«Обласна клінічна
лікарня ― центр
екстреної медичної
допомоги та медицини
катастроф»,
просп. Правди, 13

комунальний заклад
охорони здоров’я
420/
«Обласний клінічний
Розробник: Головне управління економіки Харківської обласної державної
адміністрації, 705-10-17

420/
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Значення показника
Найменування
завдання

Найменування
показника

у тому числі за роками

Усього
2008

центр урології та
нефрології імені
В. І. Шаповала»
просп. Московський, 195
13. Будівництво,
реконструкція і
ремонт ліній
електропередач

2010

2011

1

1

3

26514

кількість підстанцій:

5

будівництво підстанції
110/10/6 кВ
«Перемога»

1

реконструкція
підстанції 110/6 кВ
«Павлівська», заміна
трансформаторів 10
МВА на 25 МВА

1

1

будівництво підстанції
110/35/10 кВ
«Дергачі» із
живлячими лініями

1

1

будівництво підстанції
110/6 кВ «Каштанова»
із заходами живлячих
ліній

1

реконструкція
повітряних ліній 35кВ
«Баварія–с-ще
Високий» (кілометрів)
14. Створення
створення медіаоптимальних умов центрів для
для роботи засобів працівників ЗМІ
масової інформації
створення та
та журналістів на
обслуговування
основі
інформаційновпровадження
довідкової бізнеснайсучасніших
служби «Євро-2012» з
інформаційнотелефонним номером
телекомунікаційних
1529
технологій
15. Будівництво,
реконструкція та
створення у
м. Харкові та на
прилеглих до нього

2009

створення та
забезпечення
діяльності
туристичного
інформаційного

1

1

7

7

3

3

1

1

1

Розробник: Головне управління економіки Харківської обласної державної
адміністрації, 705-10-17
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2012
26514
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Значення показника
Найменування
завдання

Найменування
показника

у тому числі за роками

Усього
2008

територіях за
маршрутами руху
учасників
чемпіонату і
туристів належної
інфраструктури,
розроблення
спеціальних
туристичних
маршрутів

2009

2010

2011

центру (одиниць)
розроблення
туристичних
маршрутів
(одиниць)
виготовлення та
встановлення
дорожніх знаків,
вказівників у
м. Харкові, на
прилеглих територіях
та в населених
пунктах,
розташованих за
маршрутами руху
учасників чемпіонату і
туристів (одиниць)
підготовка та випуск
рекламного фільму
«Туристичні об'єкти
Харківщини»
(одиниць)
організація і
проведення
інформаційнорекламних турів
(одиниць)
участь у міжнародних
виставковоярмаркових заходах з
метою пропагування
м.Харкова за
кордоном
(одиниць)
створення
мультимедійної
геоінформаційної
системи «Туристична
Харківщина» з усією
необхідною для
туриста інформацією
про регіон
(одиниць)

5

5

1100

1100

1

1

2

2

7

7

1

1

Розробник: Головне управління економіки Харківської обласної державної
адміністрації, 705-10-17
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Значення показника
Найменування
завдання

Найменування
показника

у тому числі за роками

Усього
2008

волонтерський центр
стадіону КП ОСК
«Металіст» на
території спортивно оздоровчого
комплексу ТОВ
«Металіст Холдінг»
(одиниць)
створення та
облаштування
акредитаційного
центру по вул.
Плеханівській, 63
облаштування
міського
волонтерського центру
в будинку культури
«Металіст»
створення та
облаштування фанпосольств командучасниць чемпіонату
(одиниць)
16. Проведення
проведення робіт із
необхідних робіт з реставрації та ремонту
реставрації та
будівель театрів,
ремонту будівель музеїв, цирків,
театрів і музеїв,
концертних
національних
організацій, бібліотек
заповідників, парків та вищих навчальних
культури і
закладів, що є
відпочинку у
пам’ятками культурної
м.Харкові, а також у спадщини,
містах та селах,
національних
розташованих на
заповідників, парків
маршрутах руху
культури і відпочинку
учасників
(кількість об'єктів)
чемпіонату і
туристів
виготовлення
17. Забезпечення
випуску сувенірної туристичної
інформаційнопродукції з
рекламної продукції
національною
про область і
символікою,
м. Харків основними
путівників,
географічних карт європейськими
мовами

2009

2010

1

2011

2012

1

у межах поточного фінансування на відповідні роки

у межах поточного фінансування на відповідні роки

1

1

22

22

1000

1000

Розробник: Головне управління економіки Харківської обласної державної
адміністрації, 705-10-17
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Значення показника
Найменування
завдання

Найменування
показника

у тому числі за роками

Усього
2008

різними мовами та (одиниць)
їх розповсюдження
відновлення мережі
салонів-магазинів з
продажу українських
сувенірів, виробів
народних художніх
промислів та
традиційного
народного мистецтва,
проведення ярмарків
(одиниць)
підготовка та випуск
довідників «Харків
туристичний»,
«Історичні і пам'ятні
місця Харківщини»,
«Туристичні
маршрути
Харківщини», карт,
схем, буклетів,
рекламних проспектів
(одиниць)

2009

2010

2011

2012

7

3

2

2

7

1

3

3

2

2

підготовка
інформаційнопрезентаційних
матеріалів, що
відображають хід
підготовки м. Харкова
до «Євро-2012»
створення магазинів
(місць) із продажу
ліцензійних товарів
УЄФА на територіях
аеропорту, стадіону,
3
фан-зон та у центрі
міста
видання
національного
туристичного
750
путівника
по м. Харкову
українською та
основними
європейськими
мовами
(одиниць)
Розробник: Головне управління економіки Харківської обласної державної
адміністрації, 705-10-17

750

11
Значення показника
Найменування
завдання

Найменування
показника

у тому числі за роками

Усього
2008

2009

2010

2011

2012

кількість навчально18. Забезпечення
тренувальних зборів та згідно з планами та заходами Федерації футболу України
належної
змагань національної
підготовки
національної збірної збірної команди
команди України з
футболу
19. Створення
створення фан-зон
атмосфери
футбольного свята,
монтаж сучасних
зокрема шляхом
монтажу сучасних великих телеекранів,
(одиниць)
великих
телевізійних екранів
у місцях масового організація дозвілля
учасників чемпіонату
відпочинку, фанта туристів (кількість
зонах
відвідувачів, тис. осіб)
20. Забезпечення
підготовки та
перепідготовки у
вищих навчальних
закладах стюардів,
волонтерів,
працівників сфери
обслуговування,
медичних
працівників та
працівників
правоохоронних
органів

1

1

7

7

до
100

до
100

стюардів, осіб

згідно з показниками галузевої цільової програми МОНМС

волонтерів, осіб

згідно з показниками галузевої цільової програми МОНМС

працівників сфери
обслуговування

згідно з показниками галузевої цільової програми МОНМС

медичних працівників,
осіб

згідно з показниками галузевої цільової програми МОЗ

працівників
правоохоронних
органів, осіб

згідно з показниками галузевої цільової програми МВД

21. Створення
обсяг залучених
організаційних та інвестицій,
правових умов для млн. грн.
залучення
інвестицій

3395,60

218,19

517,17

893,82

Перший заступник
голови обласної ради

Розробник: Головне управління економіки Харківської обласної державної
адміністрації, 705-10-17

1719,22

47,20

О. Олешко

