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1. Вступ
Моніторинговий звіт за 2019 рік про стан реалізації Стратегії розвитку Харківської області на
період до 2020 року та Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку
Харківської області на період до 2020 року підготовлено згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 11.11.2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій
розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (зі змінами),
Методикою розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженою наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 31 березня 2016 року № 79 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24 січня 2019 року за № 58/33656.
Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року (далі – Стратегія)
затверджена рішенням сесії Харківської обласної ради від 05.03.2015 р. № 1151-VI.
Стратегія розроблена в установленому порядку на виконання Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015, а також
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої Постановою
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385 (зі змінами). Стратегія узгоджена з
положеннями Стратегії розумного, стійкого та всеосяжного зростання Європейського Союзу
«Європа 2020», затвердженої Європейською Комісією 03.03.2010 р. та рекомендованої для
врахування країнами-сусідами ЄС та країнами-кандидатами до вступу до ЄС.
Стратегія є базою для створення комплексної системи стратегічного планування в області,
включаючи розроблення нових та уточнення діючих регіональних програм, їх гармонізацію зі
стратегічними та операційними цілями розвитку Харківської області, стратегічними пріоритетами
держави.
Методика реалізації Стратегії передбачає здійснення її заходів у рамках двох послідовних та
взаємопов’язаних програмних циклів (етапів), включених у два плани реалізації:
перший – 2015–2017 роки;
другий – 2018–2020 роки.
План заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області
на період до 2020 року (далі – План реалізації на 2015 – 2017 роки) затверджено
рішенням сесії Харківської обласної ради від 18.06.2015 р. №1227-VI (зі змінами
від 14.04.2016 р. № 97-VІI, від 08.09.2016 р. № 247-VІI, від 08.12.2016 №313-VІI).
План реалізації на 2015 – 2017 роки розроблено на підставі Законів України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про засади державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку
регіонів», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1186 «Про
затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних
стратегій розвитку».1
План реалізації на 2015 – 2017 роки сформовано за методологічного супроводу Проекту
Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» шляхом відкритого
збору проектних пропозицій щодо проектів регіонального розвитку.

1

Втратила чинність згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 932 «Про затвердження
Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу
та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів».
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План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області
на період до 2020 року (далі – План реалізації на 2018 – 2020 роки) затверджено
рішенням сесії Харківської ради від 31.08.2017 № 499-VII.
Підготовка Плану реалізації на 2018 - 2020 роки, як і відповідного Плану реалізації на 2015-2017
роки, проводилась за методологічного супроводу Проекту U-LEAD Європейського Союзу
«Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».
У процесі розроблення Плану на 2018 – 2020 роки пропозиції щодо технічних завдань на проекти
регіонального розвитку були згруповані у три тематичні програми, що відповідають стратегічним
цілям Стратегії:
-

конкурентоспроможність та зростання ВРП;

-

зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток;

-

ефективне управління місцевим розвитком.

Технічні завдання, включені до Плану реалізації на 2018 – 2020 роки, зокрема, передбачають
зменшення дисбалансів у розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць області,
покращення умов для започаткування та ведення підприємницької діяльності, поліпшення ситуації
у сфері зайнятості тощо.
План заходів включає 56 технічних завдань із орієнтовним обсягом фінансування на 2019 рік
939 907,8 тис. грн, з яких:
18 технічних завдань із орієнтовним обсягом фінансування на 2019 рік 322 485,7 тис. грн по
Програмі 1. Конкурентоспроможність та зростання ВРП;
21 технічне завдання із орієнтовним обсягом фінансування на 2019 рік 308 550,1 тис. грн по
Програмі 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток;
17 технічних завдань із орієнтовним обсягом фінансування на 2019 рік
Програмі 3. Ефективне управління місцевим розвитком.

308 872,0 тис. грн по

У звітному 2019 році реалізовувалися 279 проєктів із загальною сумою вибраних коштів у звітному
періоді 1496 540,633 тис. грн. по 44 технічним завданням, що становить 78,57% від загальної
кількості технічних завдань, включених до Плану заходів. У грошовому вигляді перевиконання
орієнтовного обсягу фінансування на 2019 рік, передбаченого Планом заходів, у 1,6 разів (159%),
із них:
-

180 проєктів загальною сумою вибраних коштів у звітному періоді 827 504,971 тис.грн.
реалізовано;

-

99 проєктів загальною сумою вибраних коштів у звітному періоді 669 035,662 тис.грн.
знаходяться на стадії реалізації (незавершених).
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2. Звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період
до 2020 року та Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської
області на період до 2020 року за 2019 рік
(Звіт сформовано на основі останніх наявних даних)
2.1. Перелік узгоджених зі Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» та Державною
стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року індикаторів, на досягнення
прогнозованих значень яких спрямована Стратегія та План реалізації на 2018 – 2020 роки

Індикатори
Валовий регіональний продукт (ВРП) у розрахунку на
одну особу
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на
одну особу
Експорт товарів у розрахунку на одну особу
Питома вага інноваційної продукції у загальному
обсязі реалізованої промислової продукції
Енергоємність ВРП (т.у.п./1 тис. USD по ПКС)
Енерговикидомісткість ВРП

Локалізація в регіоні виробництва м’яса та молока від
мінімальної норми споживання населенням області
Питома вага відновлюваних джерел енергії у
валовому кінцевому обсязі споживання енергії в
системах опалення та охолодження, у виробництві
електроенергії та транспортному секторі
Питома вага утилізованих відходів у загальній
кількості утворених
Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного
населення
Кількість середніх підприємств на 10 тис. наявного
населення
Наявний дохід у розрахунку на одну особу
Середньомісячна номінальна заробітна плата
Рівень безробіття за методологією Міжнародної
організації праці
Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення
на 1 тис. наявного сільського населення
Забезпеченість населення лікарями всіх
спеціальностей на 10 тис. наявного населення на
кінець року
Рівень смертності на 1 тис. населення

Стартові позиції
2 етапу
(останні наявні
річні дані)
45816 грн.
(за 2015 рік)

237,2 USD

Фактичні дані

Цільовий
показник

2019

2020 1

69489 грн 2

52450 грн

(за 2017 рік)

282,8 USD

(на 01.01.2017)

(9 міс.2019р.)

381,5 USD

530,2 USD

3,4%

784 USD
474 USD

2,2% 3

6,1%

(за 2017 рік)

(2019 рік)

0,3

0,2

0,37

(за 2015 рік)

(за 2017 рік)

(на 2021 р.)

0,8 г/грн

0,24 г/грн.

(за 2015 рік)

(за 2017 рік)

1,28 г/грн

62,7% (м’ясо)
56,8% (молоко)

58,0% (м’ясо)
66,8% (молоко)

60%

(за 2015 рік)

(за 2018 рік)

1,5%

2,8%

21,6%

(за 2018 рік)

88

(на 01.01.2019)

4,1

(на 01.01.2019)

36587,7 грн

17,5%
84
4,5
56421 грн
(2018 рік)

11%

19,5%
87
8
44499 грн

4448 грн

9081 грн

6,4%

(9 міс.2019 р.)

6,9%

13,6

не публікується

2,9

58,3

56,6

61,7

15,6

(попередні дані
за 2019 рік)

(за 2015 рік)

4,7%

5302 грн

15,2
13,6

6

Індикатори
Середня тривалість життя
Охоплення дітей дошкільними навчальними
закладами в міській місцевості
Охоплення дітей дошкільними навчальними
закладами в сільській місцевості
Проникнення широкосмугового Інтернету (абонентів
на 100 осіб)
Питома вага випускників шкіл, які володіють двома
іноземними мовами (підтверджується міжнародними
сертифікатами)
Площа земель природно-заповідного фонду
Питома вага площі природно заповідного фонду до
площі адміністративно-територіальної одиниці

Стартові позиції
2 етапу
(останні наявні
річні дані)
71,15

Фактичні дані

Цільовий
показник

2019

2020 1

71,88

+3 роки

(за 2015 рік)

(за 2017 рік)

62%

(за 2018 рік)

38%

(за 2018 рік)

45%

29,8

6,7 4

25,0

не
обрах.

не
обрах.

75%

74,2
тис. га

74,8
тис. га

282,8
тис. га

2,36 %

2,4%

9%

72,0%
40,0%

70%

_____________________

В редакції постанови КМУ від 20.12.2017 №1089
Оприлюднення даних за 2018 рік у березні-квітні 2020 року.
3
Зменшення показника пов’язане зі зміною методики його розрахунку (по Україні показник за 2017 рік
становить 0,7%). Звітність 1 раз на 2 роки. За 2019 рік оприлюднення даних у квітні-травні 2020 року.
4
Зменшення показника пов’язане зі зміною методики статзвітності у регіональному розрізі.
1
2
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Стратегічна ціль 1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП

Індикатори
Валовий регіональний продукт (ВРП) (у фактичних
цінах) у розрахунку на одну особу

Стартові позиції
2 етапу
(останні наявні річні
дані)
45816

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на
одну особу населення наростаючим підсумком з
початку інвестування
Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу
Енергоємність ВРП
(т.у.п./1 тис. USD по ПКС)
Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного
населення
Кількість середніх підприємств на 10 тис. наявного
населення
Середньомісячна номінальна заробітна плата

(за 2015 рік)

237,2 USD

Ступінь зношеності фондів енергетичної
інфраструктури
Ступінь зношеності фондів комунальної
інфраструктури, в т.ч.
- житло;
- теплопостачання;
- водопостачання та водовідведення

381,5 USD

_______________
Оприлюднення даних за 2018 рік у березні-квітні 2020 року.

(за 2017 рік)

1

282,8 USD

0,3

530,2 USD
0,2

(за 2015 рік)

(за 2017 рік)

88

(на 01.01.2019)

4,1

(на 01.01.2019)

4448 грн

84
4,5
9081 грн

6,4%

4,7%

(2016 рік)

(9 міс.2019 р.)

13,6

не публікується

(2015 рік)

74,2 тис. га
12797,1
млн.грн.

74,8 тис. га
10932,1
млн.грн.

(2016 рік)

(9 міс 2019 р.)

60%

(за 2018 рік)

62,7%

65,0%

61%
56%
71%

69%
54%
72%

(2016 рік)

1

69489 грн

(9 міс.2019 р.)

(2016 рік)

Рівень безробіття населення віком 15—70 років,
визначений за методологією Міжнародної організації
праці
Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення на
1 тис. наявного сільського населення, проміле
Площа земель природно-заповідного фонду
Обсяг капітальних інвестицій (за винятком бюджетних
коштів)

Фактичні дані
2019

40%
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Стратегічна ціль 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та
поліцентричний розвиток

Індикатори

Стартові позиції
2 етапу
(останні наявні
річні дані)

Фактичні дані
2019

Валовий регіональний продукт (ВРП) (у фактичних цінах)
у розрахунку на одну особу

45816

69489 грн

(2015 рік)

(за 2017 рік)

Обсяги бюджетних коштів для підтримки пільгового
кредитування будівництва (придбання) житла

36400
тис.грн.

134250
тис.грн.

1

(за 2016 рік)

Обсяг залучених інвестицій у первинну житлову
нерухомість
Кількість охопленої сільської молоді усіма видами
фізкультурно-спортивної роботи
Частка охопленої сільської молоді усіма видами
фізкультурно-спортивної роботи
Рівень безробіття, особливо сільського, віком 15—70
років, визначений за методологією Міжнародної
організації праці
Середня тривалість життя (років)
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами в
міській і сільській місцевостях
(у віці 1-6 років)
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами в
міській і сільській місцевостях
(у віці 3-6 років)
Кількість реалізованих соціальних проектів громадськими
організаціями

Загальний коефіцієнт міграційного приросту, скорочення
(-) населення (на 10000 осіб наявного населення)
_______________________
1
Оприлюднення даних за 2018 рік у березні-квітні 2020 року.

2238,9 млн.грн.

3518,9 млн.грн.

(2016 рік)

(9 міс. 2019 р.)

10442 особи

25559 осіб

(2016 рік)

8,3%

20,3%

(2016 рік)

6,9%
(2016 рік)

4,7%
( 9 міс.2019 р.)

71,15

71,88

(2015 рік)

(2017 рік)

65,9%

65,0%

(2015 рік)

(2018 рік)

94,9%

94,8%

(2016 рік)

(2018 рік)

170

174

(2014 рік)

2015 рік
Не обраховується
починаючи
з 2016 року

2,9

не публікується

(2016 рік)

9
Стратегічна ціль 3. Ефективне управлення місцевим розвитком

Індикатори
Обсяги інвестицій у виробничу сферу з нових джерел

Стартові позиції
2 етапу
(останні наявні річні
дані)
12401,7 млн.грн.

10196,4 млн.грн.

(2016 рік)

(9 міс. 2019 р.)

Частка інвестицій у виробничу сферу з нових джерел

Обсяг неподаткових надходжень до місцевих
бюджетів усіх рівнів
Щорічний приріст загального розміру відповідного
місцевого бюджету
Частка витрат на адміністрування управлінських
послуг у відповідних бюджетах установ
Частка державних послуг, що надаються в
електронному вигляді

Кількість нових створених робочих місць
чисельність прийнятих на роботу на створені нові
робочі місця (осіб)
Частка ветхого і аварійного житла в загальному фонді

79%

70,7%

(2016 рік)

(9 міс. 2019 р.)

1371,4 млн.грн.
(2016 рік)

4459,9 млн.грн.
(2016 рік)

Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного
населення
Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу
Обсяг реалізованої інноваційної продукції (відсотків
загального обсягу реалізованої промислової
продукції)
___________________
1
2

3

1338,9 млн.грн.
150,4 млн.грн.

компетенція відповідних головних
розпорядників бюджетних коштів

55% м. Харків
0,0%
31508 осіб

60% Харківська
область
38515 осіб

(2016 рік)

(за 11 міс.2019)

0,9%

0,85%

(2016 рік)

Поточні витрати на утримання ветхих і аварійних
житлових об’єктів
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної
власності
Валовий регіональний продукт (ВРП) (у фактичних
цінах) у розрахунку на одну особу

Фактичні дані
2019

635 будинків
167 млн.грн.

(2018 рік)

1

652 будинків
233,0 млн.грн.

(2016 рік)

45816

69489 грн

(2015 рік)

(за 2017 рік)

88

(на 01.01.2019)

381,5 USD

2

84
530,2 USD

3,4%

2,2% 3

(за 2016 рік)

(за 2017 рік)

За 2019 рік дані очікуються в червні 2020 року.
Оприлюднення даних за 2018 рік у березні-квітні 2020 року.

Зменшення показника пов’язане зі зміною методики його розрахунку (по Україні показник за 2017 рік
становить 0,7%). Звітність 1 раз на 2 роки. За 2019 рік оприлюднення даних у квітні-травні 2020 року.

