


Координація роботи 25 медичних 

закладів з хворими на COVID-19

Ліжка, що забезпечені киснем –

100 %

–

З 01 грудня 2020 року додатково 

розгорнуто 843 нових ліжка,

Завантаженість ліжок – 24,9 %

Забезпечено кисневим доступом –

2763 ліжка



В приймальні відділення опорних 

лікарень закуплено:

- 5 цифрових рентгенів

- 4 УЗД апаратів

100 % співробітників ковідних

лікарень, які захворіли  на COVID-

19, отримали матеріальну допомогу



Ступінь проведення будівельних робіт:

По всіх 14 відділеннях 73-97%

Збудовано 15 із 30 запланованих сільських 

амбулаторій

Проєкт реконструкції приймальних 

відділень в опорних лікарнях області

Фінансування у розмірі 165 млн. грн. на 

завершення будівельних робіт до 01.04.2021 



Резервний фонд  для галузі охорони здоров’я у розмірі 130 млн. грн.

Дозволить оперативно реагувати на виклики, пов'язані з COVID-19

Програма «Здоров’я Слобожанщини» 
57039, 9 тис.грн.

Субвенції на відшкодування вартості інсуліну та десмопресину для лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет –

Програма «Новий освітній простір Харківщини» 
2939,940 тис.грн.

Передбачені кошти на обласні стипендії та компенсації проїзду вихованців навчальних закладів 

області в електричному транспорті



Грошова допомога 

на загальну суму 2395 тис. грн.

виплачена у грудні 2020 року 22 особам, 

постраждалим унаслідок надзвичайної ситуації 

природного характеру, у вересні 2020 року 

у Дворічанському районі



У межах Програми розвитку 

культури, туризму та охорони 

нерухомої культурної спадщини 

Харківської області на 2019-2023 

роки підтримку отримають:

- театральні та концертні установи;

- ансамблі;

- Харківська філармонія;

- Молодіжний симфонічний оркестр «Слобожанський»;

- Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю.



Програма стимулювання об'єднань  співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-будівельних 

кооперативів Харківської області до впровадження 

енергоефективних технологій:

ОСББ відшкодовується з обласного бюджету 20% від

суми кредиту на придбання енергоефективного

обладнання та матеріалів.



Планується забезпечити проведення у 

2021 році водообміну у 

Краснопавлівському водосховищу з 

метою сталого водопостачання 

споживачів м. Харкова та області

( понад 400 тис. мешканців)
Виконання Програми дасть можливість

- підвищити надійність та ефективність

роботи систем водопостачання та

водовідведення області

- покращити рівень якості послуг з

питного водопостачання

- поліпшити санітарно-епідеміологічну

ситуацію.



Державний компенсаторний механізм допомоги бізнесу

Одноразова матеріальна допомога 

роботодавцям
- Отримали – 492 роботодавця.

- Сума виплаченої допомоги – понад 71 млн. грн.

- Збережено – 15,5 тис. робочих місць, у т.ч. на 

АТ«Турбоатом», ДП «Електроважмаш», 

ПАТ«Харківська бісквітна фабрика», КП 

«Харківській метрополітен», Регіональна філія 

«Південна залізниця» (постанова КМУ від 

09.12.2020 № 1231)

Одноразова матеріальна 

допомога застрахованим 

особам та ФОПам у розмірі 

8 тис. грн.
Отримали – 31207 чоловік.

Сума виплаченої допомоги –

майже 250 млн. грн. 

(постанова КМУ від 09.12.2020 № 1233)



Програма Президента України «Велике 

будівництво»
Завершено роботи:

- Капітальний ремонт Краснопавлівської ЗОШ

- Реконструкція Південноміського дошкільного 

навчального закладу

- Будівництво фізкультурно-оздоровчного комплексу на 

території Дергачівського ліцею № 2

На даний час здійснюються заходи для введення об'єктів в 

експлуатацію



14 доріг

Планується спрямувати понад 720 млн грн, що 
дозволить покращити стан інфраструктури 

автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення в області

У 2021 році Харківська 

область першою серед 

регіонів України погодила в 

«Укравтодорі» перелік доріг, 

які будуть відремонтовані  у 

поточному році 

4 мостові 

конструкції


