Стан індикаторів моніторингу концепції інтегрованого розвитку міста «Полтава 2030»
(індикатори другого рівня)
Проект

#

Назва індикатора

Періодичність
Значення
збору
індикатору 2019

Сфера розвитку «Диверсифікація економіки»
1. Ініціювання та
1.
планування району
житлово-комерційного 2.
призначення в північній
частині Київської
промислової зони

Площа ревіталізованої території

річна

1,95 га

Площа інвентаризації земель
промислових територій Київського
району

річна

547 га

2. Вирішення земельних 3.
конфліктів в структурі
міста

Кількість промислових підприємств
(бізнесів) зі шкідливим забруднюючим виробництвом в житлових
зонах (конфлікти функціонального
використання територій)

річна

63 підприємств

3. Створення міської
інформаційноаналітичної системи
управління містом з
використанням GIS
технологій

4.

Кількість користувачів GIS системи

річна

24 особи
(внутрішнє
використання)

5.

Кількість публічно доступних шарів
інформаційно-аналітичної (GIS)
системи

річна

10 шарів
(внутрішнє
використання)

4. Реорганізація
Управління економічних
питань виконавчого
комітету ПМР

Проєкт виконано. Створено Департамент економіки та інвестицій

5. Дослідження та
6.
розробка стратегії
розміщення та розвитку
нових бізнесів в
пріоритетних секторах

Дослідження щодо визначення
пріоритетних секторів економіки і
стратегія розміщення та розвитку
нових бізнесів в пріоритетних
секторах

річна

Ні\ не проведено

6. Розробка та
впровадження
відповідних програм
сприяння розвитку
пріоритетних видів
діяльності для МСП

7.

Обсяг сплаченого ПДФО за
відповідними КВЕД
за можливості отримання інформації

річна

по креативним
індустріям 3184096,65 грн.

8.

Кількість найманих працівників у
визначених пріоритетних секторах
економіки за відповідними КВЕД

річна

по креативним
індустріям –
1131 осіб

9.

Кількість зареєстрованих суб'єктів
господарювання за відповідними
КВЕД (в тому числі ФОП)

річна

На майбутнє
вимірювання

10.

Обсяг фінансування реалізованих
програм сприяння розвитку
пріоритетних видів діяльності

річна

600000 грн.

11.

Обсяг залучених прямих іноземних
інвестицій

річна

64309,5 тис.
доларів

12.

Чисельність туристів

річна

На майбутнє
вимірювання

7. Маркетинг міста
Полтава

Міграційний приріст/скорочення

річна

+ 315 осіб

9. Підготовчий етап
14.
організації сучасної екоіндустріальної зони на 15.
промислових територіях
Київського району
(західна частина)

Площа ревіталізованої території

річна

0

Кількість заявок на розміщення екоорієнтованого виробництва (інвестиційних проектів) в межах територій
Київського району (західна частина)

річна

0

10. Просування
16.
перспективних екоорієнтованих видів
17.
економічної діяльності

Кількість заходів з просування екоорієнтованих бізнесів у місті

річна

3 заходи

Кількість заявок на розміщення екоорієнтованого виробництва
(інвестиційних проектів)

річна

0

11. Доповнення до
18.
Плану дій сталого
енергетичного розвитку
міста в розділі
«Промисловість»

Рівень викидів СО2 підприємствами
міста

річна

На майбутнє
вимірювання

19.

Площа територій, відведених на
розвиток техно-бізнес парку

річна

0

20.

Кількість робочих місць (штатних
одиниць) у техно (бізнес) парку,
створених із фінансових джерел
міського бюджету або власної
діяльності

річна

0

21.

Кількість заявок на розміщення в
техно (бізнес) парку

річна

0

22.

Рівень задоволеності представників
сектору креативних індустрій
умовами для розвитку

2 роки

За результатами
опитування за 5 ти
бальною шкалою
3,22 – по всім
суб’єктам
господарювання,
2,96 – для
підприємств та
ФОП приватної
форми власності

23.

Кількість найманих працівників та
ФОП в секторі креативних індустрій

річна

1255 осіб

24.

Кількість коворкінг локацій, хабів,
творчих просторів, майстерень,
громадських просторів

річна

5 коворкінг
локацій

Кількість суб'єктів господарювання в
сфері IT

річна

89 ФОП

Кількість індивідуальних освітніх
розробок та проектів з розвитку
творчості/креативності

річна

13.

12. Створення техно
(бізнес) парку

13. Розвиток сектору
креативних індустрій

14. Сприяння розвитку 25.
ІТ-кластеру
26.
15. Сприяння розвитку 27.
творчих освітніх
програм

На майбутнє
вимірювання

2

16. Формування комуні- 28.
каційної платформи
«Наука-виробництвовлада»

Кількість контрактів (угод) між
наукою, підприємствами, владою

17. Розвиток системи
дуальної професійної
освіти

Кількість угод по дуальній освіті між
навчальними закладами та
підприємствами

річна

Кількість випускників професійнотехнічних навчальних закладів,
працевлаштованих по спеціальності

академічний рік

29.

30.

річна
1 угода

1 угода

678 осіб

Сфера розвитку «Посилення статусу Полтави як регіонального центру»
19. Розширення
31.
пішохідної зони вулиці
Соборності та формування первинного центр

Рівень задоволеності населення
оточуючим середовищем, рівнем
благоустрою, доступністю, якістю та
асортиментом наданих послуг

2 роки

20. Реставрація та
реабілітація території
Центрального ринку

Задоволеність користувачів станом
ринку на території, що обмежена
вулицями Шевченко- Новий Базар –
Героїв-Чорнобильців (всіх
користувачів, в тому числі мешканців
та туристів)

2 роки

32.

За результатами
опитування 3,59 (за 5 ти
бальною шкалою)

За результатами
опитування 2,84 (за 5 ти
бальною шкалою)

21. Розвиток сталої
системи підцентрів

33.

Рівень задоволеності жителів
послугами, доступністю,
громадськими просторами тощо

2 роки

За результатами
опитування 3,21

22. Розробка
комплексної концепції
торгівлі

34.

Рівень задоволеності користувачів
асортиментом товарів (які в
торгівельному обігу міста)

2 роки

За результатами
опитування 3,56 (за 5 ти бальною
шкалою)

23. Проекти масштабних торговельних
об'єктів та додаткових
комерц.майданчиків

35.

24. Усунення візуальних 36.
негативних ефектів

Роздрібний товарообіг підприємств
роздрібної торгівлі

річна
10769,3 млн. грн

Кількість демонтованих несанкціонованих вивісок, знаків, рекламних
об’єктів, тимчасових споруд та інших
малих архітектурних форм

річна

25. Перегляд та
37.
оновлення «Правил
забудови історичного
центру міста Полтава»

Кількість об’єктів культурної
спадщини (пам’яток архітектури
національного та місцевого значення)
в історичному центрі міста

річна

26. Підготовка та
38.
реалізація заходів з
ущільнення території в
межах та поза межами
історичного центру
39.
міста

Кількість об'єктів будівництва
(реконструкції), які впливатимуть на
підвищення щільності забудови
кварталів

річна

Загальна площа території по
затвердженим детальним планам
територій, що спрямовані на
ущільнення забудови

річна

57 тимчасових
споруд

198 об’єктів

92 об’єктів

143900 м2
3

27. Інтеграція
40.
культурної спадщини та
старої забудови в міську
41.
тканину
42.

Відсоток об’єктів культурної
спадщини у задовільному стані

річна

Кількість відреставрованих та
збережених об'єктів

річна

Кількість об’єктів культурної
спадщини (пам’яток національного та
місцевого значення) в місті

річна

на майбутнє
вимірювання
13 об'єктів
Всього: 249
об'єктів, в т.ч.
національного
значення – 30,
місцевого значення

– 219
28. Менеджмент
порожніх будівель та
магазинів

43.

Кількість договорів оренди
приміщень, розташованих в центрі
міста, які були укладені протягом
року

річна

28 договорів

Сфера розвитку «Житло та житлова інфраструктура»

29. Забезпечення попиту на 44.
нове житло: детальні плани
окремих територій міста та
нове будівництво

Кількість квартир нового
будівництва\ багатоквартирні
будинки (у тому числі доступного
житла)

річна

Загальна площа житлових будівель
нового будівництва\багатоквартирні
будинки (у тому числі доступного
житла)

річна

Відсоток зношення житлового фонду

річна

на майбутнє
вимірювання

Площа реконструкції застарілого
житлового фонду

річна

на майбутнє
вимірювання

Обсяг коштів з місцевого бюджету,
спрямований на реконструкцію
застарілого житлового фонду

річна

Кількість осіб, що потребують
поліпшення житлових умов

річна

50.

Обсяг профінансованих програм
будівництва доступного житла

річна

51.

Кількість осіб, що потребують
поліпшення житлових умов

річна

Кількість демонстраційних проєктів
екологічного та доступного житла

річна

45.

30. Підготовка місцевих
46.
програм комплексної санації
застарілого та
47.
амортизованого житлового
фонду
48.

31. Підготовка місцевих
програм фінансування
будівництва доступного
житла

32. Пілотні проекти екологічного
та доступного житла
(Демонстраційний екологічний
житловий будинок за стандартом
«Пасивний дім», «Доходні
будинки», «Енергоефективні
кампуси», будинки економ- та
смарт-класів)

49.

52.

33. Рівномірне забезпечення 53.
населення міста

706 квартир

58493 м² (0)

0
3951 особа
на майбутнє
вимірювання
53 особи

0 проєктів
Оснащення об'єктів соціальної
інфраструктури (заклади

2 роки

Додається
4

відповідними видами послуг
за місцем проживання

обслуговування, школи, дошкільні
навчальні заклади, зелені зони,
ігрові/спортивні майданчики)
відповідно до нормативних
показників
54.

Рівень задоволеності користувачів
відповідними послугами та якістю
соціальної інфраструктури

2 роки

За результатами
опитування (за 5ти
бальною шкалою) - 3,15;
Київський район –
3,47;
Шевченківський
район – 3,4;
Подільський – 2,68

35. Забезпечення
55.
ефективного управління
житловим середовищем
56.
шляхом закріплення
територій за створеними та
перспективними ОСББ,
ОСН, ЖБК тощо

Кількість будинків, що передані в
управління ОСББ, ОСН, ЖБК тощо

річна

369 будинків

Кількість ОСББ, ОСН, ЖБК, що
оформили право користування
земельними ділянками

річна

27 організацій

36. Оснащення територій
енергоефективним
освітленням

57.

Частка енергоефективного освітлення
у співвідношенні до традиційного

річна

0,14 %

58.

Відсоток економії електроенергії за
рахунок заміни освітлення вулиць на
енергоефективне

річна

на майбутнє
вимірювання

1156,7 тис. грн

Сфера розвитку 4 «Туризм та культура»
37. Розробка стратегічної
59.
Комплексної програми
розвитку туризму «Полтава
туристична 2030»,
забезпечення її реалізації

Сума туристичного збору

річна

38. Створення комплексної
туристичної інформаційної
мережі (ТІМ)

Кількість об’єктів ТІМ (туристичної
інформаційної мережі)

річна

Кількість відвідувачів ТІЦ
(туристично-інформаційних центрів)

річна

62.

Кількість додаткових (нових) послуг
бібліотек міста

річна

63.

Кількість користувачів додаткових
послуг бібліотек як громадських
просторів

річна

60.

61.
39. Бібліотеки як
мультифункціональні
громадські простори

Всього - 6
(3 інформацйно-туристичні
маршрути за допомогою
QR: «Стежка легенд» 2015
р., «Літературними
стежками Полтави» 2016 р.,
«Час лікує рани» 2017 р.;
3 інформаційні стенди
(План-схема Соборного
майдану, «Панорама
Хрестовоздвиженського
монастиря» Подільська
вежа та Панянський
бульвар)

0
4 послуги

35202 особи

5

40. Розробка та реалізація
64.
концепції розвитку сучасних
музеїв та інших культурних
об'єктів

Кількість та тип сучасних новітніх
технологій/експозицій у музеях міста

річна

2 інформаційних
кіоски (Художній
музей, музей історії
Полтавської битви),

12 аудіоекскурсій
(Літературно меморіальні
музеї І.П. Котляревського,
В.Г. Короленка, Панаса
мирного аудіоекскурсії
англійською і німецькими
мовами; ДІКЗ «Поле
Полтавської битви»
аудіоекскурсії англійською,
німецькою, російською,
українською, французькою,
польською мовами),

2 доповнені
реальності (Художній
музей, літературномеморіальний музей Панаса
Мирного)

65.

Кількість відвідувачів музеїв

річна

103268 осіб відвідувачі музейних
установ, що належать до
базової мережі закладів
культури м. Полтави,

за
213900 осіб –

відвідувачі краєзнавчого
музею та музею авіації

41. Створення єдиного
історично-природничого
комплексу: Дендропарк –
Поле Полтавської битви

66.

Рівень задоволеності послугами
музеїв та якістю обслуговування

2 роки

на майбутнє
вимірювання

67.

Кількість відвідувачів ДІКЗ «Поле
Полтавської битви» – Дендропарку

річна

Відвідувачі Поля
Полтавської Битви
– 32108 осіб

68.

Кількість заходів, направлених на
об'єднання локацій: ДІКЗ «Поле
Полтавської битви» – Дендропарк

річна

Кількість відвідувачів нових
культурних просторів

річна

Загальна площа нових культурних
просторів

річна

Кількість нових мультиспортивних
локацій

річна

Кількість гендерно-орієнтованих
масових спортивних заходів

річна

Кількість учасників спортивномасових заходів

річна

Кількість проведених фестивальних
заходів

річна

Кількість відвідувачів фестивальних
заходів

річна

Кількість культурних заходів «під
відкритим небом»

річна

42. Реновація колишніх
69.
промислових приміщень під
об’єкти креативних та
70.
культурних індустрій
43. Створення сучасних
71.
мультиспортивних локацій
(профільних тематичних
72.
парків) та організація
масових спортивних заходів
73.
45. Розробка та
впровадження концепції
«ПОЛТАВА ФЕСТ»
46. Мобільні платформи
культурного зростання

74.
75.
76.

2
(тематична екскурсія
«Шляхом Далекарлійського
полку», велосипедна
екскурсія «Поле
Полтавської битви з картою
в руці»)

0 осіб
0 м²
0 локацій
91 захід
5175 осіб
28 заходів
50 тис. осіб
171 захід
6

47. Створення
багатопрофільного
реабілітаційного центру

77.

Кількість відвідувачів культурних
заходів «під відкритим небом

річна

78.

Кількість відвідувачів
багатопрофільного реабілітаційного
центру

річна

Кількість заходів з популяризації
«здорового стилю життя»

річна

Кількість осіб, що приймають участь
у відповідних заходах по
популяризації «здорового стилю
життя»

річна

Кількість осіб (туристів), що
отримали відповідні послуги

річна

Кількість проведених заходів з
просування лікувально-оздоровчого
туризму у Полтаві

річна

79.
48. Розробка та виконання
програми з популяризації
«здорового полтавського
стилю життя»
49. Розробка комплексних
послуг у сфері лікувальнооздоровчого туризму в
Полтаві

80.

81.
82.

на майбутнє
вимірювання

0
2152 заходи

115567 осіб
0
0

Сфера розвитку 5 «Довкілля та розвиток зелених зон»
50. Створення
83.
інформаційномоніторингового центру з
84.
незалежною лабораторією
контролю стану довкілля в
місті

Комплексний індекс забруднення
атмосферного повітря

річна

Коефіцієнт забрудненості
поверхневих вод

річна

51. Розробка програми
85.
контролю шумового впливу
та його мінімізації на
86.
середовище міста

Рівень шумового навантаження

річна

на майбутнє
вимірювання

Кількість зон «шумового
дискомфорту» на території міста

річна

на майбутнє
вимірювання

52. Розробка плану адапта- 87.
ції міста до змін клімату

Кількість висаджених дерев

річна

53. Вдосконалення системи 88.
ливневої каналізації міста

Відсоток вулично-дорожньої
мережі, обладнаної системою
ливневої каналізації

річна

Якість води, що потрапляє до рік
Ворскла та Коломак

річна

Рівень зношеності мережі
водопостачання

річна

Рівень зношеності мережі
водовідведення

річна

54. Підвищення безпеки та 89.
якості послуг з
централізованого
водозабезпечення,
водовідведення та
очищення стічних вод

90.
91.

[коефіцієнт]
5,6
2,72 [коефіцієнт]
(помірно
забруднені) 2018

193 шт.

29 %
Якість води, що
потрапляє до р.
Ворскла
(Супрунівські КОС)
та р. Коломак
(Затуринські КОС)
відповідає нормі
(ГДК за 17
показниками не
перевищені)

49,5 %
35,2 %
7

55. Формування параметрів 92.
якості мікроклімату
приміщень закладів
дошкільної та загальної
93.
середньої освіти у
відповідності до
європейських стандартів

Кількість закладів освіти, в яких
реалізуються проекти по
забезпеченню якості мікроклімату

академічний
рік

Рівень захворюваності дітей під час
перебування у закладах освіти

академічний
рік

56. Інтеграція та
94.
взаємозв'язок зелених зон
Полтави: комплексна міська
програма збереження та
95.
розвитку «зеленого
каркасу» міста

Загальна площа землі міста,
визначена під зелені насадження
загального користування

річна

Загальна площа землі міста,
визначена під об'єкти природнозаповідного фонду

річна

Відсоток переобладнаних
(капітальний ремонт, реконструкція,
поточний ремонт) парків та скверів.

річна

57. Розвиток території річки 97.
Ворскла та притоки
Коломак

Витрати на впорядкування території
вздовж берегів річки Ворскла

річна

58. Організація системи
98.
управління відходами міста

Кількість стихійних сміттєзвалищ

річна

Кількість ліквідованих сміттєзвалищ

річна

96.

99.

14 закладів

66,3 %

629,098 га

185,7 га

1,3 %

16,5 млн. грн

100. Відсоток ТПВ, що підлягає
переробці

53,3 тис. м2

річна
0,93 %

59. Організація системи
101. Кількість зібраних небезпечних
збирання і переробки
відходів
небезпечних та
102. Кількість облаштованих місць
великогабаритних відходів
збирання крупногабаритних відходів

річна

60. Закриття та
рекультивація діючого
міського звалища ТПВ з
подальшим моніторингом
його стану

річна

103. Площа рекультивованих земель
Макухівського сміттєзвалища

На майбутнє
вимірювання

5,5377 тон
річна
0

10,02 га

61. Створення системи
104. Кількість підготовлених екорічна
екологічного виховання та
волонтерів
просвіти в місті
105. Кількість програм еко-виховання,
академічний
інтегрованих в освітні програми
рік
дітей дошкільного та шкільного віку
106. Кількість освітньо-просвітницьких
заходів екологічного спрямування,
проведених в місті

70 осіб

12 програм

річна
11 заходів
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Сфера розвитку 6 «Мобільність»
Стан досягнення індикаторів по Плану сталої міської мобільності міста Полтава
Ціль

#

Назва індикатора

Періодичність
збору

Підвищення
привабливості
громадського
транспорту

1. Відсоток переміщень громадським
транспортом від загальної кількості
переміщень у місті (наскрізний показник
ефективності)

Покращення
якості послуг
громадського
транспорту

2. Відношення кількості транспортних засобів,
що прибувають на зупинку не більш ніж на
1 хв. раніше або 4 хв. пізніше часу,
запланованого графіком

річна

3. Відношення кількості виконаних повних
рейсів до кількості рейсів, які були
заплановані

річна

4. Відношення кількості рухомого складу
громадського транспорту, що відповідає
умовам конкурсу з перевезення пасажирів на
міському автобусному маршруті загального
користування, до загальної кількості
транспортних засобів у системі громадського
транспорту

річна

5. Відсоток населення міста, що проживає в
радіусі 400 м до зупинки громадського
транспорту

річна

6. Відсоток рухомого складу, що
підпорядковується муніципальному
транспортному підприємству

річна

7. Відсоток маршрутів, які інтегровані в єдину
систему управління, яка експлуатується чи
доступна у місті, і використовується для
моніторингу роботи громадського транспорту

річна

Покращення умов 8. Відношення кількості транспортних засобів,
для
обладнаних для людей з обмеженими
маломобільних
можливостями, до загальної кількості
груп
транспортних засобів у системі громадського
транспорту

річна

Впровадження
ефективної
системи
управління
громадським
транспортом

Значення
індикатору 2019

5 років
55 %

На майбутнє
вимірювання

85 %

84 %

87,9 %

18 %

18 %

16 %

9. Відношення кількості зупинок, обладнаних
для людей з обмеженими можливостями, до
загальної кількості зупиночних пунктів у
системі громадського транспорту

річна

10.Кількість зупинок, де міський та приміський
транспорт інтегрований між собою у
транспортно-пересадкових вузлах

річна

Розвиток
11.Кількість варіантів транспорту громадського
мультимодальності користування

річна

0

5 одиниць
2

9

Ціль

#

Назва індикатора

Періодичність
збору

та інтегрованості 12.Відношення кількості транспортних засобів
громадського
(автобусів або тролейбусів), обладнаних
транспорту
засобами для перевезення велосипедів, до
загальної кількість транспортних засобів у
системі громадського транспорту

річна

Надання
13.Загальна протяжність всієї інфраструктури,
пріоритету руху
яка забезпечує відокремлений рух
громадському
громадського транспорту від дорожнього
транспорту в
руху, наприклад, протяжність автобусних
загальному потоці
виділених смуг, тролейбусних смуг тощо.

річна

14.Загальна кількість перехресть, на яких
встановлено адаптивний рух з пріоритетом
для громадського транспорту

річна

15.Концепція паркування (наскрізний показний
ефективності)

річна

Розвиток і
впорядкування
паркувального
простору

Значення
індикатору 2019

0

0

0

ні

Розвантаження
16.Кількість порушень правил паркування на
проїзної частини і
1000 зареєстрованих автомобілів
тротуарів
17.Кількість платних паркомісць, затверджених
центральної
виконавчим органом Полтавської міської
частини міста від
ради, облаштованих відповідними засобами
паркування
збору плати

річна

Облаштування
18.Кількість паркувальних місць, у тому числі
достатньої
кількість паркувальних місць для осіб з
кількості місць
інвалідністю на території паркувальних
паркування на
майданчиків
прибудинкових
територіях в
19.Щільність паркувальних місць
житлових масивах

річна

Організація
паркувального
простору біля
громадських та
комерційних
закладів

20.Загальна кількість велосипедних
паркувальних стійок у місті

річна

21.Загальна кількість автомобільних парковок у
місті

річна

22.Загальна кількість офіційно визначених місць
для паркування для людей з обмеженими
можливостями у місті

річна

279
річна
483 одиниць

0
річна

0
48
на майбутнє
вимірювання

48

Розвантаження
23.Загальна кількість вантажних терміналів і
центральної
майданчиків на периферії міста
частини від
24.Постанова про заборону руху та стоянки
великогабаритного
великогабаритного транспорту
транспорту

річна

Збір та аналіз да- 25.Єдина інформаційна система (наскрізний
них про місто та
показник ефективності)
створення інтелектуальної транспор-

річна

На майбутнє
вимірювання

річна
ні

ні
10

Ціль

#

Назва індикатора

Періодичність
збору

Значення
індикатору 2019

тної системи
Прийняття рішень 26.Кількість муніципальних установ, що мають
на основі даних
доступ до наповнення та отримання
інформації з системи

річна

27.Наявність системи збору даних про ДТП у
місті відповідно до європейських стандартів

річна

28.Загальна кількість паркоматів у місті

річна

29.Загальна кількість станцій системи
громадського прокату автомобілів у місті

річна

30.Відношення кількості рухомого складу,
оснащеного системою електронної плати, до
загальної кількості рухомого складу

річна

31.Кількість зупинок громадського транспорту,
оснащених інформаційними табло

річна

32.Система моніторингу роботи міських сервісів

річна

33.Кількість зон, оснащених системами
інформування наявності вільних місць для
паркування у місті

річна

34.Загальна кількість табло інформування про
стан дорожнього руху у місті

річна

Оновлення
інфраструктури
відповідно до
новітніх
технологій

35.Концепція оновлення світлофорних об’єктів
ОДР

річна

Розвиток
велосипедного
руху

36.Відсоток переміщень велосипедним
транспортом від загальної кількості
переміщень у місті (наскрізний показник
ефективності)

Впровадження
системи
електронних
платежів за
транспортні
послуги
Надання
інформації
учасникам
дорожнього руху

0
так,
Інформаційний портал
Національної поліції
України

0
0

0
0
ні
На майбутнє
вимірювання
0

ні

Популяризація
37.Загальна кількість проведених заходів щодо
велосипедного
популяризації велосипедного руху в Полтаві
транспорту серед
за рік
жителів та
38.Кількість сервісів велосипедного прокату
туристів
комунальної чи приватної власності
39.Кількість користувачів або річна кількість
поїздок
Створення
40.Уповноважений з питань велоінфраструктури
системи керування
велосипедним
41.Міська цільова програма з розвитку
транспортом
велосипедної інфраструктури

5 років
1,8%
річна
26 заходів
річна
4
річна
0
річна

так

річна
та
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Ціль

#

Назва індикатора

Періодичність
збору

Створення
можливості
швидко та
безпечно
пересуватися
містом
велосипедом

42.Сума коштів, витрачених на розвиток
велосипедної інфраструктури з міського
бюджету за рік

річна

43.Загальна протяжність якісної велосипедної
інфраструктури у місті

річна

Розвиток
пішохідного
простору і
безбарєрності

44.Відсоток пересувань пішки від загальної
кількості пересувань містом (наскрізний
показник ефективності)

Створення
системи
управління
пішохідним
простором міста

0

3,405 км
5 років
30,5 %

Підвищення
45.Стандарт громадського простору та
привабливості
пішохідної інфраструктури
пішохідного руху в
46.Довжина пішохідних зон
місті

Створення
безпечних умов
для пересування

Значення
індикатору 2019

річна
ні
річна

47.Загальна кількість місць для сидіння в
громадських місцях

річна

48.Загальна кількість громадських вбиральнь у
громадських місцях, включаючи вбиральні
для інвалідів та дітей

річна

49.Загальна кількість реалізованих заходів, з
популяризації пересування пішки у місті
Полтава

річна

50.Довжина пішохідної інфраструктури, яка
покращена у місті протягом року, що включає:
ремонт або реконструкцію (відновлення
технічного стану), оновлення та модернізацію
(ремонт та впровадження нових елементів або
покращення технічного стандарту),
будівництво нової інфраструктури

річна

51.Відношення кількості добре організованих
пішохідних переходів, які повністю доступні
для груп з обмеженою мобільністю, до
загальної кількості переходів у місті

річна

52.Відношення кількості наземних пішохідних
переходів до загальної кількості переходів у
місті

річна

53.Уповноважений з питань пішохідної
інфраструктури

річна

54.Кількість громадських обговорень щодо
розвитку громадських місць за участі
мешканців

річна

Підвищення рівня 55.Загальна кількість загиблих у результаті ДТП
безпеки руху
в адміністративних межах міста Полтави за
рік (наскрізний показник ефективності)

1,15 км
на майбутнє
вимірювання

4

0

11737 м2

0
На майбутнє
вимірювання
ні

1
річна
9 осіб
12

Ціль

Створення
безпечного
міського
середовища

Підвищення
культури
дорожнього руху

#

Назва індикатора

Періодичність
збору

Значення
індикатору 2019

56.Загальна кількість травмованих внаслідок
ДТП в адміністративних межах міста Полтави
за рік. (наскрізний показник ефективності)

річна

57.Відношення загальної кількості ДТП до
загальної чисельності населення міста

річна

4,01 ДТП/1 000
жителів

58.Кількість дітей-пішоходів, загиблих та
травмованих у результаті ДТП в
адміністративних межах м. Полтава

річна

загиблих – 0 осіб,
травмованих – 29
осіб

59.Кількість травмованих пішоходів в результаті
ДТП в адміністративних межах м. Полтава

річна

60.Сума коштів, що виділяється протягом року на
заходи безпеки дорожнього руху

річна

61.Кількість порушень Правил дорожнього руху,
зафіксованих поліцією

річна

62.Кількість представників муніципалітету та
поліції, які брали участь у програмах навчання
у сфері безпеки дорожнього руху

річна

63.Кількість проведених уроків з безпеки
дорожнього руху у навчальних закладах
(школах, коледжах, дитячих садках,
університетах)

річна

394 осіб

0
0
30416
на майбутнє
вимірювання

5764

Стан індикаторів моніторингу концепції інтегрованого розвитку міста «Полтава 2030»
(індикатори третього рівня)
№

Назва індикатора

Періодичність
збору

Значення індикатору
2019

1 Кількість проєктів, в яких департаменти/управління/відділи
міської ради, ОДА, комунальних підприємств, інших
відповідних структур, співпрацюють разом, узгоджуючи дії
щодо розвитку міста

6 років

12 проєктів

2 Кількість проектів (угод) державно-приватного партнерства
(різних форм ДПП)

6 років

0

3 Кількість партнерств (партнерських ініціатив, угод) між
містом та прилеглими територіями та областю

6 років

2 партнерства

4 Гендерно- та інклюзивно-орієнтовані інвестиції

6 років

на майбутнє
вимірювання

5 Відсоток населення, що приймають активну участь в
процесах, пов'язаних з інтегрованим розвитком міста

6 років

8,9%

6 Кількість амбасадорів міста у цифровому просторі (вебсайти, Facebook, Instagram та інші соціальні мережі)

6 років

на майбутнє
вимірювання

7 Негативний приріст урбанізованих природних та
сільськогосподарських територій за межами міста (-)

6 років

41,5 га
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№

Назва індикатора

Періодичність
збору

Значення індикатору
2019

8 Витрати на підвищення енергоефективності будівель в
результаті санації, терм модернізації тощо

6 років

67,172 тис. грн

9 Кількість суб'єктів господарювання, що відповідають
міжнародним екологічним стандартам

6 років

2

10 Посилення взаємозв'язків між місцевими виробниками та
споживачами (доля місцевих виробників в торгових
мережах та на ринках міста)

6 років

на майбутнє
вимірювання

11 Співвідношення оф лайн-покупок, що здійснюються
безпосередньо в магазинах, та онлайн-покупок

6 років

на майбутнє
вимірювання

12 Спільне споживання на локальному рівні (або кількість
осіб, що залучені до спільного споживання)

6 років

на майбутнє
вимірювання

13 Відсоток дітей та молоді (в тому числі із малозабезпечених
сімей), що приймають участь в творчих освітніх програмах

6 років

40 (з них 6%
малозабезпечених)

14 Частка витрат на житло та комунальні послуги в загальній
сумі сукупних витрат домогосподарств (-)

6 років

на майбутнє
вимірювання

15 Кількість випадків захворювань цивілізації (-)

6 років

22507 випадків

16 Біорізноманіття

6 років

на майбутнє
вимірювання

17 Температура в місті (-)

6 років

+ 7,6 0

18 Частота повеней

6 років

остання повінь - 2018
рік

19 Відсоток земель, що підтоплюється

6 років

26 %

20 Кількість проведених перевірок, щодо екологічних
правопорушень

6 років

на майбутнє
вимірювання

21 Сума штрафів за екологічні правопорушення

6 років

19464 грн., з них
7309- поводження з
відходами, 3485 охорона водних
ресурсів, 3740
охорона
атмосферного
повітря, 4930 охорона земельних
ресурсів

22 Кількість людей, які приймають активну участь в екопроектах та місцевих ініціативах

6 років

9825 осіб

23 Ступінь спрямованості інвестицій в транспортну систему на
досягнення цілей гендерної рівності

6 років

на майбутнє
вимірювання
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Індикатор 53. Оснащення об'єктів соціальної інфраструктури відповідно до нормативних
показників - Розміщення недостатніх за нормативними об’єктів установ і підприємств
обслуговування по м. Полтава
Заклади і підприємства обслуговування

Од. виміру

Дитячі дошкільні заклади
ЗОШ
Міжшкільні центри комп’ютерного й
виробничого навчання
Інтернати, будинки-інтернати для осіб похилого
віку, ветеранів війни і праці
Інтернати, будинки-інтернати для дорослих
інвалідів з фізичними порушеннями
Сімейні дитячі інтернати, будинки-інтернати

Місце
учні
Місце

Необхідне
нове
будівництво
929
3166

Місце на 1 тис.
осіб (з 60 років)
Місце на 1 тис.
осіб (з 18 років)
Місце на 1 тис.
осіб ( 4-17 років)
Місце на 1 тис.
осіб (з 18 років)
Ліжко

3063

Автомобіль
Місце

5
7455

Місце

13250

га

343,5

м2 площі підлоги

24500

м2 загальної
площі
м2 дзеркала води

25912,6

м2 загальної
площі
місце

5250

місце
місце
місце
місце

1851
12666
5291
1274

Місце

2700

Хімчистки\ хімчистки самообслуговування

кг речей за зміну

3900\ 1400

Пральні \ пральні самообслуговування
Пожежні депо

кг білизни за
зміну
Пожежн. авт

25

Громадські вбиральні
Бюро похоронного обслуговування
Кладовища

Прибор
Об’єкт
Га

286
6
84

Психоневрологічні інтернати
Стаціонари усіх типів
Станції (підстанції) швидкої медичної допомоги
Будинки відпочинку (пансіонати) для сімей з
дітьми, бази відпочинку підприємств і
організацій, молодіжні табори
Позашкільні табори, оздоровчі табори
старшокласників
Територія фізкультурно-спортивних споруд
Приміщення для фізкультурно-оздоровчих
занять у житлових кварталах
Спортивні зали
Басейни
Приміщення реабілітаційного призначення
Приміщення для культурно-масової роботи,
дозвілля ц аматорської діяльності
Танцювальні зали
Клубні заклади і центри дозвілля
Кінотеатри
Театри
Підприємства громадського харчування

9527
152
284
1101

16700

3450

42000 \ 3500

Розміщення

В нових житлових районах
В нових житлових районах
При ЗОШ, в нових житлових
районах
В нових житлових районах
(аеродром)
В нових житлових районах
(аеродром)
В нових житлових районах
(Харківське шосе)
В нових житлових районах
(Харківське шосе)
В нових житлових районах
(аеродром)
При лікарнях
На території нових
рекреаційних зон
На території нових
рекреаційних зон
Територія рекреаційних зон
та громадських центрів
Територія рекреаційних зон
та громадських центрів
Територія рекреаційних зон
та громадських центрів
Територія рекреаційних зон
та громадських центрів
Вбудовані в житловій
багатоквартирній забудові
Вбудовані в житловій
багатоквартирній забудові
В громадських центрах
В громадських центрах
В громадських центрах
В центрах адміністративних
районів
В нових громадських
центрах
В нових комунальних
центрах
В нових комунальних
центрах
В районах нової житлової
забудови
В громадських центрах
В громадських центрах
По дорозі на Гадяч
В р-ні Харківське шосе
По дорозі на Олександрію
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