Додаток 1

ЗВІТ
за І півріччя 2017 року про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України, відповідальним за які визначено Черкаську обласну державну адміністрацію
Відповідальний за координацію виконання завдань Стратегії - Департамент регіонального розвитку ОДА
Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання

Найменування
завдання Стратегії

Найменування
проекту

Дата
початку/заверше
ння реалізації
проекту

Назва, дата та номер рішення про
реалізацію програми (проекту)
регіонального розвитку

тих, що діють з
тих, що затверджені
початку виконання
у звітному періоді
завдання

Фактично
Обсяг фінансування,
профінансований обсяг
передбачений проектом
коштів за проектом
регіонального розвитку
регіонального розвитку

з початку
реалізації
проекту

за звітний
період

з початку
реалізації
проекту

за звітний
період

Індикатори результативності виконання завдання

найменуван
ня
індикатора
(показника)

Стан виконання завдання (з
порівняльною оцінкою фактично
виконаного і запланованого)
одиниця
виміру

прогнозне
значення

фактичне
значення

відхилення
(+/-)

Проблемні питання, їх
вплив на виконання
завдання (з поясненням
причини їх виникнення та
зазначенням механізму
вирішення)

1) Розвиток
Оновлення
2015 - 2017 рр.
інфраструктури міст (коригування)
топографічної основи
території Черкаської
області на 2015 - 2017
роки

–

–

–

–

–

–

Завершення
розробки
оновленої
топографічно
ї основи

од.

1

0

-1

Проект був поданий для фінансування з
ДФРР, але набрав недостатню кількість
балів. Здійснюється пошук інших джерел
фінансування.

–

1) Розвиток
Програма "Створення 2015 - 2017 рр.
інфраструктури міст містобудівного
кадастру Черкаської
області на 2015 - 2017
роки"

–

–

–

–

–

–

Запуск
функціонуван
ня
містобудівног
о кадастру

од.

1

0

-1

Проект був поданий для фінансування з
ДФРР, але набрав недостатню кількість
балів. Здійснюється пошук інших джерел
фінансування.

–

2) Підтримка
інтегруючої ролі
міст як центрів
економічного та
соціального
розвитку

Реформування
системи надання
адміністративних
послуг

2015 - 2017 рр.

Програма
–
економічного і
соціального розвитку
Черкаської області на
2015 рік (рішення
обласної ради від
05.03.2015 №38-2/VI)

1647,0 тис.
грн.

–

1647,0 тис.
грн.

–

Кількість
ЦНАП, які
відповідають
вимогам
чинного
законодавств
а

од.

29

29

-

На початку 2017 року компанією SKL
International відбулося підписання
Меморандуму про співпрацю з трьома ОТГ
області. В рамках Меморандуму
передбачається виділення грантових
коштів для Єрківської та
Мокрокалигірської ОТГ
Катеринопільського району на ремонт
і придбання обладнання для ЦНАП,
навчання відповідних фахівців; для
Білозірської ОТГ Черкаського району - на
створення віддаленого робочого місця для
адміністратора ЦНАП. Для фінансування з
ДФРР у 2017 році був відібраний проект
"Поліпшення якості надання
адміністративних послуг шляхом
придбання обладнання з виготовлення
паспортів для центру надання
адміністративних послуг Білозірської
ОТГ".

–

3) Поліпшення
транспортної
доступності в межах
регіону

Поточний середній
2016 - 2017 рр.
ремонт автомобільної
дороги державного
значення Н-16
Золотоноша - Черкаси
- Сміла - Умань км
41+265 - км 48+985
(правий проїзд)

Розпорядження КМУ –
від 16.03.2016 №176р

62000 тис.
грн.

26000 тис.
грн.

62000 тис.
грн.

26000 тис.
грн.

Відстань
відремонтова
ної
автодороги

км

7,7

7,7

-

Ділянка відкрита для руху автомобільного
транспорту. Після оформлення відповідної
документації об`єкт буде введений в
експлуатацію.

–

4) Розвиток
Створення
2015 - 2017 рр.
сільської місцевості регіонального
навчальнопрактичного Центру
розвитку
багатофункціональних
кооперативів

5) Розвиток
інтелектуального
капіталу

Запровадження
2015 - 2017 рр.
навчання з питань
проектного
менеджменту для
представників органів
місцевого
самоврядування

Грантова програма
–
Європейського
Союзу "Підтримка
політики
регіонального
розвитку в Україні",
програма підтримки
розвитку СОК у
Черкаській області на
період до 2020 року
(рішення обласної
ради від 24.04.2015
№39-4/VI)

–

–

23285,3 тис. 5162,2 тис.
грн.
грн.

7 тис. грн.

–

12260,0 тис. 1503,8 тис.
грн.
грн.

7 тис. грн.

Кількість
кооперативів
Створення
нових
робочих
місць

од.

50

51

+1

од.

300

219

-81

Семінари для
навчання та
стажування

од.

10

10

-

Кількість
учасників

осіб

200

229

+29

Інформаційні
семінари

од.

20

20

-

Кількість
учасників

осіб

400

507

+107

Круглий стіл

од.

1

1

-

Типові бізнесплани

од.

5

5

-

–
Кількість
підготовлени
х фахівців з
проектного
менеджменту

осіб

250

225

-25

Кількість
адміністратив
нотериторіальн
их одиниць
області, що
додатково
розробили та
затвердили
план
розвитку

од.

26

18

-8

З початку реалізації проекту по 30.06.2017
38 СОК отримали 288 міні-ферм для
вирощування кролів від проекту. Протягом
звітного періоду були придбані корми та
ветеринарні засоби для технологічного
забезпечення вирощування кролів у Центрі
розвитку кооперативів. Проводилося
вирощування маточного поголів'я кролів
для подальшої передачі кооперативам.
Розроблений комплект документів для
передачі кролів СОК. Станом на 30.06.2017
33 СОК отримали 496 голів маточного
поголів'я кролів від проекту. Станом на
30.06.2017 створено 51 СОК (219 робочих
місць):
- 7 - для сушіння фруктів (28 осіб);
- 3 - з вирощування ягідних культур (23
особи);
- 41 - з розведення та утримання кролів
(168 осіб). Інформація про реалізацію
проекту постійно висвітлюється на сторінці
у мережі Facebooк та на інших веб-сайтах.
Діє офіційний сайт проекту. Представники
проекту постійно беруть участь у заходах,
спрямованих на популяризацію
кооперативного руху.

–

15.02.2017 обласною державною
адміністрацією спільно з Асоціацією
сільських, селищних рад та об’єднаних
громад України (АССОГУ) та Черкаським
підрозділом Установи "Центр розвитку
місцевого самоврядування" був
проведений семінар-тренінг "Можливості
для розвитку громад. Фандрейзинг".
Метою семінару-тренінгу було підвищення
навичок з підготовки та реалізації якісних
проектів місцевого та регіонального
розвитку. 23.05.2017 обласною державною
адміністрацією спільно з Черкаською
агенцією регіонального розвитку був
проведений семінар по розробці проектних
ідей до Плану реалізації Стратегії розвитку
Черкаської області на період 2018 – 2020
роки для представників структурних
підрозділів облдержадміністрації. Також
протягом червня - липня 2017 року
проведені 4 кущові семінари по районам
області. 27 - 28.07.2017 експертами з
Черкаської агенції регіонального розвитку
та Черкаського підрозділу "Центр розвитку
місцевого самоврядування" був
проведений 2-денний тренінг по розробці
стратегій розвитку ОТГ.

–

5) Розвиток
інтелектуального
капіталу

Модернізація
2015 - 2017 рр.
навчальних програм
для забезпечення
належного рівня
підготовки майбутніх
ІТ-спеціалістів

–

–

–

–

–

–

Кількість
ВНЗ, які
співпрацюют
ь з ІТкластером
щодо
впровадженн
я новітнього
програмного
забезпечення
у
навчальному
процесі

од.

7

3

-4

В м. Черкаси створено ІТ-кластер, до якого
долучились 13 ІТ-компаній. 2 компанії
направляли своїх працівників для співпраці
з викладачами вищих навчальних закладів.
Наразі кластер співпрацює з 3 ВНЗ:
Черкаський державний технологічний
університет, Черкаський національний
університет ім. Б. Хмельницького та
Черкаський бізнес-коледж. Метою
співпраці є внесення змін до навчальних
програм із застосуванням новітнього
програмного забезпечення, в тому числі
впровадження курсів, пов`язаних із
системним програмуванням (навколо ядра
Linux). Навчальні курси планується
проводити на мові програмування Python, з
переходом на технології, що
застосовуються більш широко (Java/C#).

–

5) Розвиток
інтелектуального
капіталу

Форум громадянських 2015 - 2017 рр.
ініціатив Черкащини

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
заходів
Кількість
учасників
заходів

од.

3

2

-1

–

осіб

600

400

-200

24.11.2015 відбувся Форум підтримки
громадських ініціатив «ГРАНТуємо зміни».
Це був майданчик, де зібралися
представники донорських організацій, які
надають міжнародну технічну допомогу,
громадських організацій, активна молодь
та інші представники громадськості
області. 30.11.2016 відбувся аналогічний
захід «ГРАНТуємо зміни – 2.0». Учасники
Форуму отримали відповіді: як підготувати
якісні проекти, як знайти необхідні ресурси
для їх реалізації, а також на інші цікаві
питання.
Присутні мали змогу відвідати ярмарок
проектів неурядових організацій та
ініціатив, ознайомитись з особливостями
роботи громадських організацій та
ініціатив, дізнатись про їх досягнення та
долучитись до їх діяльності. Важливою
практичною частиною Форуму стали 3
майстер-класи з підготовки проектних
заявок на фінансування. У 2017 році
планується провести Форум громадських
ініціатив «ГРАНТуємо зміни – 3.0».

6) Підвищення рівня
інноваційної та
інвестиційної
спроможності
регіонів

Промоція
2015 - 2017 рр.
інвестиційного
потенціалу Черкаської
області

6) Підвищення рівня Концепція створення 2015 – 2017 рр.
інноваційної та
індустріальних парків
інвестиційної
у Черкаській області
спроможності
регіонів

Програма
–
економічного і
соціального розвитку
Черкаської області на
2016 рік (рішення
обласної ради від
19.02.2016 №311/VІI)

30 тис. грн. –

30 тис. грн. –

Загальний
обсяг
іноземних
інвестицій
на кінець
звітного
періоду

млн. дол.
США

373,0
(на 31.12.
2017)

335,9
(на 01.04.
2017)

-37,1

Створено та регулярно оновлюється
інвестиційний портал області "Invest in
Cherkasy Region"
(investincherkasyregion.gov.ua). Ведеться
робота щодо створення нових
презентаційних продуктів.
Облдержадміністрацією був поданий
проект "Промоція інвестиційного
потенціалу Черкаської області" для
фінансування з ДФРР на 2018 рік.

–

Рішення обласної
ради від 03.06.2016
№5-4/VII

90 тис. грн. –

90 тис. грн. –

Розроблена
концепція

од.

1

1

-

16.05.2017 індустріальний парк
"Золотоноша" включено до Державного
реєстру індустріальних парків України.
Очікуваний обсяг інвестицій - понад 300
млн грн. Очікувана кількість створених
нових робочих місць - від 1110 осіб.

-

–

7) Розвиток
підприємницького
середовища та
конкуренції на
регіональних
товарних ринках

Створення
2015 – 2017 рр.
Регіонального центру
розвитку
підприємництва в
Черкаській області

–

–

7) Розвиток
підприємницького
середовища та
конкуренції на
регіональних
товарних ринках

Впровадження систем 2015 – 2017 рр.
управління якістю на
підприємствах, в
установах,
організаціях

–

8) Раціональне
використання
природноресурсного
потенціалу,
збереження
культурної
спадщини та
найцінніших
природних
територій

Підвищення
екологічної культури
населення – шлях до
збереження довкілля

Програма
–
економічного і
соціального розвитку
Черкаської області на
2016 рік (рішення
обласної ради від
19.02.2016 №311/VІI), обласна
програма охорони
навколишнього
природного
середовища на 2016 2020 роки (рішення
обласної ради від
03.06.2016 №5-2/VII)

2015 – 2017 рр.

–

–

–

–

–

Кількість
новостворени
х суб`єктів
підприємниць
кої діяльності

од.

10

0

-10

Кількість
новостворени
х робочих
місць

од.

25

0

-25

Відбулись переговори обласної державної
адміністрації з Посольством Польщі в
Україні щодо надання допомоги у
створенні Регіонального центру розвитку
підприємництва в Черкаській області.
Створення Центру передбачене проектом
Стратегії розвитку малого та середнього
підприємництва Черкаської області на
період до 2020 року. Центр буде створено
при Черкаській агенції регіонального
розвитку. Розробляється концепція
створення Центру.

–

*

*

*

*

Кількість
підприємств,
яким була
надана
методичнопрактична
допомога з
питань
впровадженн
я систем
управління
якістю та
безпечністю
харчових
продуктів

од.

90

85

-5

У І півріччі 2017 року спеціалістами
ДП „Черкасистандартметрологія“ була
надана допомога: - з питань впровадження
систем управління якістю відповідно до
вимог ДСТУ ISO 9001 – 2 підприємствам; з питань впровадження системи управління
безпечністю харчових продуктів відповідно
до вимог ДСТУ ISO 22000 – 3
підприємствам; з питань впровадження
інтегрованих систем управління відповідно
до вимог ДСТУ ISO 9001+ДСТУ ISO
22000 - 3 підприємствам. Також Органом з
сертифікації систем управління були
сертифіковані: системи управління якістю на 4 підприємствах; системи управління
безпечністю харчових продуктів - на 2
підприємствах; інтегровані системи
управління - на 2 підприємствах.

–

452,5 тис.
грн.

350 тис.
грн.

59,9 тис.
грн.

–

Кількість
проведених
інформаційнопросвітницьк
их заходів

од.

580

408

-172

Рішенням обласної ради від 03.06.2016 №52/VIІ затверджено обласну програму
охорони навколишнього природного
середовища на 2016 – 2020 роки.
Виконання завдань програми планується
здійснювати шляхом реалізації
природоохоронних заходів, у т. ч. за
напрямком "Наука, інформація і освіта". На
реалізацію проекту, відповідно до рішення
обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII (в
редакції рішення обласної ради від
09.06.2017 № 15-37/VII) передбачено
видатки в сумі 200 тис. грн. Для
забезпечення широкого доступу
громадськості до екологічної інформації
протягом І півріччя 2017 року розміщено
117 оперативних інформацій на веб-сайті
управління екології та природних ресурсів
облдержадміністрації, здійснено 6 виступів
на телебаченні, 2 на радіо. Проведено
круглі столи на екологічну тематику. Крім
того, в області вперше започатковано
екологічний конкурс "Україна в стилі
ЕКО". За результатами конкурсного
відбору відібрано 6 проектів, фінансування
яких буде здійснюватися за рахунок коштів
обласного бюджету в сумі 150 тис. грн.

-

8) Раціональне
використання
природноресурсного
потенціалу,
збереження
культурної
спадщини та
найцінніших
природних
територій

Забезпечення
2015 - 2017 рр.
вилучення, утилізації,
знищення та
знешкодження
невідомих,
непридатних та
заборонених до
використання
хімічних засобів
захисту рослин
(відходів пестицидів)
та тари від них
спеціалізованими
підприємствами

Обласна програма
–
вилучення, утилізації,
знищення та
знешкодження
непридатних або
заборонених до
використання
пестицидів і
агрохімікатів та тари
від них на 2016 - 2018
роки (рішення
обласної ради від
25.03.2016 №4-1/VII)

14924,9 тис. 328,1 тис.
грн.
грн.

589,3 тис.
грн.

–

Обсяг
невідомих,
непридатних
та
заборонених
до
використання
хімічних
засобів
захисту
рослин
(відходів
пестицидів),
що вивезені
для
утилізації,
знищення та
знешкодженн
я

тонн

300,8

19,7

-281,1

Управлінням екології та природних
ресурсів облдержадміністрації розроблено
обласну програму вилучення, утилізації,
знищення та знешкодження непридатних
або заборонених до використання
пестицидів і агрохімікатів та тари від них
на 2016 – 2018 роки (у редакції рішення
обласної ради від 24.03.2017 № 13-15/VII).
Плановий обсяг знешкодження відходів
пестицидів станом на 01.01.2017 складає
281,1 т. За період 2015 - 2016 роки з
території області на знешкодження
вивезено 19,7 т відходів пестицидів. В
рамках виконання заходів Програми у 2017
році для забезпечення вилучення,
утилізації, знищення та знешкодження 8,1 т
відходів пестицидів , які зберігаються на
території Звенигородського,
Монастирищенського та Тальнівського
районів, передбачено субвенцію з
обласного бюджету районним бюджетам
на суму 328,1 тис. грн.

–

8) Раціональне
використання
природноресурсного
потенціалу,
збереження
культурної
спадщини та
найцінніших
природних
територій

Проведення заходів із 2015 - 2017 рр.
берегоукріплення
Кременчуцького
водосховища з метою
запобігання
виникнення
надзвичайних
ситуацій

–

–

–

–

Відстань
укріпленого
берега у с.
Пекарі
(Канівський
район)

м

762

0

-762

–

Відстань
укріпленого
берега у с.
Червона
Слобода
(Черкаський
район)

м

1684

0

-1684

У 2015 році направлено запит на
Мінприроди України щодо виділення
коштів Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища по
проекту "Здійснення заходів, спрямованих
на відновлення берегової смуги та захист
берега від шкідливого впливу
Кременчуцького водосховища в східній
частині с. Червона Слобода Черкаського
району". Кошти державного бюджету на
реалізацію заходу не виділялись.
Наприкінці 2016 року управлінням
цивільного захисту облдержадміністрації
подано пропозиції щодо включення заходів
із берегоукріплення Кременчуцького
водосховища до Загальнодержавної
цільової програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру.

10) Диверсифікація
джерел
енергопостачання та
підвищення рівня
енергоефективності
в регіонах

Реконструкція
31.12.2015
котельні з
встановленням котлів
на твердому паливі
Жашківського
підприємства
теплових мереж по
вул. Миру, 7а в м.
Жашків Черкаської
області

Розпорядження
голови ОДА від
18.12.2015 №640

–

1724,1 тис.
грн.

–

1629,6 тис.
грн.

–

Зменшення
витрат
підприємств
м. Жашків на
оплату за
теплову
енергію

%

18

18

-

Об`єкт введений в експлуатацію у 2015 р.

–

10) Диверсифікація
джерел
енергопостачання та
підвищення рівня
енергоефективності
в регіонах

Реконструкція
2016 р.
котельні
Христинівської ЗОШ І
– ІІІ ступенів № 2 в м.
Христинівка з
переведенням на
альтернативні види
палива

Розпорядження
голови ОДА від
18.12.2015 №640

–

1164,5 тис.
грн.

–

1104,5 тис.
грн.

–

Зменшення
витрат школи
на оплату за
теплову
енергію

тис. грн.

1254,8

0

-1254,8

Роботи по об`єкту завершено у 2016 році.

–

–

–

10) Диверсифікація
джерел
енергопостачання та
підвищення рівня
енергоефективності
в регіонах

Будівництво блочно- 2015 р.
модульної
комбінованої котельні
потужністю 3,3 МВт,
м. Кам’янка,
вул. Декабристів, 11

Розпорядження
голови ОДА від
18.12.2015 №640

–

4101,6 тис.
грн.

–

4101,6 тис.
грн.

–

10) Диверсифікація
джерел
енергопостачання та
підвищення рівня
енергоефективності
в регіонах

Реконструкція
2016 р.
котельні на твердому
паливі Канівської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
№1 Канівської міської
ради Черкаської
області по вул. 1
Травня, 72

Розпорядження КМУ –
від 08.06.2016 №432р

1579,7 тис.
грн.

–

1526,4 тис.
грн.

–

10) Диверсифікація
джерел
енергопостачання та
підвищення рівня
енергоефективності
в регіонах

Реконструкція
2015 - 2016 рр.
теплогенераторної з
розширенням та
встановленням двох
твердопаливних
котлів загальною
потужністю 0,85 Мвт
в ЗОШ І - ІІІ ступенів
№1 в м. Кам`янка

Розпорядження КМУ –
від 08.06.2016 №432р

1135,6 тис.
грн.

–

951,0 тис.
грн.

–

10) Диверсифікація
джерел
енергопостачання та
підвищення рівня
енергоефективності
в регіонах

Реконструкція
2016 р.
котельні зі
встановленням
твердопаливного
котла в Лисянській
загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів по
вул. Котовського, 10 в
смт. Лисянка
Лисянського району
Черкаської області

Розпорядження КМУ –
від 08.06.2016 №432р

928,7 тис.
грн.

–

857,7 тис.
грн.

–

10) Диверсифікація
джерел
енергопостачання та
підвищення рівня
енергоефективності
в регіонах

Реконструкція
2016 р.
котельні зі
встановленням
твердопаливного
котла в Лисянській
центральній районній
лікарні по вул.
Петровського, 51 в
смт. Лисянка
Лисянського району
Черкаської області

Розпорядження КМУ –
від 08.06.2016 №432р

2224,1 тис.
грн.

–

1791,7 тис.
грн.

–

Економія
тис. куб. м
споживання
природного
газу
Економія тис. кВт/год
споживання
електроенергі
ї
Економія
Гкал
споживання
теплової
енергії
Зменшення
%
витрат школи
на
споживання
теплової
енергії

Економія
тис. куб. м
споживання
школою
природного
газу
Зменшення
тис. грн.
витрат школи
на
споживання
природного
газу
Зменшення
тис. грн.
витрат школи
на
споживання
теплової
енергії

Зменшення
витрат
лікарні на
споживання
теплової
енергії

тис. грн.

Об’єкт введений в експлуатацію у 2015 р.

–

-

Роботи по об’єкту завершено. 28.11.2016
отримано декларацію про готовність до
експлуатації об’єкта.

–

89,1

+0,1

Об`єкт введений в експлуатацію у 2016 р.

–

768

538,7

-229,3

412,4

412,4

-

Роботи по об’єкту завершено. 18.11.2016
отримано декларацію про готовність до
експлуатації об’єкта.

–

2952

2952

-

Роботи по об’єкту завершено. 20.12.2016
отримано декларацію про готовність до
експлуатації об’єкта.

–

600

165,1

-434,9

76,6

72,7

-3,9

4500

1182

-3318

20

20

89

10) Диверсифікація
джерел
енергопостачання та
підвищення рівня
енергоефективності
в регіонах

Збільшення
2015 - 2017 рр.
виробництва
електричної енергії з
відновлювальних
джерел енергії та
альтернативних видів
палива шляхом
відновлення старих та
будівництва нових
малих ГЕС,
будівництва сонячних
електростанцій,
когенераційних
установок тощо

Програма розвитку
–
малої
гідроенергетики
Черкаської області на
2011 - 2020 роки
(рішення обласної
ради від 13.09.2011
№8-1/VI)

*

*

*

*

Частка
виробництва
електричної
енергії з
відновлюваль
них джерел
енергії до
загального
виробництва
електроенергі
ї в області

%

1,5

1

-0,5

ТОВ "Гідроресурс-К" заплановане
відновлення функціонування Буцької ГЕС.
Наразі вирішується питання розчистки
водойми. Окремі локальні проекти в
області впроваджуються за рахунок
власних коштів підприємств.

–

10) Диверсифікація
джерел
енергопостачання та
підвищення рівня
енергоефективності
в регіонах

Зменшення
2015 - 2017 рр.
енергоспоживання
населенням області
шляхом кредитування
населення на
енергоефективні
заходи

Програма
–
підвищення
енергоефективності
та зменшення
споживання
енергоносіїв
Черкаської області на
2011 - 2016 роки
(рішення обласної
ради від 29.04.2011
№5-2/VI, із змінами,
внесеними рішенням
обласної ради від
16.12.2016 №10-9/VII
(щодо продовження
терміну дії Програми
на 2017 рік)

2930,2 тис.
грн.

1723,5 тис.
грн.

1119,9 тис.
грн.

313,2 тис.
грн.

Частка
домогоспода
рств, яким
були видані
енергоефекти
вні кредити,
до загальної
кількості
домогоспода
рств

%

2

1,64

-0,36

Готується чергове розпорядження голови
ОДА про розподіл субвенції з обласного
бюджету місцевим бюджетам на виконання
Програми підвищення енергоефективності
та зменшення споживання енергоносіїв
Черкаської області на 2017 рік.

–

11) Відновлення
безпеки
життєдіяльності та
економічна
реабілітація
Донецької та
Луганської областей

Стажування
представників
місцевих органів
влади та місцевого
самоврядування
Донецької та
Луганської областей,
до функціональних
обов`язків яких
входять питання
економічного
розвитку

2016 - 2017 рр.

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
заходів із
стажування

од.

2

1

-1

В рамках проекту "Економічне та соціальне
відновлення Донбасу" 8 - 9 лютого 2016
року за ініціативи Волинського ресурсного
центру відбулось стажування
представників місцевих органів влади та
місцевого самоврядування Донецької та
Луганської областей, до функціональних
обов`язків яких відносяться питання
економічного розвитку. В ході стажування
учасниками був вивчений досвід
Черкаської області у напрямі регіонального
розвитку.

–

13) Узгодженість
політики
стимулювання
розвитку "точок
зростання" та
підтримки
економічно менш
розвинених та
депресивних
територій

Створення Агенції
регіонального
розвитку

2015 - 2017 рр.

Розпорядження ОДА –
від 05.09.2016 №434,
рішення обласної
ради від 16.09.2016
№8-2/VII

405,4 тис.
грн.

392,4 тис.
грн.

405,4 тис.
грн.

392,4 тис.
грн.

Створена
Агенція
регіональног
о розвитку

од.

1

1

-

Сформована команда проектних
менеджерів Черкаської агенції
регіонального розвитку. Основними
напрямками роботи менеджерів є
стратегічне планування,
енергоефективність та підприємництво.
Наразі обласною державною
адміністрацією та Агенцією спільно
здійснюється розробка Плану реалізації
Стратегії розвитку Черкаської області на
період 2018 - 2020 роки. Крім того, спільно
розробляється Положення про Черкаський
регіональний конкурс розвиткових
проектів, а також Програма проведення
даного Конкурсу. На даний момент
відбувається створення та облаштування
прозорого офісу для Агенції в приміщенні
ОДА.

-

–

14) Створення умов Впровадження
для продуктивної
механізмів eпраці населення
урядування

2015 - 2017 рр.

Регіональна програма –
інформатизації
Черкаської області на
2016 - 2017 роки
"Електронна
Черкащина" (рішення
обласної ради від
19.02.2016 №313/VII),
розпорядження ОДА
від 31.03.2016 №153

–

16) Підвищення
Школа розвитку
стандартів життя в підприємництва у
сільській місцевості сільській місцевості

2015 - 2017 рр.

–

–

16) Підвищення
Пілотний кластер:
стандартів життя в Зелені садиби
сільській місцевості Черкащини

2015 - 2017 рр.

–

16) Підвищення
Розвиток Центрів
стандартів життя в первинної медикосільській місцевості санітарної допомоги

2015 - 2017 рр.

16) Підвищення
Покращення якості
стандартів життя в медичної допомоги у
сільській місцевості сільських
амбулаторіях
загальної практики сімейної медицини

16) Підвищення
Прокладення та
стандартів життя в експлуатація
сільській місцевості волоконно-оптичної
лінії зв`язку ТОВ
"МакЛаут, ЛТД"

–

–

Кількість
електронних
послуг, що
надаються

од.

65

62

-3

Наразі в області проводиться робота щодо
запровадження єдиної системи електронної
взаємодії між органами влади. Після
створення даної системи будуть вжиті
заходи щодо запровадження надання
адміністративних та інших публічних
послуг в електронній формі та їх інтеграції
до Єдиного державного порталу
адміністративних послуг. Функціонує
електронний портал iGov, на якому для
Черкаської області доступно онлайн 62
адміністративні послуги.

–

40 тис. грн. –

40 тис. грн. –

Кількість
випускників
Школи

осіб

50

33

-17

У рамках проекту "Школа сільського
підприємництва в Україні" створено
аналогічну школу в Черкаській області. В
рамках навчання відбувається сприяння
розвитку зеленого туризму в сільській
місцевості області. У 2016 році 21
випускник Школи отримали сертифікати
як учні, і 12 випускників - як тренери.

–

–

–

–

–

–

Кількість
садиб

од.

30

20

-10

На даний момент 20 зелених садиб області
зареєстровані у Спілці зеленого туризму
України. Частина садиб також пройшли
категоризацію (присвоєння ступеня
залежно від облаштованості та
комфортності). Наразі функціонують такі
зелені садиби, як "Гостинний двір", "Хата
Берегині", "Хата отамана", "Ясний день"
(хутір Буда, Чигиринський район),
"Мальви" (с. Мельники, Чигиринський
район) та ін.

–

–

–

356183,9
тис. грн.

**

353064,3
тис. грн.

**

Кількість
новостворени
х Центрів
ПМСД

од.

15

12

-3

В області функціонує 25 центрів ПМСД, з
них: 14 районних, 9 міських та 2 сільських.
У І півріччі 2017 року створено 6 нових
міських ЦПМСД: 5 у м. Черкаси та 1 у м.
Сміла. Також з 01.07.2017 в
Монастирищенському районі створений КЗ
"Монастирищенський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги".

–

2015 - 2017 рр.

–

–

24985,3 тис. **
грн.

24837,3 тис. **
грн.

Кількість
новостворени
х амбулаторій
ЗПСМ

од.

45

33

-12

В області продовжує розширюватись
мережа амбулаторій, які працюють на
засадах ЗПСМ, як за рахунок реорганізації
дільничних лікарень, лікарських
амбулаторій, ФАП і ФП, так і за рахунок
створення нових амбулаторій. Станом на
01.07.2017 їх кількість становить 190. У І
півріччі 2017 року було створено 14 нових
амбулаторій ЗПСМ.

–

2015 - 2017 рр.

–

–

*

*

Кількість
прокладених
волоконнооптичних
ліній зв`язку

од.

6

2

-4

ТОВ "МакЛаут, ЛТД" прокладені
волоконно-оптичні лінії зв`язку: 1)
Звенигородка - Ватутіне - Озірна; 2) Канів Софіївка. Крім того, заплановане
будівництво наступних ліній: 1) Черкаси Сміла; 2) Озірна - Лисянка; 3) Лисянка Корсунь-Шевченківський; 4) КорсуньШевченківський - Канів. Також
заплановане розміщення супутніх лінійних
технічних засобів мережі Інтернет.

–

*

–

*

17) Модернізація
системи освіти

Шкільний автобус

17) Модернізація
системи освіти

Обласна програма
–
"Шкільний автобус
2015 - 2020" (рішення
обласної ради від
19.02.2016 №317/VII)

44808,1 тис. 1680 тис.
грн.
грн.

44808,1 тис. 1680 тис.
грн.
грн.

Оновлена матеріально- 2015 - 2017 рр.
технічна база
професійно-технічних
навчальних закладів запорука підготовки
висококваліфікованих
робітників
європейського рівня

–

3503,5 тис.
грн.

353,7 тис.
грн.

3503,5 тис.
грн.

17) Модернізація
системи освіти

Розвиток дошкільної
освіти

2016 - 2017 рр.

Обласна програма
–
розвитку дошкільної
освіти на період до
2017 року (рішення
обласної ради від
27.11.2014 №35-9/VI)

#

#

18) Створення умов
для формування
здорового
населення

Реконструкція
поліклініки під
перинатальний центр
КЗ „Черкаська
обласна лікарня
Черкаської обласної
ради“ по вул.
Менделєєва, 3 в
м. Черкаси

2016 р.

Розпорядження
голови ОДА від
18.12.2015 №640

109043,8
тис. грн.

–

18) Створення умов
для формування
здорового
населення

2015 - 2017 рр.

Створення обласного 2015 - 2017 рр.
центру екстреної
медичної допомоги та
медицини катастроф

–

–

–

Рішення сесії
обласної ради від
24.03.2017 №1319/VII

499,2 тис.
грн

499,2 тис.
грн

Кількість
шкільних
автобусів

од.

198

190

-8

У І півріччі 2017 року придбано 1 шкільний
автобус для Єрківської ОТГ. Рішенням сесії
обласної ради від 09.06.2017 №15-37/VII
виділено з обласного бюджету 6919,8 тис.
грн на придбання 8 автобусів для 8 районів
області. Станом на 01.07.2017 10,016 тис.
дітей забезпечено підвозом шкільними
автобусами до навчальних закладів (2015 р.
- 7,4 тис., 2016 р. - 7,6 тис. дітей).

-

353,7 тис.
грн.

Кількість
ПТНЗ, в яких
проводилось
оновлення
матеріальнотехнічної
бази

од.

19

19

-

У І півріччі 2017 року у професійнотехнічних навчальних закладах області
проводились капітальні ремонти. На їх
здійснення використано 353,7 тис. грн.

–

#

#

Охоплення
дітей від 3 до
7 років
дошкільною
освітою (різні
форми)

%

3 - 5 років - 3 - 5 років - 3 - 5 років - - У січні - липні 2017 року відкрито 4
98,2; 5 - 6 98; 5 - 6 (7) 0,2; 5 - 6 (7) додаткових дошкільних групи при
(7) років - років - 100
років - 0 функціонуючих ДНЗ та НВК області, а
100
також 7 груп з короткотривалим
перебуванням дітей. Наразі планується
відкриття ДНЗ "Веселка" у с. Леськи
(Черкаський район).

–

109033,7
тис. грн.

–

Потужність пологів на
перинатально
рік
го центру

149,8 тис.
грн

149,8 тис.
грн

2050

2050

-

Загальна
кількість
ліжок

од.

100

100

-

Обладнане
приміщення
для
обласного
центру
екстреної
медичної
допомоги та
медицини
катастроф

од.

1

0

-1

Роботи по об’єкту завершено. 04.08.2016
отримано сертифікат відповідності
закінченого будівництвом об’єкта
проектній документації та його готовності
до експлуатації.
Рішенням обласної ради від 12.10.2016 №922/VІІ об’єкт був переданий на баланс КЗ
"Черкаська обласна лікарня Черкаської
обласної ради".
Об’єкт передано авізо №3 від 28.12.2016.
За даними управління охорони здоров`я
облдержадміністрації, по області
смертність малюкова (до 1 року) на 1000
народжених: станом на 01.07.2016 - 7,7
проміле; станом на 01.07.2017 - 6,8
проміле. Таким чином, смертність
малюкова знизилась на 0,9 проміле
порівняно з відповідним періодом
минулого року.

–

Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф у м.
Черкаси створено. Його підрозділи та
відділи розміщуються за різними адресами
по м. Черкаси. Рішенням сесії обласної
ради від 24.03.2017 №13-19/VII виділені
кошти у розмірі 499,2 тис. грн. з бюджету
розвитку на виготовлення ПКД та
отримання експертного звіту для
будівництва Центру по вул. Корольова, 15
у м. Черкаси. Проектно-кошторисна
документація перебуває в процесі
виготовлення.

–

18) Створення умов
для формування
здорового
населення

Створення
2015 - 2017 рр.
інфраструктури
розвитку велотуризму
в Черкаській області

Програма розвитку
–
велосипедної
інфраструктури м.
Черкаси до 2020 року
(рішення Черкаської
міської ради від
15.03.2016 №2-280)

15 тис. грн. –

15 тис. грн. –

18) Створення умов
для формування
здорового
населення

Реконструкція
2 017р.
запасного
футбольного поля КП
"Центральний
стадіон"

Розпорядження КМУ –
від 13.07.2016 №480р

4500 тис.
грн.

–

3861,1 тис.
грн.

–

19)
Соціокультурний
розвиток

Ідентифікація та
2015 – 2017 рр.
маркування
туристичних та
рекреаційних об`єктів
Черкаської області

–

–

–

–

–

–

Створені
веломашрути
в м. Черкаси

од.

26

0

-26

Рішенням Черкаської міської ради від
15.03.2016 №2-280 була ухвалена перша
програма розвитку велосипедної
інфраструктури м. Черкаси до 2020 року.
Програмою передбачено створення 26
веломаршрутів у місті (велосмуги
завширшки 1,5 або 1,8 м), рекреаційних
доріжок у паркових зонах та вздовж р.
Дніпро, системи велосипедної навігації
(встановлення вказівних знаків для
регулювання руху велосипедистів),
облаштування 100 місць для паркування,
реконструкцію та ремонт доріг, проведення
просвітницької роботи. До розробки
велоконцепції в м. Черкаси були залучені
столичні експерти з Асоціації
велосипедистів Києва. Наразі здійснюється
реконструкція вул. Героїв Дніпра з
улаштуванням велосипедної доріжки.
Також здійснюється облаштування
велосипедної доріжки через лісовий масив
від вул. Менделєєва до вул. Я. Галана.
Розробляється збірник вказівників,
інформаційних стендів та інших елементів
навігації.

–

Кількість
реалізованих
проектів
реконструкції
та
будівництва
вуличнодорожньої
мережі
Кількість
реалізованих
проектів з
влаштування
рекреаційних
велосипедних
шляхів
Облаштуванн
я місць для
паркування
велосипедів
Розміщення
вказівних
знаків,
інформаційни
х стендів та
інших
елементів
навігації
Реконструйов
ане запасне
футбольне
поле

од.

5

0

-5

од.

6

0

-6

од.

100

0

-100

од.

100

0

-100

од.

1

0

-1

У 2016 році проект реалізовувався за
рахунок коштів ДФРР у співфінансуванні з
місцевим бюджетом.

–

Кількість
туристичних
об`єктів, які
будуть
відмічені QRкодом

од.

20

0

-20

Ведуться переговори з компанією
"Vodafone Україна" щодо впровадження
разом із Черкаською міською радою та
обласною державною адміністрацією
унікального інноваційного міського
інтернет-маршруту в м. Черкаси в рамках
концепції Ukraine4all. Компанії надіслано
попередній перелік об`єктів, які будуть
включені до маршруту. Маршрут буде
прокладено за допомогою стрілок та
спеціальних табличок з QR-кодами,
символікою та номерами локацій.
Таблички з QR-кодами
встановлюватимуться безпосередньо біля
пам'яток, стрілки вказуватимуть шлях до
наступної локації. Під час зчитування QRкоду за допомогою смартфона або
планшета турист потраплятиме на сторінку
з докладним описом і фото найближчого
історичного чи культурного об'єкта –
площі, будинку, пам'ятника.

–

19)
Соціокультурний
розвиток

Збереження та
2015 – 2017 рр.
відновлення вітряних
млинів Черкащини

–

–

20 тис. грн. –

–

–

Кількість
вітряків, що
реставруютьс
я

од.

13

1

-12

ЧОМГО "Молодь за відродження села"
займається популяризацією вітряних
млинів Черкащини як привабливих
туристичних об'єктів шляхом розміщення
інформаційних матеріалів на сайті "Млини
України". Також організація бере участь у
реставрації вітряка у с. Дейманівка
(Полтавська обл., Пирятинський район). В
рамках конкурсу соціальних проектів
неурядових організацій, який проводився
облдержадміністрацією, був відібраний
проект "Ремонт вітряного млина у с.
Суботів" від Черкаської обласної
громадської організації "Українська
млинологічна асоціація". На реалізацію
проекту облдержадміністрацією був
виділений грант у сумі 20 тис. грн.

–

19)
Соціокультурний
розвиток

Створення
громадського
етнографічного
розважальнопросвітницького
комплексу
"Зерноленд"

2015 - 2017 рр.

–

–

20 тис. грн. –

20 тис. грн. –

Створення
нових
об`єктів при
комплексі

од.

5

0

-5

У с. Івківці Чигиринського району
створено громадський етнографічний
розважально-просвітницький комплекс
„Зерноленд“. Відвідувачі мають змогу
приміряти старовинний одяг, молоти
борошно на давніх жорнах, пройти квест
до Семидубової гори. Наразі планується
розбудова фестивального містечка при
комплексі. Даний проект був поданий на
конкурс проектів регіонального розвитку,
які можуть фінансуватись за рахунок
коштів ДФРР у 2016 році, але отримав
недостатню кількість балів. Здійснюється
пошук інших джерел фінансування.

–

19)
Соціокультурний
розвиток

Створення
туристичного
кластера та інтернетпорталу "Туристична
Чигиринщина"

2015 - 2017 рр.

–

–

60 тис. грн. –

60 тис. грн. –

Збільшення
осіб
кількості
учасників
кластеру
Кількість
од.
проведених
культурнотуристичних
заходів
Кількість
осіб на добу
відвідувачів
інтернетпорталу

25

23

-2

–

6

6

-

500

300

-200

Туристичний кластер створений і постійно
розширюється. Учасники кластеру
постійно проводять зустрічі, обговорюють
подальші перспективи розвитку,
долучаються до проведення акцій,
спрямованих на промоцію туристичного
потенціалу області. Кластер активно
співпрацює з представництвом „Спілки
зеленого туризму України“ (м. Сміла).
Ведуться переговори з Київськими,
Черкаськими та Рівненськими
турагенціями. Відбувається співпраця з
громадською організацією „За процвітання
Черкащини“ та Асоціацією гостинності
(був проведений ряд фестивалів),
Черкаською ОДА та Чигиринською РДА
(сприяння у проведенні заходів, надання
місця). У ресторанних закладах, що
входять до кластера, проводиться
відеозйомка з метою просування послуг
даних закладів. Матеріали відеозйомки
транслюються на телеканалі "Рось".
Інтернет-портал „Туристичний рух
Чигиринщини“ створено у 2015 р. Крім
того, кластер має власну сторінку в мережі
Facebook, видає та розповсюджує
поліграфічні інформаційні матеріали.

19)
Соціокультурний
розвиток

Створення мережі
тематичних сіл
Черкащини

19)
Соціокультурний
розвиток

2015 – 2017 рр.

–

–

–

–

–

–

Кількість сіл,
що
створюються

од.

17

17

-

На даний момент відбувається створення
17 тематичних сіл у Чигиринському,
Канівському, Золотоніському,
Черкаському, Жашківському,
Кам`янському, Смілянському та
Уманському районах. У рамках проекту
"Школа сільського підприємництва в
Україні" створено аналогічну школу в
Черкаській області. В рамках навчання
відбувається сприяння розвитку зеленого
туризму в сільській місцевості області, в т.
ч. і створенню мережі тематичних сіл.

–

Промоція
2015 – 2017 рр.
туристичного
потенціалу Черкаської
області

Рішення обласної
ради від 25.03.2016
№4-7/VII

–

2990,5 тис.
грн.

730,5 тис.
грн.

2988 тис.
грн.

730,5 тис.
грн.

Кількість
проведених
заходів
туристичного
та культурномистецького
спрямування

од.

250

244

-6

На даний момент функціонує головний
туристичний портал області „Черкащина
туристична“. Просування туристичного
продукту регіону також відбувається через
сторінку „Черкащина туристична“ у
соціальній мережі Facebook. Створено
також сторінку в Instagram "Черкащина
туристична". Оновлено та випущено
туристичний буклет „Черкащина
туристична“. Розроблено та випущено 12
друкованих туристичних маршрутів по
області з метою їх промоції. 5 - 6 квітня
2017 року у м. Київ відбувся перший
Туристичний воркшоп від Асоціації
індустрії гостинності України, у якому
взяли участь також представники обласної
державної адміністрації. ОДА спільно з
"Google Україна" в рамках кампанії
"Цифрове перетворення Черкаської
області" проведено ряд заходів, а саме:
створено сайт "Мандруй Черкащиною", де
зібрана інформація про найцікавіші для
туристів місця в області; створено 3D-тури,
а також здійснено низку освітніх проектів.

–

19)
Соціокультурний
розвиток

Розробка мобільного
додатку "Черкащина
туристична"

2015 – 2017 рр.

–

–

–

–

–

–

Створений
мобільний
додаток

од.

1

0

-1

Матеріали для додатку зібрано та передано
розробникам (компанія Everlabs),
визначено маршрут, об`єкти по місту, які
увійдуть до мобільного додатку.
Проводиться робота щодо розробки та
наповнення додатку.

–

19)
Соціокультурний
розвиток

Створення
інформаційноресурсних центрів
доступу до соціально
значущої інформації
на базі бібліотек
області

2015 - 2017 рр.

–

–

–

–

–

–

Кількість
отримувачів
вигод

тис. осіб

2000

1500

-500

З 2015 року на базі КЗ "Обласна
універсальна наукова бібліотека імені
Тараса Шевченка" діє інформаційнокультурний центр "Вікно в Америку",
відкритий за кошти ґранту Посольства
США в Україні. Протягом реалізації
проекту 5 сільських бібліотек області стали
переможцями конкурсу "Бібліотека –
громада: відкритий простір", оголошеного
фондом "Монсанто" та Українською
бібліотечною асоціацією, та отримали
безкоштовно комп’ютерну техніку та
літературу. Бібліотечні заклади області є
найактивнішими учасниками грантових
програм серед закладів культури.
Проводяться роботи по розширенню
мережі бібліотечних закладів з доступом до
мережі Інтернет.

–

19)
Соціокультурний
розвиток

Культурномистецький проект
"Етнографічна
Черкащина"

2015 - 2017 рр.

–

–

2500 тис.
грн.

500 тис. грн 2500 тис.
грн.

500 тис. грн

Кількість
отримувачів
вигод

тис. осіб

4000

3000

-1000

Проект передбачає комплекс апробованих
на Черкащині обласних та всеукраїнських
культурно-мистецьких заходів. Зокрема,
передбачено видання „Енциклопедії міст і
сіл Черкащини“. Обласним осередком
Спілки краєзнавців України розроблено
концепцію енциклопедії, створено робочу
редакційну групу. В області проведено
низку культурно-мистецьких заходів,
створено історико-меморіальний
туристичний маршрут „Земля Тараса“.
Систематично проводяться туристичні
екскурсії „Шляхами української козацької
держави“ (Чигирин, Суботів, Медведівка,
Холодний Яр), „Козацька слава“ (КорсуньШевченківський, Виграїв, Стеблів,
Трахтемирів, Канів), організовуються та
проводяться виставки дитячих робіт учнів
початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів області.

-

19)
Соціокультурний
розвиток

Маркетингова
підтримка майстрів
народних ремесел

2015 - 2017 рр.

–

–

–

–

–

–

Кількість
отримувачів
вигод

тис. осіб

2000

1500

-500

У звітному періоді проведено ряд заходів,
спрямованих на популяризацію
історичного та культурного надбання
краю, із залученням майстрів народної
творчості. Ціла низка лекцій, майстеркласів, виставок, ярмарок, фестивалів
проводиться із залученням майстрів
народних ремесел. Активізовано спільну
роботу закладів культури і мистецтва з
осередками національних творчих спілок
України та громадськими об’єднаннями
щодо проведення культурно-мистецьких
заходів.

-

19)
Соціокультурний
розвиток

Реконструкція
Черкаської обласної
філармонії по
вул. Хрещатик, 196 в
м. Черкаси

2 017р.

Розпорядження
голови ОДА від
18.12.2015 №640

–

18402,0
тис. грн.

–

18341,8
тис. грн.

–

Проектна
потужність

місць

Забезпечення
безпечних
умов
експлуатації
будівлі

%

100

60

-40

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

Будівництво очисних
споруд на 13 витоках
зливових вод з
колекторів зливової
каналізації в м.
Черкаси

2015 - 2017 рр.

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

Робочий проект
2016 р.
холодного
водопроводу по
вул. Шевченка,
Молодіжна, Садова,
Першотравнева в
с. Косарі
Кам’янського району
Черкаської області

глядацький глядацький
по
Будівельна готовність становить 66%.
зал – 761;
зал – 761; глядацьком Відхилення виникли в результаті реалізації
малий зал – малий зал – у залу 0; по проекту не у повному обсязі.
115
0
малому залу Об`єкт є перехідним на 2017 рік.
-115

–

–

–

–

–

–

Кількість
витоків
зливових вод
в м. Черкаси,
на яких буде
збудовано
очисні
споруди

од.

13

0

-13

Розпорядження
голови ОДА від
18.12.2015 №640

–

1870,4
тис. грн.

–

1830,8
тис. грн.

–

Будівництво
водопроводу

км

6,6

6,6

-

Забезпеченіст
ь жителів
села якісною
питною
водою

осіб

800

800

-

-

Було виготовлено проектно-кошторисну
документацію по об'єкту "Будівництво
очисних споруд на витоку зливових вод з
колектора глибокого залягання по вул.
Крилова в м. Черкаси". Проект було
подано на розгляд конкурсної комісії з
оцінки інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть
фінансуватись за рахунок коштів ДФРР.
Проект не пройшов конкурсного відбору.

–

Роботи по об’єкту завершено. 11.05.2016
отримано декларацію про готовність до
експлуатації об’єкта.
Рішенням обласної ради від 16.09.2016 № 817/VІІ об’єкт переданий у комунальну
власність територіальної громади села
Косарі.
Об’єкт передано актом прийому-передачі
від 10.10.2016

–

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

Водозабірні
2 017р.
свердловини для
господарсько-питних
потреб і санітарного
тампонажу
свердловин на
Смілянському
родовищі підземних
вод

Розпорядження
голови ОДА від
18.12.2015 №640

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

Система
водопостачання смт.
Лисянка реконструкція

Постанова КМУ від
24.06.2016 №395

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

Реконструкція
зовнішніх мереж
водопостачання м.
Золотоноша

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

Будівництво водогону 2016 р.
в селищі Верхнячка
Христинівського
району (ІІ черга)

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

2 017р.

2016 - 2017 рр.

–

–

1165,4 тис.
грн.

2524,0
тис. грн.

–

–

1165,4 тис.
грн.

2304,3
тис. грн.

–

–

Збільшення
обсягів
видобутку
питної води

куб. м за
добу

3000

2400

-600

Цілодобове
забезпечення
населення
питною
водою

тис.
абонентів

25,8

20,6

-5,2

3,1

3,1

-

100

40

-60

Реконструйов
км
ана ділянка
системи
водопостачан
ня
Будівництво
%
нової
будівельної
насосної
готовності
станції з
встановлення
м обладнання

Роботи по об`єкту завершено. Подані
документи до управління Державної
архітектурно-будівельної інспекції з метою
отримання декларації про готовність до
експлуатації об`єкта.

–

Будівельна готовність становить 82%.
Відхилення виникли в результаті реалізації
проекту не у повному обсязі. Об`єкт є
перехідним на 2017 рік.

–

Розпорядження КМУ –
від 08.06.2016 №432р

4204,7 тис.
грн.

–

3894,0 тис.
грн.

–

Зменшення
витрат на
електроенергі
ю, що
використовує
ться для
постачання
води

%

40

0

-40

Будівельна готовність становить 98%. На
даний момент відбувається корегування
проекту. Об`єкт планується ввести в
експлуатацію у 2017 році.

–

Розпорядження КМУ –
від 08.06.2016 №432р

1831,1
тис. грн.

–

1578,4
тис. грн.

–

Будівництво
водогону
Забезпечення
населення
питною
водою

км

10,8

10,8

-

–

осіб

1138

1138

-

Роботи по об’єкту завершено. 09.11.2016
отримано декларацію про готовність до
експлуатації об’єкта.

Обсяг
тис. куб. м
водопостачан за місяць
ня
Зменшення
%
витрат на
електроенергі
ю, що
використовує
ться для
постачання
води

6,5

6,5

-

60

60

-

Роботи по об’єкту завершено. 29.11.2016
отримано декларацію про готовність до
експлуатації об’єкта.

–

Забезпечення
населення
питною
водою

%

100

100

-

Попередженн
я
несприятливо
ї екологічної
ситуації
в заповідній
зоні м.
Канева
в результаті
функціонуван
ня колектора

%

100

100

-

Об’єкт введений в експлуатацію у 2016
році.

–

Будівництво
2016 р.
контрольного центру і
встановлення на
скважинах нових
насосів та
додаткового водогону
для збільшення
пропускної здатності у
м. Чигирин

Розпорядження КМУ –
від 08.06.2016 №432р

Реконструкція ділянки 2015 – 2016 рр.
самопливного
каналізаційного
колектора на очисних
спорудах м. Канева в
межах від музею
Т. Г. Шевченка до
КНС № 7

Розпорядження
голови ОДА від
18.12.2015 №640

–

1972,7
тис. грн.

2396,0 тис.
грн.

–

–

1928,6
тис. грн.

2336,3 тис.
грн.

–

–

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

Реконструкція
напірного
каналізаційного
колектора по вул. К.
Маркса, м. Сміла

2 017р.

Розпорядження
голови ОДА від
18.12.2015 №640

–

4143,6 тис.
грн.

–

3936,5 тис.
грн.

–

Кількість
населення,
що буде
забезпечена
якісними
послугами
водовідведен
ня

тис. осіб

5,8

0

-5,8

Будівельна готовність становить 99%.
Об’єкт планується ввести в експлуатацію у
2017 році.

–

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

Реконструкція
каналізаційних
очисних споруд м.
Кам`янка

2 017р.

Рішення обласної
ради від 03.06.2016
№5-13/VII

–

8678,0 тис.
грн.

–

8678,0 тис.
грн.

–

Очищення
стоків

тис. куб. м
за добу

12

12

-

Проводиться капітальний ремонт очисних
споруд РКП "Кам´янський водоканал".
Об`єкт буде завершено у 2017 р.

–

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

Реконструкція
2015 – 2017 рр.
каналізаційної мережі
по вул. Гагаріна, м.
Городище

Рішення обласної
ради від 03.06.2016
№5-13/VII

–

1207,3
тис. грн.

1001,2
тис.грн.

206,0 тис.
грн.

–

Реконструйов
ана ділянка
каналізаційно
ї мережі

км

0,87

0

-0,87

Будівельна готовність становить 17%.
Відхилення виникли в результаті реалізації
проекту не у повному обсязі. Роботи по
об`єкту планується завершити у 2017 році.

–

Збільшення
обсягів скиду
каналізаційни
х стоків

куб. м за
добу

13,5

0

-13,5

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

Реконструкція
2 015р.
каналізаційної
насосної станції
Q=200 куб. м/год в м.
Жашків

21) Надання якісних Очисні споруди
житловом. Золотоноша –
комунальних
реконструкція
послуг,
забезпечення
житлом

2016 р.

–

–

1264,9 тис.
грн.

–

1264,9 тис.
грн.

–

Реконструйов
ана
каналізаційна
насосна
станція

од.

1

1

-

Об`єкт введений в експлуатацію у 2015 р.

–

Розпорядження
голови ОДА від
18.12.2015 №640

–

60670,2
тис. грн.

–

56299,7
тис. грн.

–

Очищення
стоків
Підвищення
екологічної
та
техногенної
безпеки
території

куб. м за
добу
%

6000

6000

-

100

-

Роботи по об’єкту завершено. 20.10.2016
отримано сертифікат відповідності
закінченого будівництвом об’єкта
проектній документації та його готовності
до експлуатації. Рішенням обласної ради
від 16.12.2016 №10-25/VІІ об’єкт
переданий в комунальну власність
територіальної громади міста Золотоноша
на баланс КП "Міський водоканал" м.
Золотоноша.

–

100

Очищення
стоків
Підвищення
екологічної
та
техногенної
безпеки
території

куб. м за
добу
%

200

200

-

–

100

100

-

Роботи по об’єкту завершено. 10.10.2016
отримано декларацію про готовність до
експлуатації об’єкта.

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

Реконструкція
2016 р.
очисних споруд
стаціонару
Шполянської
центральної районної
лікарні імені братів
М. С. і
О. С. Коломійченків

Рішення обласної
ради від 29.12.2015
№2-3/VII

–

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

Реконструкція
окремих об`єктів
каналізаційних
очисних споруд м.
Чигирин

Рішення обласної
ради від 03.06.2016
№5-13/VII

–

21) Надання якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом

Надання якісних
2015 - 2017 рр.
послуг постачання
питної води
населенню області
шляхом забезпечення
обліку постачання
питної води

2015 - 2017 рр.

Обласна програма
–
"Питна вода
Черкащини" на 2006 2020 роки (рішення
обласної ради від
02.12.2005 №25-5/IV)

2867,5
тис. грн.

–

2843,2
тис. грн.

–

4505,8
тис. грн.

4505,8
тис. грн.

1566,0
тис. грн.

–

Відновлений
єдиний
комплекс
очищення
стоків

од.

1

0

-1

Будівельна готовність становить 26%.
Відхилення виникли в результаті реалізації
проекту не у повному обсязі. Роботи по
об`єкту планується завершити у 2017 році.

–

*

*

*

*

Частка
багатокварти
рних
житлових
будинків,
обладнаних
приладами
обліку
холодної
води

%

16

15

-1

На основі обласної програми "Питна вода
Черкащини" розроблені місцеві програми в
районах та містах. Окремі локальні проекти
в області впроваджуються за рахунок
власних коштів підприємств.

–

22) Створення умов
для зміцнення
зв`язків між
регіонами та
громадами

Щорічний обласний
конкурс проектів
розвитку
територіальних
громад Черкащини

2015 - 2017 рр.

Рішення обласної
ради від 04.03.2004
№15-16

–

575 тис.
грн.

230 тис. грн 575 тис.
грн.

230 тис. грн

Кількість
проведених
конкурсів на
кращу
сільську раду
(за період
2015 - 2017
рр.)

од.

3

3

-

Обласною радою щороку проводиться
конкурс на кращу сільську раду. В конкурсі
беруть участь 10 сільських рад області.
Розподіл рейтингових місць здійснюється
за результатами аналізу основних
показників економічного та соціального
розвитку сільських рад. Субвенцію з
обласного бюджету отримують сільські
ради, які посіли І (1 сільська рада), ІІ (2
сільські ради) та ІІІ (3 сільські ради) місця.
Облдержадміністрацією спільно з
Черкаською агенцією регіонального
розвитку розробляється Положення про
Черкаський регіональний конкурс
розвиткових проектів, а також Програма
проведення даного конкурсу, з подальшим
затвердженням на сесії обласної ради.

–

* Інформація конфіденційна
** На даний момент інформація не обробляється
# Фінансування здійснюється за рахунок місцевих бюджетів

Директор Департаменту регіонального розвитку
облдержадміністрації

Р. Карманнік

