ЗВІТ
голови обласної державної адміністрації
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Пріоритетними напрямами розвитку Черкаської області у 2017 році
були: впровадження реформи децентралізації, залучення інвестицій,
поліпшення якості надання медичних послуг населенню, розвиток
інноваційних шкіл, поліпшення дорожньої інфраструктури, національнопатріотичне виховання дітей.
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Щодо виконання Стратегії розвитку Черкаської області
на період до 2020 року
План реалізації Стратегії на період 2015 − 2017 роки (рішення
обласної

ради

від

25.06.2015

№ 41-2/VI)

дозволяє

забезпечити

системний підхід до розвитку територій, правильно перерозподілити
ресурси, з урахуванням їхньої обмеженості та відповідно до пріоритетів
державної регіональної політики.
У межах Плану успішно реалізовано низку проектів, наприклад:
1) здійснено реконструкцію поліклініки під перинатальний центр
комунальний заклад „Черкаська обласна лікарня ЧОР” (далі – КЗ );
2) розроблено

та

затверджено

концепцію

створення

індустріального парку “Золотоноша”; який включено до Державного
реєстру індустріальних парків України;
3) реалізується

проект

„Покращення

якості

питної

води”,

у 2017 році майже 10 тис. сільських жителів області будуть забезпечені
питаною водою.
Звіти про виконання Плану реалізації Стратегії розміщені на
офіційному сайті облдержадміністрації в рубриці „Стратегія розвитку
області до 2020 року".
За координації Черкаської агенції регіонального розвитку Черкаська
обласна адміністрація (далі – облдержадміністрація) розробляє План
реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 − 2020
роки. Агенція, як незалежний орган, враховує інтереси всіх сторін

3

(бізнесу, органів місцевого самоврядування, науки, громадськості), а не
тільки влади. Експертами опрацьовано близько 300 поданих проектних
ідей. Відібрано 92 найбільш дієві.
Проект Плану реалізації Стратегії винесено на розгляд сесії
обласної ради.
Щодо залучення інвестицій
У січні-червні 2017 року підприємствами та організаціями області за
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2 893,3 млн грн капітальних
інвестицій (+ 20,4 % до відповідного періоду 2016 року в порівняльних
цінах). У розрахунку на одиницю населення обсяг капітальних інвестицій
становив 2 345,7 грн.
Основним джерелом інвестицій, як і раніше, залишаються власні
кошти

підприємств

та

організацій,

за

рахунок

яких

освоєно

2 184,16 млн грн (75,5 %), зокрема:
1 млрд 172 млн грн (40,5 %) – підприємствами сільського, лісового
та рибного господарства;
622,6 млн грн (21,5 %) – промисловими підприємствами, в т.ч.
541,3 млн грн (86,9 %) – підприємствами переробної промисловості.
Обсяг залучених в економіку області прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) станом на 01.07.2017 року збільшився на 4 %
порівняно з початком року та в розрахунку на одну особу населення
становив

281,9 дол. США.

Найбільші

обсяги

прямих

інвестицій

зосереджено на підприємствах промисловості – 276 млн дол. США
(82,5 % загального обсягу), у т.ч. переробної – 274,1 млн дол. США.
18 травня 2017 року Індустріальний парк „Золотоноша” включено
до Реєстру індустріальних парків України. Зараз триває робота щодо
залучення керуючої компанії в парк. Одночасно відбувається пошук
джерел фінансування для облаштування парку шляхом подання заявок
на участь у грантових проектах і конкурсах, наприклад, секторальна

4

підтримка Європейського Союзу.
Для

промоції

інвестиційного

потенціалу

області

облдержадміністрацією:
✓ випущено проморолик про інвестиційні переваги області;
✓ проведено Черкаський міжнародний інвестиційний форум – 2017,
участь у якому взяли понад 180 учасників;
✓ презентовано інвестиційні можливості області на:
щорічному Світовому Інвестиційному Форумі у місті Дубаї –
2-4 квітня 2017 року;
Київському міжнародному економічному форумі − 5-6 жовтня
2017 року.
Щодо добровільного об’єднання територіальних громад
На кінець 2016 року в області було утворено 6 об’єднаних
територіальних громад (далі – ОТГ).
У

2017

році

власні

доходи

ОТГ

зросли,

порівняно

з минулим роком, від 2 до 6 разів.
З державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ у 2017 році, діючим ОТГ області передбачено кошти
субвенції з державного бюджетів у сумі 17,9 млн грн на реалізацію
26 проектних заявок від громад, зокрема:
капітальний ремонт приміщень у закладах освіти, охорони здоров’я
та культури −10 проектів;
оновлення вуличного освітлення − 6 проектів;
оновлення

матеріально-технічної

бази

комунального

підприємства − 1 проект;
ремонт дорожнього покриття − 8 проектів;
розроблення містобудівної документації − 1 проект.
Для сприяння утворенню спроможних ОТГ у 2017 році на засадах
добровільності, їхньому інфраструктурному та соціально-економічному
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розвитку:
1) повноцінно запрацював Черкаський відокремлений підрозділ
установи „Центр розвитку місцевого самоврядування“, спільно з яким
облдержадміністрація проводить інформаційно-просвітницьку роботу
(тренінги, навчання, семінари, стаді-тури, прес-тури);
2) спільно з Черкаським відокремленим підрозділом установи
„Центр

розвитку

місцевого

самоврядування“

Департаментом

регіонального розвитку облдержадміністрації проведено регіональний
форум „Залучення ресурсів для розвитку територіальних громад“, участь
у якому взяли понад 200 учасників, в т.ч. сільські голови Черкащини. На
форумі голови провідних ОТГ з усієї України представили найкращі
практики щодо залучення ресурсів для реалізації проектів розвитку
територіальних громад і підготовки проектних заявок;
3) через публікації у ЗМІ та на сайтах поширена інформація про
позитивний досвід вже існуючих ОТГ.
У результаті проведеної роботи у 2017 році утворено 20 ОТГ:
3 міські – Шполянська міська ОТГ, Жашківська міська ОТГ та
Кам’янська міська ОТГ;
1 селищна – Буцька селищна ОТГ Маньківського району;
16 сільських

–

Ротмістрівська

ОТГ

Смілянського

району,

Селищенська ОТГ, Моринська ОТГ та Карашинська ОТГ КорсуньШевченківського
Канівського

району,

району,

Степанецька

Мліївська

ОТГ

ОТГ

та

Ліплявська

Городищенського

ОТГ

району,

Іркліївська ОТГ Чорнобаївського району, Матусівська ОТГ Шполянського
району, Зорівська ОТГ Золотоніського району (включає населені пункти
Драбівського

району),

Паланська

ОТГ

Уманського

району,

Степанківська ОТГ Черкаського району, Іваньківська ОТГ Маньківського
району, Бузівська ОТГ, Соколівська ОТГ Жашківського району та
Михайлівська сільська ОТГ Кам’янського району.
Відбулася перша в області процедура приєднання до утвореної
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Шполянської міської ОТГ Скотарівської сільської ради.
Вирішили питання Зорівської ОТГ, яка перша в області утворена на
межі 2-х районів – Золотоніського та Драбівського.
Черкаська область увійшла в першу п’ятірку областей України за
кількістю утворених ОТГ у 2017 році.
Щодо проектів і програм регіонального розвитку,
що реалізуються за рахунок коштів
Державного фонд регіонального розвитку
У 2017 році відібрано та затверджено розпорядженням Кабінету
Міністрів України 13 проектів для фінансування за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) на загальну
суму

81,1

млн

грн

(2016

рік

−

22

проекти

на

загальну

суму 69,8 млн грн).
На вирішення проблеми недостатнього рівня якості проектів
у 2017 році облдержадміністрацією розроблено та поширено серед
райдержадміністрацій,

міськвиконкомів

та

ОТГ

буклет

„Кращі

практики ДФРР“, який дасть змогу підготувати якісні проектні пропозиції
з урахуванням

вже

існуючого

облдержадміністрацією

спільно

досвіду.
з

Також

Черкаським

упродовж

року

відокремленим

підрозділом установи „Центр розвитку місцевого самоврядування“ та
Черкаським

обласним

центром

перепідготовки

та

підвищення

кваліфікації кадрів проводяться тренінги, семінари, навчання для
представників райдержадміністрацій, міськвиконкомів та ОТГ з метою
підвищення якості написання проектів регіонального розвитку.
У результаті, серед відібраних у поточному році регіональною
комісією проектів зросла кількість тих, що мають загальнообласне
значення: створення інноваційних шкіл; створення скринінгових центрів,
забезпечення якісною питною водою сільського населення.
Робота з відбору проектів проводиться регіональною комісією
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з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що
можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, на принципах
прозорості,

відповідно

до

Постанови

Кабінету

Міністрів

України

від 18.03.2015 № 196. Засідання комісії відбуваються в режимі он-лайн.
Більшість від складу регіональної комісії становлять представники
експертного середовища, профільних асоціацій і громадськості. Перелік
проектів оприлюднюється на веб-порталі ДФРР.
Щодо залучення міжнародної допомоги
Від Черкаської облдержадміністрації до Мінрегіонбуду подано
19 проектів

на

конкурс

проектів

щодо

отримання

Секторальної

бюджетної підтримки Європейського Союзу. Чекаємо на результати, що
будуть орієнтовно наприкінці грудня цього року.
Для підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, громадських організацій у написанні заявок
та

підготовці

проектів

для

участі

у

грантових

програмах

облдержадміністрацією:
1) проведено

навчання

45

представників

органів

місцевого

самоврядування та виконавчої влади щодо підготовки грантових
проектів;
2) двічі на місяць випускається бюлетень про актуальні конкурси та
гранти, що поширюється через мережу Інтернет.
3) проведено 15 навчальних візитів і кластерних тренінгів щодо
використання міжнародної допомоги як інструменту розвитку територій.
Завдяки співпраці із польським проектом „Підвищення інвестиційної
привабливості України та конкурентоспроможності регіонів“ отримано
офісну техніку для Черкаської агенції регіонального розвитку. Також в
рамках цього проекту 6 фахівців облдержадміністрації та Черкаської
агенції регіонального розвитку пройшли стажування в Польщі щодо
створення умов для розвитку бізнесу.
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У кінці листопада 2017 року підписано меморандум про співпрацю
із Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) у сфері
альтернативного енергозбереження, підтримки ОСББ та муніципалітетів,
економічного та регіонального розвитку. Незабаром матимемо нові
програми та проекти в рамках цієї співпраці.
В області втретє відбувся Форум інститутів громадянського
суспільства „ГРАНТуємо зміни 3.0“. Цього року захід є міжрегіональним
та зібрав близько 300 учасників з різних областей України. Темою
Форуму є „Партнерство заради змін“.
Щодо електронної системи державних закупівель ProZorro
У 2017 році за рахунок застосування електронної системи
закупівель вдалося зекономити 212,8 млн грн (в середньому – 13%).
У 2017 році спільно з координатором у сфері використання
електронної системи закупівель ProZorro в області проведено навчальні
семінари для замовників. На семінарах надавались роз’яснення щодо
принципів роботи системи, розглядались проблемні питання при її
застосуванні.
Порівняно з 2016 роком, збільшилася кількість успішно завершених
закупівель – їхній відсоток зріс з 82,2 % до 88,1 %, що свідчить про
підвищення рівня знань осіб, відповідальних за проведення закупівель,
та збільшення конкуренції на торгах.
Щодо сприяння розвитку
малого та середнього підприємництва
Задля створення умов сталого розвитку малого і середнього
бізнесу розроблено та рішенням сесії обласної ради затверджено
Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської
області
з

на

2017−2020

представниками

роки.

громадської

Стратегія

розроблена

організації

„Інститут

у

співпраці

економічних
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досліджень та політичних консультацій“ – керівником Програми USAID
„Лідерство в економічному врядуванні“. До її створення також залучено
суб’єктів підприємницької діяльності, громадськість. Черкащина стала
другим в Україні регіоном, де ухвалено відповідний регламентувальний
документ.
Інструментом її реалізації буде Програма реалізації Стратегії
розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на
2018–2020 роки, що має забезпечити узгодження та координацію дій
органів влади на регіональному рівні, ефективне використання наявних
фінансових ресурсів, залучення коштів міжнародної технічної допомоги
та інвесторів (як вітчизняних, так і іноземних) для розвитку малого та
середнього підприємництва. Програму планується затвердити до кінця
2017 року.
Щодо розвитку туризму
Розроблено та запущено новий туристичний портал області
„Черкащина туристична“. Просування туристичного продукту регіону
відбувається через туристичний портал регіону „Черкащина туристична“
та сторінку „Черкащина туристична“ у соціальній мережі Facebook, також
створено сторінку „Черкащина туристична“ у соціальній мережі Instagram.
В області створено Асоціацію Гостинності Черкащини, спільно
з

якою

розроблено

розкривають
Туристичному
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невідому

унікальних
Черкащину.

воркшопі

Асоціації

туристичних
На

маршрутів,

першому

індустрії

які

українському

гостинності

України

презентовано ці маршрути туристичним операторам Київщини.
Проведено ІІ Туристичний Форум Черкащини.
Туристичний потенціал регіону представлено на одній з головних
туристичних подій країни – 24-му Міжнародному туристичному салоні
„Україна“.
Розроблено

та

випущено

туристичний

буклет

„Черкащина

10

туристична. 5 сезонів“ для людей з вадами зору з описом шрифтом
Брайля.
Створено для загального користування тестову версію мобільного
туристичного додатку „Черкаси відкриті“ для Android з інформацією про
найцікавіші

об’єкти

Запланована

туристичної

розробка

мобільного

інфраструктури
додатку

для

міста
iOS

Черкаси.

та

Android

„Черкащина туристична“ з охопленням туристичних об’єктів усієї області.
Спільно з компанією Google Україна у регіоні впроваджено проект
„Цифрове перетворення Черкаської області“, метою якого є підвищення
інвестиційної та туристичної привабливості регіону за допомогою
сучасних інтернет-інструментів (створено спеціальний сайт „Мандруй
Черкащиною“; розроблено 3D-тури по Національному дендрологічному
парку

„Софіївка“,

Національному

історико-культурному

заповіднику

„Чигирин“, Шевченківському національному заповіднику у м. Канів та
Буцькому

каньйону;

організовано

низку

освітніх

проектів

для

представників місцевого самоврядування, малого і середнього бізнесу,
для державних службовців, викладачів і студентів з основ цифрової
грамотності та безпеки в Інтернеті; організовано та проведено з’їзд
фотографів спільноти Локальних гідів Google, з метою відображення на
Google картах найцікавіших туристичних об’єктів та локацій Черкаської
області).
У межах грантової програми Асоціації гостинності «Підтримка
розвитку

туризму

бенефіціаром,

в

завдяки

регіонах»
чому

Черкаську

отримаємо

область

експертну

та

визначено
фінансову

підтримку у розробці та реалізації нової якісної та більш ефективної
програми розвитку туризму на 2018 − 2020 роки, яка буде відповідати
викликам сьогодення.
Щодо надання адміністративних послуг
У 2017 році розширено мережу центрів надання адміністративних
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послуг (далі − ЦНАП) ще на 2 центри. Так, в області створено та
функціонує 31 ЦНАП.
Перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи,
розширено з 180 до 215 послуг, зокрема, додалися послуги з державної
реєстрації громадських формувань і соціального характеру.
З початку 2017 року через мережу ЦНАП надано більше
248 тис. адміністративних послуг.
З метою покращення якості надання адміністративних послуг для
працівників ЦНАП і представників органів місцевого самоврядування
у 2017 році організовано та проведено 7 семінарів.
Ведеться робота щодо створення Єдиного регіонального порталу
адміністративних послуг на обласному рівні, що забезпечить надання
суб’єктам

звернення

адміністративних

послуг

(за

можливості)

в електронному вигляді. До кінця цього року заплановано запустити
Єдиний регіональний портал адміністративних послуг з пілотним
ЦНАПом.
У 2018 році заплановано створення ще 18 ЦНАПів при ОТГ області,
а також здійснити підключення всіх ЦНАПів до Єдиного регіонального
порталу адміністративних послуг.
Щодо зовнішньоекономічної діяльності
За

підсумками

зовнішньоторговельного

січня – вересня
обороту

є

2017
позитивним

року

сальдо

і

складає

160,2 млн дол. США. Зовнішньоторговельні операції проводились із
партнерами із 115 країн світу.
Обсяги експорту товарів становили 439,6 млн дол. США, що на
33 % більше відповідного періоду 2016 року. Зростання обсягів експорту
забезпечено за рахунок збільшення поставок: живих тварин і продуктів
тваринного походження на 60,3%; продукції рослинного походження – на
19,9 %; готових харчових продуктів – на 60,9 %; текстильних матеріалів
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та текстильних виробів – на 45,2 %, машин, обладнання та механізмів –
на 28,2 %. Найбільше експортувалися товари до Білорусі – 14,1 %,
Китаю – 10,6 %, Польщі – 7,2 %, Єгипту та Індії по 5,1 % . Експорт товарів
до країн Європейського Союзу становив 156,6 млн дол. США, або 35,6 %
від загального обсягу експорту (+ 25,7 % порівняно з січнем-вереснем
2016 року).
Обсяги імпорту товарів становили 279,4 млн дол. США, що на
35,5 % більше відповідного періоду 2016 року. Зростання імпортних
поставок зафіксовано за наступними товарними групами: поставки
продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості зросли
майже у 2 рази, продуктів рослинного походження – у 2,7 рази, засобів
наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – у 2 рази,
мінеральних продуктів – у 1,7 рази, деревини і виробів з деревини –
у 1,5 рази, виробів з каменю, гіпсу, цементу – у 1,4 рази, машин,
обладнання та механізмів, електронного обладнання – у 1,3 рази.
Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації −
16,2 %, Китаю − 14,5 %, Німеччини − 11,8 %, Польщі − 6,5 %, Італії –
6,0 % та Швеції − 5,3 %. Імпорт товарів із країн Європейського Союзу
становив 129,9 млн дол. США, або 46,5 % від загального обсягу, та
збільшився проти січня-вересня 2016 року на 19,6 %.
Облдержадміністрацією

здійснюється

інформаційна

підтримка

вітчизняних виробників у виході на зовнішні ринки, зокрема:
✓ у рамках Черкаського інвестиційного форуму – 2017 проведено
семінар, на якому Export Promotion Office презентував підприємцям
області механізми виходу на світові ринки, пошук партнерів в Європі та
експорт до Канади;
✓ відкрито офіс підтримки експорту та залучення інвестицій
у структурі Черкаської агенції регіонального розвитку;
✓ регулярно оновлюється і поширюється перелік експортних
пропозицій підприємств регіону;
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✓ щомісяця

випускається

Дайджест

експортера,

в

якому

збирається вся актуальна інформація щодо зовнішньоекономічної
діяльності та пропозиції іноземних партнерів щодо співпраці.
Щодо міжнародної діяльності
З

метою

представлення

інвестиційного

потенціалу

області,

залучення експертної допомоги в ході реалізації реформи, зокрема,
з децентралізації, отримання міжнародної технічної допомоги головою
облдержадміністрації проведено:
✓ більше 20 зустрічей-переговорів, в т.ч. із керівниками потужних
міжнародних компаній, таких як автомобільний гігант ISUZU Motors Ltd,
всесвітньовідома компанія із виробництва упаковки HIRSCH, консорціум,
що спеціалізується на переробці твердих побутових відходів „OAK Utility
Solution sand Development“, відома на всю Європу корпорація Sumitomo
та Китайський Клуб Великих Підприємців. Усі ці компанії або вже
розпочали працювати в нашій області, або незабаром мають намір
розпочати свою діяльність;
✓ зустрічі із Надзвичайними і Повноважними Послами Індії,
Палестини та Ізраїлю в Україні, на яких досягнуто домовленостей про
започаткування співробітництва, особливо у виході підприємств області
на зовнішні ринки Індії та навчанню індійських та палестинських
студентів у черкаських вишах.

ФІНАНСИ
Щодо мобілізації доходів до місцевих бюджетів
За 10 місяців 2017 року до бюджетів усіх рівнів по області
мобілізовано 10 864,4 млн грн, що на 41,0 % більше, ніж за відповідний
період 2016 року, з них до державного бюджету – 5 759,4 млн грн
(+43,3 %), до місцевих бюджетів – 5 105 млн грн (+38,5 %).
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Досягнуто приросту надходжень з основних бюджетоформувальних
податків, що мобілізуються на території області, а саме: надходження
платежів по Черкаській митниці зросли на 606,1 млн грн (+37,1 %),
податку на доходи фізичних осіб – на 787,2 млн грн (+47,6 %), єдиного
податку – на 220,4 млн грн (+43,1 %), плати за землю – на 86,3 млн грн
(+15,0 %).
У

межах

реалізації

операції

„Урожай-2017“

відпрацьовано

271 сільськогосподарське підприємство з кількості тих, що мають ризики
з недоплати податку на доходи фізичних осіб, та опрацьовано резерви
щодо

окремих

категорій

фізичних

осіб,

які

отримують

доходи

в сільському господарстві, зокрема:
✓ по одноосібниках, які самостійно обробляють земельні ділянки
площею понад 2 га та продають надлишки власно вирощеної продукції,
залучено до оподаткування 14 418 осіб, задекларовано 83,5 млн грн
доходів;
✓ по

власниках

сільгосптехніки

залучено

до

декларування

2 517 осіб, або 77,8 % від запланованої на рік чисельності, в т.ч. залучено
367 власників комбайнів, якими задекларовано 6,1 млн грн доходів;
У кожному регіоні області функціонують комісії (робочі групи)
з питань легалізації виплати заробітної плати і трудових відносин із
найманими працівниками. Упродовж січня – жовтня 2017 року проведено
345 засідань

таких

комісій,

на

яких

заслухано

2 114

керівників

підприємств, які порушували вимоги чинного законодавства про працю.
У результаті:
✓ офіційно оформлено трудові відносини та підвищено розмір
заробітної плати 2 482 працівникам,
✓ до бюджетів додатково надійшло 5,6 млн грн податку на доходи
фізичних осіб;
✓ майже у 2,5 рази з початку року зменшено чисельність найманих
працівників (без бюджетних установ), які отримували заробітну плату
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нижче встановленого законодавством мінімуму (з 15,1 тис. осіб
до 6,7 тис.).
Щодо реалізації високовартісних проектів
Запроваджено

модель

реалізації

загальнообласних

високовартісних проектів шляхом залучення коштів із бюджетів усіх
рівнів.
У результаті в області вдалося акумулювати кошти на реалізацію
проектів:
1) у галузі охорони здоров’я:
✓ придбання автомобілів для екстреної медичної допомоги –
13,6 млн грн (в т.ч. кошти обласного бюджету – 7,2 млн грн, місцевих
бюджетів – 6,4 млн грн);
✓ придбання

ангіографічного

обладнання

та

проведення

капітального ремонту Черкаського обласного кардіологічного центру −
23,1 млн грн (в т.ч. державний бюджет – 11,5 млн грн, обласний бюджет
– 6,5 млн грн, місцеві бюджети – 5,1 млн грн);
✓ створення

мережі

профілактичних

скринінгових

центрів

„Здоров’я жінки“ на базі медичних установ області – 19,1 млн грн
(в т.ч. ДФРР – 10,0 млн грн, обласний бюджет – 5,5 млн грн –, місцеві
бюджети – 3,6 млн грн);
2) у галузі освіти:
✓ покращення матеріально-технічної бази інноваційних шкіл
Черкащини – 16,8 млн грн (ДФРР – 8,4 млн грн, місцеві бюджети –
8,4 млн грн);
✓ придбання шкільних автобусів – 12,1 млн грн для перевезення
дітей, що проживають у сільській місцевості (обласний бюджет –
6,9 млн грн, місцеві бюджети – 5,2 млн грн);
✓ оснащення

загальноосвітніх

навчальних

закладів

з поглибленим вивченням природничих і математичних предметів та
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опорних

закладів

сучасними

засобами

навчання

–

9,6 млн грн

(обласний бюджет – 8,5 млн грн, місцеві бюджети – 1,1 млн грн);
3) у галузі культури:
✓ реконструкція

Черкаського

академічного

обласного

українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка –
48,3 млн грн (в т. ч. ДФРР – 32,3 млн грн, обласний бюджет –
16,0 млн грн);
4) у дорожньому господарстві:
✓ ремонт

та

експлуатаційне

утримання

доріг

загального

користування – 622,4 млн грн (в т.ч. державний бюджет – 289 млн грн,
кредитні кошти – 74,5 млн грн, обласний бюджет – 8,8 млн грн, місцеві
бюджети – 33,3 млн грн, за рахунок надходжень митних платежів –
216,8 млн грн).

Щодо подолання дефіциту місцевих бюджетів
у видатках на заробітну плату та енергоносії
Дефіцит коштів на зарплату та енергоносії у місцевих бюджетах
на початок 2017 року складав 135,6 млн грн.
Завдяки здійсненим заходам вдалося зменшити дефіцит більш ніж
на 90 млн грн – до 39,4 млн грн на 01.11.2017, зокрема:
✓ розроблено

та

реалізовано

заходи

щодо

збільшення

надходжень до місцевих бюджетів та раціонального використання
бюджетних коштів;
✓ залучено з державного бюджету 51,4 млн грн медичної субвенції
та 37,9 млн грн стабілізаційної дотації.
У результаті заробітна плата в бюджетній сфері за обов’язковими
складовими виплачується своєчасно та у повному обсязі. До кінця року
всі працівники бюджетних установ і закладів отримують заробітну плату
в повному обсязі.
Проблема дефіциту існує у проекті бюджету наступного року.
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Триває

робота

щодо

вишукання

шляхів

забезпечення

потреби

бюджетних установ у фінансовому ресурсі.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Щодо реалізації обласних програм у сільському господарстві
За ініціативи облдержадміністрації відновлено дію Програми
розвитку

рибного

господарства

водойм

Черкаської

області

на

2014 – 2020 роки (рішення обласної ради від 24.03.2017 №13-10/VIІ). На
проведення

зариблення

Кременчуцького

водосховища

спрямовано

кошти обласного бюджету в сумі 2 млн грн (найбільше за весь час
використання водосховища).
У результаті реалізації заходів програми проведено вселення
дворічки рослиноїдних риб в кількості майже 96 т, в т.ч.:
✓ за кошти обласного бюджету – 74 т;
✓ за кошти підприємств, що здійснюють зворотний скид води
в Кременчуцьке водосховище, – 5 т;
✓ за кошти користувачів – 9 т.
Із загальної кількості в водосховище випущено коропа – 12,3 т,
білого амура – 150 кг, товстолоба – 83 т.
Відповідно до програми з охорони і підвищення родючості ґрунтів
Черкаської області „Родючість 2016-2020“ (рішення обласної ради
від 07.10.2016 №9-6/VII) у 2017 році отримано агрохімічні паспорти
ґрунтів площею 102 тис. га, що дає підстави для здійснення ефективних
заходів підвищення родючості, в т.ч. за рахунок коштів місцевих
бюджетів.
Затверджено

обласну

Програму

боротьби

з

амброзією

полинолистою у Черкаській області на 2017 – 2021 роки (рішення
обласної ради від 08.09.2017 № 16-20/VII), яка передбачає комплекс
заходів, направлених на локалізацію та ліквідацію вогнищ небезпечного
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карантинного бур’яну, амброзії полинолистої, яка приносить великі
втрати сільському господарству та спричиняє алергічні захворювання
у людей.
Щодо розвитку тваринництва
За показниками розвитку галузі тваринництва Черкащина посідає
провідне місце в Україні. В загальнодержавних обсягах виробництва
м’яса частка області складає 14 %, молока – 5 %, яєць – 4 %.
Високий потенціал галузі тваринництва зберігається завдяки
розвинутій племінній базі, робота над розширенням якої постійно триває.
Зокрема, в 2017 році проведена експертна оцінка 12 суб’єктів
господарювання, з яких 2 суб’єкти отримали статус „племінний завод“,
8 – „племінний репродуктор“ з розведення великої рогатої худоби
молочного напрямку продуктивності. Двом суб’єктам господарювання
присвоєно

статус

„племінного

підприємства“

в

тваринництві

та „племпідприємства“ у свинарстві.
З

метою

забезпечення

протиепізоотичного

стану

в

збереження
області

та

поголів’я
запобігання

та

стійкого

поширення

захворювання на африканську чуму свиней облдержадміністрацією
розроблена та затверджена обласна програма запобігання виникненню
захворювань

домашніх

свиней

африканською

чумою

та

інших

інфекційних хвороб тварин, утворення резервного фонду матеріальнотехнічних засобів на випадок виникнення вогнища захворювання
(рішення обласної ради від 09.09.2017 № 16-19/VII).
Щодо розвитку кооперативного руху
Відповідно до програми підтримки розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на реалізацію проекту
„Регіональний

навчально-практичний

багатофункціональних

кооперативів“

у

Центр
2017

році

розвитку
фактично
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профінансовано заходів за рахунок коштів гранту ЄС у розмірі
3040,4 тис. грн та 0,3 млн грн за рахунок коштів обласного бюджету.
У цілому, в результаті реалізації проекту у рамках грантової
програми ЄС „Підтримка політики регіонального розвитку в Україні“:
✓ створено

сільськогосподарських

104

обслуговувальних

кооперативи (+ 4 у 2017 році);
✓ надана

матеріально-технічна

допомога

новоствореним

кооперативам: передано в безоплатне користування 310 міні-ферм для
кроликів, 800 голів кролів маточного поголів’я, 20 сушильних побутових
електрошаф, 9 тис. саджанців ягідних культур;
✓ забезпечене

функціонування

регіонального

навчально-

практичного Центру розвитку багатофункціональних кооперативів.
Щодо інформаційно-аналітичної роботи
Здійснюється економічна оцінка та обґрунтування ефективності
ведення господарської діяльності аграрних підприємств області та
інформування місцевих сільськогосподарських товаровиробників про
дійсний стан розвитку ринку продукції сільськогосподарських культур, як
на вітчизняному так світовому ринках, впровадження аграрних розписок
в області. У 2017 році на Черкащині вже укладено 33 аграрні розписки на
суму 307 млн грн, в т.ч. 15 – товарних (254 млн грн), 18 – фінансових
(53 млн грн), 12 з них – виконаних. Перший досвід в Україні: аграрна
розписка видана на Черкащині фізичній особі-одноосібнику.
Через
розвитку

електронну

приймальню

облдержадміністрації

управління

оперативно

агропромислового

надаються

довідкова

інформація та фахові консультації у вирішенні проблемних питань. На
сьогодні розглянуто та надано відповіді на 436 звернень.
На
від

сайті

майже

управління

100

агропромислового

представлені

компаній,
сектору

що

інформаційні

працюють

економіки,

у

матеріали

різних

галузях

науково-дослідних

установ,
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вузькопрофільних

сільськогосподарських

об’єднань,

спеціалізованих

компаній, які займаються будівництвом в агросекторі та використовують
новітні технології тощо.
Здійснюється постійний моніторинг щодо модернізації та технічного
переоснащення машинно-тракторних парків господарств, що допомогло
сільгосптоваровиробникам у 2017 році придбати 338 одиниць складної
сучасної сільськогосподарської техніки на загальну суму 280 млн грн.
Налагоджена співпраця з підприємствами Полтавської та Київської
областей. Ведеться робота щодо розміщення інформаційних матеріалів
про сільськогосподарських товаровиробників Черкащини на веб-ресурсі
Департаменту

агропромислового

розвитку

Кіровоградської

облдержадміністрації.
Постійно проводиться інформаційна робота щодо популяризації
органічного землеробства серед потенційних виробників органічної
продукції

в

області.

В

рамках

першого

експо-фесту

„Агрошоу Україна − 2017“, що проходив у м. Черкаси 18 травня, відбувся
регіональний форум „Органічна Україна“, де обговорені проблеми
розвитку органічного виробництва та визначені шляхи подальшого
розвитку галузі.
Проведено
конференцій,

2

12

практичних

засідання

семінарів,

„круглого

5

столу“

науково-практичних
щодо

доцільності

вирощування нішевих та круп’яних культур (сорго, квасоля, нут, гірчиця,
гречка, просо), запровадження системи землеробства no-till, дотримання
сівозмін. Надані науково-обґрунтовані методичні рекомендації.
Поглиблюється співпраця із Всеукраїнською аграрною радою та її
асоціаціями.

Проведено

семінар

із

аналітиками

асоціацій

цукровиробників, свинарів, виробників молока, центром ветеринарного
обслуговування.
(Довідково: на базі Всеукраїнської аграрної ради створений
Український аграрний ліцей європейського зразка, надалі у планах −
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створення мережі подібних ліцеїв по всій Україні).
У грудні плануються проведення кущових нарад із впровадження
спільної праці бізнесу та влади в питаннях забезпечення стабільного
розвитку аграрного сектору.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Обсяг реалізації промислової продукції за 9 місяців 2017 року
становив 41, 3 млрд грн (2,7 % від загальнодержавних обсягів).
Завдяки створеному облдержадміністрацією комфортному клімату
для ведення бізнесу підприємства області отримали середовище,
сприятливе для власного розвитку, а також можливість реалізовувати
розвиткові проекти, зокрема:
1) за

сприяння

облдержадміністрації

Холдинг

KTD

GROUP

в області реалізує проект щодо виготовлення побутової техніки
у м. Черкаси на площах колишнього заводу ТОВ „Строммашина“. На
сьогодні вже відкрито нове підприємство з виробництва електричних
печей та конвекторів, де створено близько 100 робочих місць. Триває
робота з налагодження виробництва холодильників, запуск якого
планується у І кварталі 2018 року, де передбачається створити близько
500 робочих місць;
2) у селі Ребедайлівка Кам’янського району ТОВ „Будівельна
компанія

„Ескадор“

відкрило

новий

сучасний

асфальтний

завод,

потужністю 200 т асфальтно-бітумної суміші на годину. На заводі уже
створено 35 робочих місць;
3) у селі Чорнявка Черкаському районі компанія „Beehive” відкрила
нове

підприємство

з

виробництва

меду

–

спільний

українсько-

австрійський проект з інвестицією близько €10 млн та потужністю
у 16 тис. т готової продукції на рік, на якому працюють 115 робітників;
4) завод

компанії

„Укравіт“

з

ТОВ

„Фабрика

агрохімікатів“
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з виробництва засобів захисту рослин готує до введення в експлуатацію
виробничий цех, що дозволить збільшити обсяги виробництва продукції
вдвічі та створити додатково 50 робочих місць;
5) ТОВ

„Комбінат

баранкових

виробів“

впроваджує

проект

реконструкції частини виробничого цеху із заміною технологічної лінії, що
дасть можливість створити додатково 280 робочих місць;
6) за

підтримки

облдержадміністрації

успішно

розвивається

підприємство групи компаній „Континент“, яке „переїхало“ зі Сходу до
міста Сміла: відновлено виробництво „з нуля“ на території колишнього
заводу „Оризон“, випускається більше 70 тис. найменувань продукції,
працює 180 осіб. Підприємство почало виходити на зовнішні ринки –
продукція експортується до Німеччини.
На

виконання

„Укроборонпром“

та

Меморандуму

між

Державним

облдержадміністрацією

концерном

підприємства

області

продовжують виконання державного оборонного замовлення: близько
20 підприємств області працюють над виробництвом комплектувальних
для 27 підприємств – учасників Концерну.
Для

промоції

промислового

потенціалу

підприємств

області

створено та оновлюється каталог продукції промислових підприємств
області, де відображено виробничі можливості 129 підприємств.

ТРАНСПОРТ
Автомобільним

транспортом

за

січень – жовтень

2017

року

перевезено 4297,6 тис. т вантажів, вантажооборот склав 985,3 млн т км,
(відповідно + 36,6 % та + 23,2 % у порівнянні із січнем – жовтнем
2016 року).
Автомобільним транспортом скористалися 56,7 млн пасажирів,
виконана при цьому пасажирська робота дорівнює 633,0 млн пас. км
(відповідно

+ 0,9 %

та

+ 2,2 %

у

порівнянні

із

січнем – жовтнем
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2016 року).
Облдержадміністрацією

сформовано

мережу

автобусних

маршрутів, що задовольняє потреби у сполученні населених пунктів
області з обласним центром. Разом з тим, здійснюються заходи, що
передбачають

максимальне

включення

до

об’єктів

конкурсу

нерентабельних маршрутів до населених пунктів із малою чисельністю
мешканців.
У 2017 році облдержадміністрацією, як замовником перевезень на
міжміських

та

приміських

автобусних

маршрутах

загального

користування, проведено 2 конкурси і на конкурсних засадах визначено
17 пасажирських перевізників, яким надано право обслуговувати
33 автобусних маршрути.
Разом з цим, посилено вимоги до автомобільних перевізників
у частині використання автобусів, двигуни яких відповідають діючим
державним стандартам з екологічної безпеки не нижче Євро-4. Також
виставлено вимогу щодо обладнання автобусів відеореєстраторами.
Упродовж 2017 року органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування упорядковано 2 261 автобусну зупинку та прилеглих до
них територій із 2 845 діючих. На їх упорядкування було використано
2 876,02 тис грн. Побудовано 65 нових автобусних зупинок за рахунок
спонсорських коштів та коштів місцевих бюджетів.
Щодо контролю за рухом
великовагових та великогабаритних транспортних засобів
На сьогодні надактуальним є питання збереження автомобільних
доріг загального користування від інтенсивного руйнування дорожнього
покриття великоваговими транспортними засобами.
Враховуючи, що на сьогодні в межах області контроль здійснюється
одним пересувним комплексом габаритно-вагового контролю лише на
спеціально облаштованому для зважування майданчику на ділянці
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км 210 + 450

автомобільної

облдержадміністрація

дороги

звернулась

до

М-05

Київ

Державної

–

Одеса,

служби

України

з безпеки на транспорті щодо потреби області у 6 комплексах габаритновагового контролю.
У результаті проведеної роботи до кінця 2017 року область має
отримати два пересувних пункти габаритно-вагового контролю і один –
у 2018 році.

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО ОБЛАСТІ
Завдяки

спільній

роботі

облдержадміністрації

і

Служби

автомобільних доріг в області за активного сприяння народних депутатів
України та депутатів обласної і місцевих рад у 2017 році вдалося
виконати рекордний обсяг ремонтних робіт на дорогах області.
За 10 місяців 2017 року за рахунок коштів з державного та місцевих
бюджетів виконано ремонтні роботи на 24 ділянках автомобільних доріг
загального

користування

державного

та

місцевого

значення,

які

проходять територією області, загальною вартістю ремонтних робіт
622,4 млн грн, в т.ч.:
✓ поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання на
суму 167,9 млн грн, в т.ч.:
за рахунок коштів державного бюджету – 134,6 млн грн;
за рахунок коштів місцевих бюджетів – 33,3 млн грн;
✓ поточного середнього ремонту – 454,5 млн грн, в т.ч.:
за рахунок коштів державного бюджету – 154,4 млн грн;
за рахунок кредитних коштів – 74,5 млн грн;
за рахунок коштів обласного бюджету – 8,8 млн грн;
за рахунок 50 % перевиконання загального обсягу щомісячних
показників надходжень митних платежів – 216,8 млн грн.
На

дорогах

загального

користування

ліквідовано

ямковості
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загальною площею 204,9 тис. м2 (25 % від загального обсягу доріг,
уражених ямковістю), з них:
на дорогах державного значення – 132,8 тис. м2 (69 %);
на дорогах місцевого значення – 72,1 тис. м2 (11 %).
До

кінця

року

планується

ввести

в

експлуатацію

96,4 км

автомобільних доріг загального користування, з них 49,6 км доріг
місцевого значення.
У 2017 році на виконання обласної програми фінансування ремонту
доріг державного значення, які проходять територією Черкаської області,
на 2016−2018 роки:
✓ завершено роботи з поточного середнього ремонту на ділянках
доріг загального користування державного значення:
Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань км 41+265 –
км 48+985 (правий проїзд) на суму 27,4 млн грн;
Н-01 Київ – Знам’янка км 229+780 – км 232+280 (окремими
ділянками) на суму майже 44 млн грн.
✓ продовжуються роботи з поточного середнього ремонту на
ділянках доріг загального користування державного значення:
Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла − Умань км 23+068 (міст через
р. Дніпро);
Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань на ділянці км 12+300
– км 23+062 (дамба через р. Дніпро з боку м. Золотоноша до мосту);
Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань на ділянці км 24+236
– км 25+400 (дамба через р. Дніпро від мосту до м. Черкаси);
Н-01 Київ – Знам’янка на ділянці км 205+280 – км 213+000
(від м. Сміла в напрямку м. Кам’янка).
За рахунок коштів, залучених в рамках митного експерименту,
проводяться роботи з улаштування дорожнього покриття та лінії
штучного освітлення на ділянках автомобільної дороги загального
користування державного значення Р-10 Канів – Чигирин – Кременчук
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км 98+550 – км 101+950 (с. Червона Слобода) та км 103+650 –
км 105+000. Завершено влаштування дорожнього покриття. Проводяться
роботи із влаштування лінії штучного освітлення. Роботи орієнтовно
планується завершити до кінця поточного року.
За ініціативи облдержадміністрації Служба автомобільних доріг
у області готує пропозиції Державному агентству автомобільних доріг
України про включення до Плану робіт на 2018 рік виконання поточного
середнього ремонту ділянок доріг загального користування державного
значення, в т.ч. на умовах співфінансування з місцевими бюджетами:
М-05 Київ-Одеса;
М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (ч/з Вінницю);
Н-01 Київ – Знам’янка;
Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук);
Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань;
Р-10 Канів – Чигирин – Кременчук;
Т-24-02 Суботів – Медведівка – Кам’янка.
Т-24-09 /Н-03/ Драбів – Золотоноша км 8+0 – км 14+0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Щодо підвищення енергоефективності та здійснення заходів
з енергозбереження
За 9 місяців 2017 року, порівняно з відповідним періодом 2016 року,
теплопостачальними підприємствами області зменшено споживання
природного газу на 25,1 млн м3 (- 26 %), бюджетною сферою – на 1,96
млн м3 (- 17,3 %).
У 2017 році реалізовано енергоефективних заходів на загальну
суму 162,1 млн грн, зокрема:
✓ заміна газових котлів на твердопаливні на суму 21,1 млн грн
(30 газових котелень бюджетної та соціальної сфери переведено на
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альтернативні види палива);
✓ заміна вікон, дверей, утеплення фасадів та інше на суму
141,0 млн грн.
Відповідно

до

програми

підвищення

енергоефективності

та

зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на компенсацію
відсотків за „теплими кредитами“ з обласного бюджету спрямовано
400 тис. грн (+ 100 тис. грн у порівнянні з 2016 роком), з місцевих
бюджетів – 1,448 млн грн (+ 88 тис. грн у порівнянні з 2016 роком).
На

сьогодні

облдержадміністрацією

підготовлено

зміни

до

Програми з метою продовження її дії до 2020 року.
За сприяння облдержадміністрації приватним особам, об’єднанням
співвласників

багатоквартирних

будинків

та

житлово-будівельним

кооперативам для здійснення енергоефективних заходів та заміни
газових котлів у поточному році уповноваженими банками видано
2 900 кредитів на загальну суму 68,97 млн грн.
Побудинковими приладами обліку теплової енергії оснащено
1 899 житлових будинків, що становить 89 % від загальної кількості
(+1 070 у порівнянні з 2016 роком).
Упродовж неопалювального періоду (літнього періоду) 2017 року
станом

на

10.10.2017

стовідсотково

підприємствам

розрахуватися

за

теплоенергетики

природний

газ,

вдалось
спожитий

в опалювальний сезон 2016−2017 років, та привести заборгованість
до рівня заборгованості на початок минулого опалювального сезону
(192,4 млн грн.).
Щодо розвитку відновлюваної енергетики
У 2017 році за кошти інвесторів введено в експлуатацію
2 фотоелектростанції (загалом в області працює вже 5 сонячних
електростанцій,

загальною

потужністю

0,13 МВт).

Крім

того,

продовжується робота з відновлення двох малих гідроелектростанцій
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(загалом в області працює 12 малих ГЕС).
Побудовано першу в області комплексну інженерну споруду
з системою збору біогазу полігону твердих побутових відходів для
виробництва електроенергії в с. Руська Поляна Черкаського району,
інвестиції

становлять

1,8 млн євро,

у

році

2017

вироблено

710,8 тис. кВт год.
Облдержадміністрація

розробляє

нову

програму

енергоефективності області, складовою частиною якої є співпраця
з АБ „Укргазбанк“ щодо надання населенню пільгових кредитів на
встановлення дахових фотоелектростанцій.
Щодо поліпшення благоустрою населених пунктів
Для поліпшення благоустрою населених пунктів і забезпечення
громадського порядку за ініціативи облдержадміністрації та за підтримки
обласної ради проводиться щорічний конкурс з благоустрою населених
пунктів області "Територія комфорту", преміальний фонд для переможців
становить 200 тис. грн.
За результатами розгляду пропозицій від населених пунктів області
за 2016 рік визначено та нагороджено переможців конкурсу.
На

виконання

обласної

програми

регулювання

чисельності

безпритульних тварин гуманними методами на 2016 – 2020 роки
(рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-7/VII) у 2017 році на
будівництво та облаштування притулків для тварин (міста Умань,
Кам’янка, а також Черкаський, Тальнівський райони) за рахунок коштів
екологічного

фонду

та

грошових

стягнень

за

шкоду,

заподіяну

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, спрямовано
2,018 млн. грн.
Проблемні питання жителів вирішуються створенням об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків. На сьогодні в області створено
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872 ОСББ (+105 у порівнянні з 2016 роком).
Упродовж

2017

року

в

області

були

продовжені

роботи

з реконструкції та благоустрою центральних площ населених пунктів,
зокрема, в містах Золотоноша, Тальне, Городище, Кам’янка, Шпола.
Розпочато

роботи

з

реконструкції

площ

у

місті

Умань,

смт Маньківка.
Розглянуто та погоджено проект реконструкції театральної площі
в місті Черкаси.
Щодо забезпечення якісною питною водою сільського населення
В області реалізується проект „Комплекс заходів із забезпечення
якісною питною водою сільських населених пунктів Черкаської області“
протяжністю 96 км загальною вартістю 19,8 млн грн, в т.ч.:
з ДФРР – 13,6 млн грн;
з місцевих бюджетів – 5,8 млн грн;
з інших джерел – 0,425 млн грн.
У проект входить будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
10

водогонів

у

населених

пунктах

Монастирищенського

(села

Шабастівка, Леськове, Матвіїха), Катеринопільського (с. Шостакове),
Кам’янського

(с. Лебедівка),

Тальнівського

(с. Романівка)

та

Христинівського (смт Верхнячка (ІІІ черга), села Івангород, Углуватка,
Велика Севастянівка) районів. У результаті реалізації проекту якісною
питною водою будуть забезпечені більше 10 тис. жителів.

МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА
Щодо впорядкування містобудівної документації
На розробку та коригування містобудівної документації на території
області у 2017 році передбачено 9 029,27 тис грн у місцевих бюджетах
різного рівня.
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Розроблені нові генеральні плани міст Черкаси, Умань, Канів
та сіл Свидівок, Гордашівка, Ладижинка. Наразі відбувається процедура
їх затвердження. У стадії розробки генеральні плани міст Жашків,
Звенигородка,

смт

Маньківка,

Маньківського

району,

сіл

Оксанина,

Роги,

Вікторівка,

Ропотуха,

Клишенці

Антонівка,

Коржова

Уманського району.
Продовжуються роботи з коригування схем планування КорсуньШевченківського та Канівського районів.
Розроблено, однією з перших в Україні, схему планування території
Єрківської ОТГ Катеринопільського району, як пілотний проект, який
презентовано

на

спільному

засіданні

за

участю

голів

райдержадміністрацій та органів містобудування та архітектури.
На
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засіданнях

обласної

архітектурно-містобудівної

ради

розглянуто 143 проекти містобудівної документації, з них 131 детальний
план території та 3 генеральних плани населених пунктів.
Проведено вибір оптимального варіанту проходження траси ЛЕП
330 кВ від підстанції „Тальнівська“ до підстанції „Поляна“, яка значно
покращить

енергопостачання

районів

області.

Розпочато

роботи

з розробки проекту детального плану траси. Замовником будівництва
є НЕК „Укренерго“.
Щодо забезпечення доступу до об’єктів фізичного оточення
осіб із інвалідністю
На

виконання

обласної

програми

„Безбар’єрна

Черкащина“

з метою забезпечення вільного доступу людей із інвалідністю до об’єктів
житлового та громадського призначення на території області, усунення
комунікаційних, будівельних, інформаційних та інших перешкод протягом
2017 року (порівняно з 2016 роком) кількість облаштованих вхідними
пандусами приміщень:
органів влади – збільшено на 4 %;
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органів місцевого самоврядування – збільшено на 3 %;
закладів освіти – збільшено на 15 %.
На сьогодні пандусами облаштовано 96 % загальноосвітніх шкіл
області, 75 % закладів культури і майже усі заклади соціального захисту.
Значна робота проведена щодо пристосування транспортної
інфраструктури для потреб людей із інвалідністю в центральній частині
міста Черкаси.

БУДІВНИЦТВО
У січні – вересні 2017 року в області прийнято в експлуатацію
103,233 тис. м2 загальної площі житла. Підприємствами області виконано
будівельних робіт на суму 814,05 млн грн.
По

обласній

програмі

забезпечення

молоді

житлом

на

2003 – 2017 роки (рішення обласної ради від 17.02.2012 № 13-11/VІ)
обсяг коштів, запланованих на рік, становить 3 328,078 тис. грн, з них
в обласному бюджеті – 1 194,992 тис. грн. Станом на 28.11.2017
профінансовано 2 961,275 тис. грн, з них з обласного бюджету –
1 143,127 тис. грн. У 2017 році три молоді сім’ї з м. Черкаси та дві із
м. Золотоноша отримали кредити.
У 2017 році Департамент містобудування, архітектури, будівництва
та житлово-комунального господарства облдержадміністрації здійснює
реалізацію:
✓ об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР, на загальну
суму 40,4 млн грн на умовах співфінансування з місцевих бюджетів
у сумі 16,7 млн грн, зокрема:
„Першочергові аварійно-відбудовні роботи, пов’язані з ліквідацією
наслідків
01.07.2015

надзвичайної
в

ситуації,

приміщенні

що

склалася

Черкаського

внаслідок

академічного

пожежі

обласного

українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка по
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бульв. Шевченка, 234, у м. Черкасах“, роботи по якому будуть завершені
у цьому році;
„Реконструкція Черкаського академічного обласного українського
музично-драматичного

театру

імені

Т.

Г.

Шевченка

по

бульв. Шевченка, 234 у м. Черкасах з метою ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка
сталася 01.07.2015 в приміщенні театру. І черга“. Об’єкт є перехідним на
2018 рік;
„Реконструкція адмінбудівлі (літ. „А″- І ) обласної спеціалізованої
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою
другого поверху та добудовою спортивних залів по вул. Пастерівська, 102
в м. Черкаси“. Об’єкт є перехідним на 2018 рік;
✓ об’єкти, що фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку
обласного бюджету (21 об’єкт), на загальну суму 25,7 млн грн галузях
охорони здоров’я, культури, спорту тощо;
✓ об’єкти, що фінансуються за рахунок коштів природоохоронного
фонду обласного бюджету (31 об’єкт), на загальну суму 31,6 млн грн на
умовах співфінансування з місцевими бюджетами.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Щодо соціальних виплат та пільг
У загальній структурі різних видів соціальної допомоги найбільшу
частку займає субсидія.
Станом

на

01.11.2017

отримувачами

субсидії

були

понад

286 тис. домогосподарств області, що на 18 тис. більше порівняно з
2016 роком. Сума нарахованих субсидій за 10 місяців 2017 року склала
2,120 млрд грн (у 2016 році – 1,267 млрд грн).
Для

прискорення

процесу

призначення

субсидій

в

області

запроваджено нове програмне забезпечення ПК „Житлові субсидії“.
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Загалом державну соціальну допомогу отримали 398,6 тис. сімей
області (70,6 % від загальної кількості).
У місцевих бюджетах області на надання пільг, передбачених
законодавством, та компенсацію за пільгове перевезення громадян
передбачено 28,2 млн грн, з них на пільгове перевезення громадян –
25,2 млн грн.
Щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції
Станом на 01.11.2017 у Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває

на обліку

8 599 учасників АТО, яким встановлено статус учасника бойових дій, та
388 осіб, які мають статус інваліда війни. Статус члена сім’ї загиблого
встановлено 269 особам за 124 загиблими військовослужбовцями під
час проведення антитерористичної операції. Цим категоріям осіб
надаються пільги, гарантовані державою.
За рахунок коштів обласного бюджету, в рамках обласної
комплексної програми „Турбота“ у поточному році надано матеріальну
допомогу 2 906 учасникам АТО на загальну суму 1,453 тис. грн та
1 230 членам сімей на суму 369,0 тис. грн.
15 сім’ям загиблих виплачено одноразову матеріальну допомогу
у розмірі 50 тис. грн.
Психологічну реабілітацію пройшли 25 учасників АТО у 14-ти
оздоровчих закладах України (100 % від потреби).
На виконання обласної програми „Забезпечення учасників АТО та
членів їхніх сімей житлом у 2015 – 2020 роках“ (рішення обласної ради
від 28.08.2015 № 42-1/VI) станом на 09.11.2017 до регіонального
управління
будівництву“

„Державний
подали

фонд

заяви

сприяння
для

молодіжному

отримання

житловому

пільгового

кредиту

134 учасники АТО.
У 2017 році 17 сімей придбали житло (м. Черкаси – 15, м. Умань –
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1, м. Сміла – 1).
У минулому році 15 сімей учасників АТО з числа інвалідів I-II групи
та 1 сім’я загиблого військовослужбовця, який брав безпосередню участь
в антитерористичній операції, отримали грошову компенсацію та
придбали житло на загальну суму 12,2 млн грн.
З початку цього року 31 сім’я учасників АТО з числа інвалідів
I-II групи взята на облік для поліпшення житлових умов, потреба в
коштах для виплати грошової компенсації складає 26,1 млн грн. Станом
на 03.10.2017 області доведена сума в розмірі 19,032 млн грн для
виплати компенсації на придбання житла для 23-х сімей (з них 5 сімей
вже придбали житло). Інші 8 сімей перебувають на житловому обліку
після 01.09.2017.
Облдержадміністрацією заявлена Міністерству соціальної політики
України

додаткова

потреба

у

коштах

на

виплату

компенсації

у сумі 10,6 млн грн.
У 2017 році послугами оздоровлення та відпочинку охоплено
2 478 (89 %) дітей учасників АТО та 38 дітей (97 %), батьки яких загинули
у зоні проведення АТО. У загальноосвітніх навчальних закладах
безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 3 223 (100 %) дітей
зазначеної категорії. Для цих потреб з місцевих бюджетів виділено
2 349,8 тис. грн.
Станом на 01.11.2017 згідно за
забезпечені

пільговим

кошти

зубопротезуванням

місцевого

187

осіб

бюджету
на

суму

213,25 тис. грн та безкоштовно слухопротезований 1 учасник АТО на
суму 3 тис. грн.
На базі лікувально-профілактичних закладів області для отримання
стаціонарного лікування учасників АТО розгорнуто 713 спеціалізованих
ліжок у 262 палатах підвищеної комфортності.
На 01.11.2017 у закладах охорони здоров’я області проведено
1 738 курсів стаціонарного лікування учасників АТО, в т.ч у Центрі
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реабілітації учасників АТО на базі обласного госпіталю проведено
медичну реабілітацію 1 110 учасників АТО, із яких 945 осіб із числа
демобілізованих.
Станом на 01.11.2017 спеціалістами районних та міських центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області вивчено потреби
6 275 сімей учасників АТО. В ході роботи членам 3 759 сімей надано
психологічну допомогу, 2 001 сім’ї − сприяння в отриманні гуманітарної
допомоги, 3 405 − надано сприяння в отриманні матеріальної допомоги,
2 561 сім’ї − сприяння в оформленні документів.

Щодо соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Сьогодні в області проживає понад 107 тис. осіб, які мають статус
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
На соціальні виплати за чорнобильськими програмами у 2017 році
з державного бюджету спрямовано 57,6 млн грн.
У

2017

році

для

санаторно-курортного

лікування

осіб,

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, зарахованих до
1 категорії,

та

дітей

з

інвалідністю,

пов’язаною

із

наслідками

Чорнобильської катастрофи, передбачено 6,2 млн грн, що становить
81 % від загальної потреби. Станом на 01.11.2017 оздоровлено
1 005 громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
категорії 1, в т.ч. 9 дітей з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською
катастрофою.
Водночас

структурними

підрозділами

соціального

захисту

населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів укладені угоди на
1 092 громадяни категорії 1 та 12 дітей з інвалідністю внаслідок аварії
на ЧАЕС.
Також за кошти місцевих бюджетів санаторно-курортне лікування
у оздоровчих закладах отримали 15 осіб, постраждалих внаслідок
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Чорнобильської катастрофи, та 214 дітей, які потерпіли від аварії
на ЧАЕС.
До 31-х роковин Чорнобильської катастрофи учасникам ліквідації
наслідків

аварії

на

Чорнобильській

АЕС,

вдовам,

постраждалим

внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям-інвалідам, інвалідність
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, за кошти місцевих
бюджетів та благодійних організацій надано натуральну та грошову
допомогу на суму 578 290 грн.
306 тис. грн передбачено у місцевих бюджетах на забезпечення
фінансової

підтримки

статутної

діяльності

місцевих

осередків

статутної

діяльності

Чорнобильських громадських організацій.
На

забезпечення

фінансової

підтримки

обласних громадських організацій інвалідів „Союз Чорнобиль України“ та
„Діти Чорнобиля“ з обласного бюджету виділені кошти в розмірі
55 тис. грн та 60 тис. грн відповідно.
Щодо соціального захисту інвалідів та ветеранів
На сьогодні в області проживає понад 102 тис. інвалідів, в т.ч.
майже 71,1 тис. інвалідів загального захворювання, 2,9 тис. інвалідів
профзахворювання, 4,7 тис. інвалідів війни, 494 інваліди армії, майже
6,0 тис. інвалідів-чорнобильців, 12,7 тис. інвалідів з дитинства та
4,7 тис. дітей-інвалідів.
Відповідно до Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні“
на території області функціонує 7 центрів соціальної реабілітації дітейінвалідів та 1 центр професійної реабілітації інвалідів, в яких на сьогодні
отримали реабілітаційні послуги понад 887 осіб, з них – 725 дітейінвалідів.
Через органи соціального захисту населення інваліди та ветерани
забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації (крісла
колісні, палиці, милиці тощо).
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З початку 2017 року 8 інвалідів забезпечені автомобілями,
оздоровлено 875 інвалідів і ветеранів війни. Станом на 01.11.2017
підписано 745 договорів (607 для інвалідів загального захворювання та
з дитинства та 138 для інвалідів з наслідками травм хребта та спинного
мозку), що становить 88 %. Оздоровлення в санаторно-курортних
закладах пройшли 78 осіб з наслідками травм хребта і спинного мозку та
441 особа з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства на
загальну суму 3 679 735 грн.
Видано 243 інвалідних візки та 940 засобів реабілітації.

Щодо соціального обслуговування населення
Коштом

обласного

та

місцевих

бюджетів

забезпечено

функціонування 14 стаціонарних установ на 2 300 ліжко-місць, в яких
проживає 2 292 одиноких непрацездатних громадян та інвалідів.
На

реалізацію

проектів

соціального

спрямування

для

максимального покращення якості надання соціальних послуг залучено
близько 4,8 млн грн грантової допомоги. Співпраця здійснюється
з Фондом родини Нечитайло, Фондом „Східна Європа“ та Турецьким
агентством зі співробітництва та координації (ТІКА). Грантові кошти
спрямовують

виключно

на

ремонт

приміщень

інтернатів

та

територіальних центрів, придбання нових меблів і необхідної побутової
техніки.

РОБОТА ІЗ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ
На кінець листопада 2017 року на території області перебуває
понад 7,5 тис. родин яких, у складі яких 12 715 осіб.
Триває робота з вирішення проблемних питань внутрішньо
переміщених громадян України (надання тимчасового житла, допомога
у реєстрації за місцем проживання, отримання всіх видів державної
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соціальної підтримки, в т.ч. пенсій, допомог, послуг із працевлаштування,
доступу

до

медичного

обслуговування,

організації

навчання

та

виховання дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах,
відновленні

втрачених

документів).

Забезпечено

функціонування

цілодобової „гарячої“ телефонної лінії для надання допомоги та
координації роботи з розселення громадян.
Органами соціального захисту призначено адресну допомогу на
проживання та оплату комунальних послуг 8 933 родинам та призначено
одноразову грошову допомогу 233 особам на суму 70 тис. грн за рахунок
коштів обласного бюджету.
Працевлаштовано 806 осіб, що вимушено залишили місця свого
постійного проживання.
Організовано оздоровлення та відпочинок для 625 дітей внутрішньо
переміщених осіб (у 2016 році − 626).
Забезпечено

надання

медичної

допомоги

543

внутрішньо

переміщеним особам із АР Крим та східних областей України, в т.ч.
надано допомогу 121 дитині, серед яких 28 новонароджених.

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН
ТА СПРИЯННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ
На виконання Комплексної програми функціонування та розвитку
системи

цивільного

готовності

та

захисту

мобілізації,

області,
створення

забезпечення

мобілізаційної

регіонального

матеріально-

технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних
ситуацій у мирний час та особливий період на 2016–2017 роки (рішення
обласної ради від 25.03.2016 № 4-4/VIІ) здійснено заходи по модернізації
регіональної системи оповіщення на суму 300 тис. грн.
На покращення матеріально-технічного забезпечення рятувальних
підрозділів,

проведення

оперативно-рятувальних,

протипожежних
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заходів, відповідно до Комплексної програми забезпечення техногенної
та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації
наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2016-2020 роки
(рішення

обласної

ради

від 19.02.2016

№ 3-14/VIІ)

виділено

800,0 тис. грн, зокрема:
✓ на забезпечення особового складу рятувальних підрозділів
речовим майном та обмундируванням – 382,0 тис. грн;
✓ на придбання техніки та обладнання – 418,0 тис. грн.
На проведення заходів із запобігання виникнення та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій з резервного фонду обласного бюджету
виділено 3 558 тис. грн, з резервного фонду державного бюджету
9 110 тис. грн.
На забезпечення безпеки громадян на водних об’єктах відповідно
до обласної програми організації рятування людей на водних об’єктах
Черкаської

області

від 30.01.2014

на

2014-2018

№ 28-5/VI)

роки

профінансовано

(рішення

обласної

проведення

ради

заходів

на

загальну суму 651,8 тис. грн.
Упродовж 2017 року в області до навчальних центрів і військових
частин Збройних Сил України направлено 876 осіб, які уклали контракт
на військову службу.
Станом на 28.11.2017 року призвано на військову строкову службу
970 осіб.
На заходи щодо забезпечення проведення мобілізації людських
і транспортних
формувань,

ресурсів

відповідно

та
до

всебічного
Комплексної

забезпечення
програми

військових

забезпечення

функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації,
фінансування заходів спрямованих на підвищення рівня бойової
готовності військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії
України та Державної прикордонної служби України на 2016-2017 роки
(рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-4/VIІ ) виділено 617,5 тис. грн.
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Відповідно до обласної цільової програми „Призовна дільниця“ на
2017 – 2019 роки (рішення обласної ради від 24.03.2017 № 13-4/VIІ ) на
проведення призову на строкову військову службу виділено 48 тис. грн.
Упродовж звітного періоду організовано надання благодійної
допомоги від підприємств та організацій області для підрозділів
Збройних Сил України, добровольчих формувань на загальну суму
526,2 тис. грн (спецтехніка, військова амуніція, медикаменти, паливномастильні матеріали, продукти харчування).
Упродовж звітного періоду забезпечено роботу оперативного штабу
для

координації

роботи

з

безпеки

громадян

і

захисту

об’єктів

інфраструктури та організовано роботу Ради оборони області.
Відповідно до Програми протидії тероризму на території Черкаської
області на 2017-2020 роки (рішення обласної ради від 03.02.2017 № 12-3/VIІ)
профінансовано 900 тис. грн на проведення відповідних заходів.
Забезпечено:
✓ охорону об’єктів інфраструктури області;
✓ підвищення

рівня

безпеки

громадян

в

місцях

масового

перебування людей;
✓ впровадження систем відеоспостереження;
✓ посилення охорони громадського порядку шляхом збільшення
нарядів патрульних служб із залученням представників громадськості,
посилення перевірки транспортних засобів.
Згідно з Програмою забезпечення правопорядку, запобігання
і протидії корупції в області на 2016 – 2020 роки на проведення заходів
посилення правопорядку виділено 1 300 тис. грн.
З метою забезпечення координації дій органів виконавчої влади,
відповідних служб проведено командно-штабне навчання з органами
управління та силами цивільного захисту щодо дій у разі виникнення
надзвичайних ситуацій на арсеналах, складах зберігання озброєння
Збройних Сил України.
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ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
У 2017 році на виконання природоохоронних заходів за рахунок
коштів

державного

та

місцевих

бюджетів

загалом

передбачено

122,8 млн грн, з них:
✓ 52,5 млн грн

природоохоронні

кошти

місцевих

бюджетів

(в т.ч. обласного);
✓ 5,9 млн грн інші кошти місцевих бюджетів (бюджет розвитку);
✓ 64,4 млн грн коштів державного бюджету (Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища).
Щодо знешкодження відходів пестицидів
За даними інвентаризації у 2017 році в області зберігалось
281,1 т відходів пестицидів.
У межах виконання обласної програми вилучення, утилізації,
знищення

та

використання

знешкодження

непридатних

або

пестицидів

агрохімікатів

та

і

заборонених
тари

до

від

них

на 2016 – 2018 роки (рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-2/VII) для
забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 8,1 т
відходів пестицидів, що зберігаються на території Звенигородського,
Монастирищенського та Тальнівського районів передбачено субвенції
з обласного бюджету на суму 328,05 тис. грн.
Враховуючи відсутність в державі спеціалізованих підприємств, які
мають

право

на

законних

підставах

здійснювати

утилізацію/знешкодження або транскордонне перевезення небезпечних
відходів пестицидів, роботи по очищенню області від зазначених відходів
не проводилися.
На території сільських, селищних рад залишається понад 40 т
відходів

пестицидів,

для

вивезення

яких

органам

місцевого

самоврядування необхідно передбачити кошти в місцевих бюджетах.
Проблемним залишається питання

збереження

в смт

Єрки
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Катеринопільського району 240 т відходів пестицидів, знешкодження
яких

потребує

залучення

коштів

з

державного

бюджету.

Облдержадміністрація неодноразово зверталася до Мінприроди України
щодо виділення коштів Державного бюджету України на виконання робіт
із видалення на знешкодження цих відходів.
Щодо поводження з твердими побутовими відходами
Щороку в області утворюється біля 300 тис. т твердих побутових
відходів (далі – ТПВ), що розміщуються на 477 сміттєзвалищах та
полігонах.
Облдержадміністрацією затверджено план заходів щодо сприяння
залученню інвестицій і запровадженню сучасних технологій у сфері
поводження з відходами на 2017 рік. У рамках його виконання:
✓ запрацювала установка з вилучення біогазу полігону твердих
побутових відходів м. Черкаси (дегазація полігону ТПВ);
✓ розпочала роботу сміттєсортувальна лінія побутових відходів
від населення у м. Сміла.
Упродовж

2017

року

ліквідовано

526

несанкціонованих

сміттєзвалищ. Із 27 звернень громадян щодо виявлення стихійних
сміттєзвалищ,

що

зареєстровані

на

сервісі

„Інтерактивна

мапа

сміттєзвалищ“, по 7 зверненням стихійні сміттєзвалища ліквідовано
повністю, по 20 зверненням вживаються заходи реагування.
На реалізацію заходів обласної програми охорони навколишнього
природного

середовища

(рішення

обласної

ради

від

03.06.2016

№ 5-2/VII) у сфері поводження з відходами у 2017 році використано
1,52 млн грн коштів місцевих бюджетів на:
1) ліквідацію стихійних сміттєзвалищ м. Корсунь-Шевченківський та
м. Черкаси;
2) придбання обладнання для знешкодження біологічних відходів
для Канівської центральної районної лікарні;
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3) упорядкування сміттєзвалищ Жашківського та Кам’янського
районів;
4) забезпечення екологічно безпечного збирання відходів на
території

Драбівського,

Канівського,

Уманського,

Чорнобаївського,

Чигиринського, Черкаського районів.
Що необхідно зробити у 2018 році:
1. Забезпечити своєчасне реагування на електронні звернення
громадян,

отримані

за

допомогою

сервісу

„Інтерактивна

мапа

сміттєзвалищ“.
2. У

межах

виконання

Національної

стратегії

поводження

з відходами, схваленої Урядом 08.11.2017 року, розробити місцевий
план дій з управління відходами та забезпечити його реалізацію.
3. Забезпечити

проведення

реконструкції

полігонів

ТПВ

міст Золотоноша, Сміла, Монастирище; придбання та впровадження
установок,

обладнання

і

машин

для

збору,

транспортування,

перероблення, знешкодження та складування побутових відходів;
ліквідації стихійних сміттєзвалищ.
Щодо покращення стану водних ресурсів
У 2017 році на реалізацію заходів, спрямованих на охорону та
відтворення водних ресурсів, за рахунок державного та місцевих
бюджетів передбачено 101,2 млн грн, з них:
1) 37,7 млн грн на проведення реконструкції каналізаційних мереж
та споруд на них, зокрема, на будівництво систем роздільної каналізації
на території Русько-Полянської сільської ради Черкаського району,
в с. Родниківка Уманського району; придбання насосного і технологічного
обладнання для заміни як такого, що використало свої технічні
можливості в м. Ватутіне, Тальнівській ОТГ, смт Лисянка; будівництво
мереж зливової каналізації в м. Черкаси; реконструкція аварійної ділянки
напірного

колектора

в

м. Звенигородка;

технічне

переоснащення
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(реконструкція) каналізаційної насосної станції по вул. Челюскіна
комунального підприємства „Уманьводоканал“ Уманської міської ради;
реконструкція каналізаційної мережі по вул. Гагаріна в м. Городище;
будівництво каналізаційного колектора по вул. Чкалова в м. Умань;
реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по
вул. Шевченка в м. Золотоноша;
2) 19,5 млн грн на проведення реконструкції каналізаційних очисних
споруд смт Ірдинь Черкаського району, міст Жашків, Кам’янка, Чигирин,
Шпола, Умань;
3) 44,0 млн грн

на

відновлення

і

підтримання

сприятливого

гідрологічного режиму та санітарного стану водних об’єктів, зокрема,
річок Золотоношка, Вільшанка, Гірський Тікич, Рудка, Супій, Тясмин,
Чумгак,

Листвянка,

Медянка;

проведення

робіт

з

поліпшення

екологічного, технічного стану та благоустрою водойм в с. Антипівка,
Золотоніського району, с. Дашуківка та Журжинці Лисянського району,
с. Пединівка Звенигородського району, с. Свидівок Черкаського району,
с. Шелепухи Черкаського району, с. Бобриця, Келеберда, Козарівка,
Курилівка, Яблунівка Канівського району, с. Мар’янівка Лисянського
району, м. Христинівка; ремонт греблі с. Скотареве Шполянського
району; реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу
в

м. Умань;

виготовлення

проектно-кошторисної

документації

по

очищенню водойм в с. Степанці Канівського району, с. Хрестителеве
Чорнобаївського району, с. Шелепухи Черкаського району, р. Ірклій
в адмінмежах Чорнобаївського селищної ради Чорнобаївського району.
У

2018

році

пріоритетними

напрямами

визначено

заходи

з покращення стану водних об’єктів за басейновим принципом,
передовсім річок Тясмин, Ятрань (ліва притока – р. Ревуха), Супій та
Гнилий Тікич; реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд,
очисних споруд і мереж на них; винесення в натуру меж прибережних
захисних смуг водних об’єктів; зариблення.
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Щодо розвитку мережі територій та об’єктів
природно-заповідного фонду
Природно-заповідний фонд області налічує 536 об’єктів природнозаповідного фонду, загальною площею понад 75,2 тис. га (фактична
площа становить 64,0 тис. га), з них: 22 – загальнодержавного та 514 –
місцевого значення. Показник заповідності доведено до 3,1 %, при
середньому по Україні 6,3 %, по Європі 15 %.
За поданням облдержадміністрації рішеннями обласної ради за
період з 01.01.2017 збільшено площу територій та об’єктів природнозаповідного на 82,67 га, зокрема оголошено:
✓ гідрологічний заказник місцевого значення „Маслове“ площею
7,30 га в адмінмежах Боровиківської сільської ради Звенигородського
району;
✓ гідрологічний заказник місцевого значення „Панське болото“
площею 21,0 га в адмінмежах сільської ради с. Панський Міст
Монастирищенського району;
✓ гідрологічний заказник місцевого значення „Загребля-ПоповеТурське“ площею 41,40 га в адмінмежах Боровиківської сільської ради
Звенигородського району.
Змінено межі загальнозоологічного заказника місцевого значення
„Виграївський“, за рахунок чого його площа збільшилася на 12,4 га.
Для підготовки проекту Указу Президента України до Міністерства
екології та природних ресурсів України направлено матеріали щодо
розширення території ландшафтного заказника загальнодержавного
значення „Тарасів обрій“ з 405 га до 716 га (на 311 га).
Триває робота зі створення національних природних парків
„Холодний Яр“ в межах Кам’янського та Чигиринського районів
та

„Середньодніпровський“

і Золотоніського районів.

у

межах

Канівського,

Черкаського
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ОСВІТА
Щодо розвитку дошкільної освіти
Відсоток охоплення дітей дошкільного віку від 3 до 5 років
закладами дошкільної освіти (далі – ЗДО) різних типів та форм власності
на Черкащині один із найвищих і становить 97 % (по Україні – 83,8 %).
Усіма формами дошкільної освіти охоплено 98% дітей віком від
3 до 6 (7) років, закладами дошкільної освіти – 97 %. Охоплення дітей
5-річного віку усіма формами дошкільної освіти становить 100 %.
Відновлено

роботу

закладу

дошкільної

освіти

в

с. Леськи

Черкаського району на 80 місць.
Для вирішення проблеми перевантаження ЗДО у деяких районах та
містах області заплановано відкрити у 2018 році 23 додаткові групи
у функціонуючих ЗДО (432 місця).
Щодо наближення якісної освіти
З метою створення умов для перспективного розвитку інноваційних
шкіл, оптимізації процесу впровадження інновацій в освітній процес
з урахуванням сучасних світових тенденцій, підвищення ефективності та
якості регіональної системи освіти у 2017 році реалізується обласна
цільова програма „Інноваційні школи Черкащини“.
У рамках реалізації проекту ДФРР здійснено заходи щодо
покращення матеріально-технічної бази 28 інноваційних шкіл Черкащини
в рамках Концепції нового освітнього простору. Придбано сучасне
комп’ютерне обладнання для 84 кабінетів фізики, хімії та біології.
Крім того, здійснено заміну вікон та дверей на суму 2,9 млн грн
у Городищенському,

Драбівському,

Жашківському,

Золотоніському,

Катернопільському, Монастирищенському, Смілянському, Черкаському,
Чигиринському, Чорнобаївському районах, містах Золотоноша та Канів.
Утеплено фасади та приміщення інноваційних закладів на суму
3, 4 млн грн (у Кам’янському районі, місті Черкаси, в процесі –
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у Лисянському районі)
Проведено поточні ремонти дахів, спортивних залів, спортивних
майданчиків, навчальних кабінетів, санітарних вузлів, їдалень, замінено
устаткування харчоблоків та ремонти систем теплопостачання та
водовідведення тощо на суму 8,5 млн грн у всіх інноваційних школах
Черкащини.
Станом на 25.11.2017 заходи щодо розвитку інноваційних шкіл
профінансовано на суму 46,04 млн грн, в т.ч. з обласного бюджету –
11,2 млн грн, з місцевих бюджетів – 22,59 млн грн.
У вересні 2017 року на базі комунального навчального закладу
„Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних
працівників Черкаської обласної ради“ розпочав діяльність перший
в Україні навчально-тренінговий центр STEM-освіти для розвитку
наукового напрямку у навчально-методичній діяльності на всіх освітніх
рівнях
У Центрі функціонують 2 кабінети робототехніки: центр Legoeducation, тренінговий центр, а також ресурсний центр та навчальнотренінгова

аудиторія.

Центр

оснащений

кількома

цифровими

вимірювальними комплексами Еinstein™ Фізика, Хімія та Біологія, які
дають

змогу

учителеві

створювати

авторські

програми

з природничо-математичних наук, організовувати науково-дослідну та
винахідницьку роботу з учнями.
На

виконання

доручення

голови

облдержадміністрації

вже

вирішено питання стимулювальних виплат педагогічним працівникам
шкіл, які визначені учасниками програми „Інноваційні школи Черкащини
до

2020

року“

у

Драбівському,

Звенигородському

районах,

містах Золотоноша, Сміла, Черкаській гімназії № 9.
У 2017 році зменшилася кількість малокомплектних шкіл, порівняно
з 2016 роком на 15 шкіл (у 2016 році – 222 школи, у 2017 − 207).
З

метою

створення

умов

для

забезпечення

підготовки
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конкурентоспроможного

випускника

сучасної

школи,

у

2017

році

функціонує 7 опорних шкіл.
Проблема: в області ще залишається 35,7 % малокомплектних
шкіл, що не дозволяє в повній мірі забезпечити якісний навчальний
процес в них та вирішити питання дефіциту бюджетних коштів на освіту.
Щодо розвитку у дітей творчих здібностей, підвищення мотивації
дітей до навчання, до наукової діяльності
В області реалізуються обласні Програми − підвищення якості
шкільної природничо-математичної освіти (рішення обласної ради
від 14.12.2011 № 10-3/VI зі змінами від 25.03.2016 № 4-9/VІІ) та
впровадження
навчальних

у

закладів

навчально-виховний

процес

інформаційно-комунікаційних

загальноосвітніх
технологій

„Сто

відсотків“ (рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-2/VI зі змінами
від 25.03.2016 № 4-8/VІІ).
У 2017 році в рамках реалізації означених програм для шкіл області
придбано, на засадах спів фінансування, 15 наборів робототехніки ЛЕГО
(з обласного бюджету виділено близько 3 млн. грн); 3 шахові кабінети;
13 навчальних

кабінетів

(математики,

фізики,

біології,

географії,

інформатики, „Захист Вітчизни“ та інші); 5 лінгафонних кабінетів;
990 комп’ютерів, в т.ч. 23 навчальні комп’ютерні комплекси. В обласному
бюджеті на означені цілі було заплановано 4,3 млн грн.
У 2018 році заплановано придбати для кожного району і міста
області навчальні кабінети, зокрема лінгафонні, предмета „Захист
Вітчизни“ та природничо-математичного циклу, 8 шахових кабінетів та
5 наборів робототехніки ЛЕГО на умовах співфінансування.
Щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу
Сільські школи області мають 196 шкільних автобусів. Упродовє
2017 року на умовах співфінансування (50 % – за рахунок залишку
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освітньої субвенції, 50 % – за рахунок коштів місцевих бюджетів)
придбано 6 одиниць автотранспорту для 6 районів та за кошти місцевого
бюджету придбано один шкільний автобус для Єрківської ОТГ. До кінця
року буде придбано ще 2 шкільні автобуси для Уманського та
Звенигородського районів.
У зв’язку з подальшою оптимізацією мережі закладів освіти,
необхідно придбати 15 шкільних автобусів.
Щодо позашкільної освіти
Функціонує 55 закладів позашкільної освіти (на 1 більше, ніж
у минулому році) та 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також Мала
академія наук. Рішенням сесії Жашківської районної ради від 12 квітня
2017 року утворено новий позашкільний заклад – Центр національнопатріотичного виховання Жашківської районної ради.
Упродовж 2017 року вихованці закладів позашкільної освіти області
здобули

у змаганнях і

конкурсах обласного,

всеукраїнського та

міжнародного рівня 5,4 тис. нагород.
Щодо професійної підготовки учнів
Підготовка
109 професіями.

кваліфікованих
Випуск

робітників

кваліфікованих

проводиться

робітників,

які

за

закінчили

професійно-технічні навчальні заклади (далі – ПТНЗ) у 2017 році,
становив 3 304 учні (з них 85 % отримали кваліфікацію з двох-трьох
професій; 63 особи (1,9 %) продовжили навчання у закладах вищої
освіти, 7 (0,2%) – призвані до лав Збройних Сил України).
З метою реалізації пілотного проекту модернізації підготовки
робітників з низки професій, створено навчально-практичний центр
професійної (професійно-технічної) освіти за напрямом „Монтажник
санітарно-технічних систем та устаткування“ на базі ДНЗ „Черкаський
професійний

будівельний

ліцей“

та

завершується

робота

щодо
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створення навчально-практичного центру з професії „Швачка. Кравець.
Закрійник“ на базі ДНЗ "Золотоніський професійний ліцей“.
Щодо вищої освіти
Управління

освіти

і

науки

облдержадміністрації

співпрацює

з 29 закладами вищої освіти (далі – ЗВО), серед яких 21 – ЗВО І-ІІ рівнів
акредитації та 8 – ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації. У числі ЗВО І-ІІ рівнів
акредитації – 16 коледжів, 2 училища, 3 технікуми, а ЗВО ІІІ-ІV рівнів
акредитації нараховують 5 університетів, 2 інститути та 1 академію.
Відповідно

до

вимог

сьогодення

та перспективних світових

тенденцій заклади вищої освіти області запроваджують нові напрямки
підготовки кадрів та ліцензують нові спеціальності.
Так, за ініціативи облдержадміністрації з метою підготовки фахівців
для

робототехнічної

державного

галузі,

технологічного

рішенням

Вченої

університету

ради

Черкаського

започатковано

освітню

діяльність з підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів
„Бакалавр“ та „Магістр“ за спеціальностями:
✓ 172 „Телекомунікації

та

радіотехніка“

освітньої

програми

"Радіотехніка та робототехнічні системи“;
✓ 151 „Автоматизація

та

комп’ютерно-інтегровані

технології“

освітньої програми „Робототехнічні системи та автоматизація“.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Рішенням сесії обласної ради у лютому 2017 року затверджено
програму

національно-патріотичного

виховання

дітей

та

молоді

Черкаської області на 2017 – 2020 роки. Програма міжсекторна та
включає в себе різні складові: культурологічну, освітню, екологічну,
інформаційно-просвітницьку.
Важливим аспектом успішної реалізації програми є тісна співпраця
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та підтримка депутатів обласної ради, взаємодія державного та
громадського секторів.
На реалізацію заходів програми спрямовано 500 тис грн Зокрема,
на таборування, спрямоване на патріотичне виховання молоді „Україна
починається з тебе!“; спільно з ГО „Сокіл“ проведений табір військовоспортивного спрямування: Гайдамацьке коло, (Черкаський район, база
„Динамо“, 100 дітей); спільно з ГО „Національний Альянс“, „Сокіл“ та
„Самооборона-Черкаси“

проведений

всеукраїнський

фестиваль

„Холодний Яр – Фестиваль Нескореної нації“; фестиваль Тараса
Шевченка „Ше. Fest“ у с. Моринці Звенигородського району.
Вперше в рамках виконання зазначеної програми цього року
реалізовується екологічний конкурс для громадських організацій „Україна
в стилі ЕКО“.
Окрім

того,

важливим

стратегічним

надбанням

Програми

є відкриття Обласного центру національно-патріотичного виховання,
діяльність якого направлена саме на роботу з молоддю з районів
Черкаської області.
У

березні

затверджена

2017

року

Координаційна

розпорядженням
рада

облдержадміністрації

облдержадміністрації

з

питань

національно-патріотичного виховання, до якої увійшли представники
громадських організацій, культурні діячі та представники структурних
підрозділів облдержадміністрацій.
Проводяться навчально-польові збори для 11-класників на базі
військових частин. Якщо раніше це робили одиниці, то зараз ця практика
поширена на майже всі райони області.
У

вересні

2017 року

у

змаганнях

загонів

Юних

друзів

прикордонників взяли участь 23 команди (близько 200 учнів).
У 2017 році функціонувало 54 табори військово-патріотичного та
національно-патріотичного
3 тис. школярів.

З

дітьми

спрямування,
на

де

добровільних

відпочило
засадах

близько

працювали
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65 військовослужбовців, демобілізованих із зони АТО.
В обласному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військовоспортивної гри „Сокіл“ („Джура“) взяла участь рекордна кількість
школярів – 23 команди (рої), близько 200 дітей.
Створено козацькі класи в районах і містах області. Наразі
функціонує 53 козацькі класи (для учнів 5-8 класів), у яких навчається
1 043 учні.
Упродовж 2017 року у співпраці з громадськими організаціями,
облдержадміністрацією та за підтримки Міністерства молоді та спорту
України реалізовано чотири Всеукраїнських заходи:
7 – 9 липня 2017 року у с. Грушківка, Кам’янського району відбувся
всеукраїнський фестиваль „Холодний Яр – Фестиваль Нескореної нації“.
Загальна кількість відвідувачів – 6 тис. осіб.
20 – 29 липня 2017 року у селищі Оршанець (підпорядковане
Черкаській міській раді) проведений Всеукраїнський вишкіл, спрямований
на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації
і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
„Сокіл“ („Джура“), „Джура – Прикордонник“. Кількість учасників – 300 осіб.
11 – 13

серпня

2017

року

реалізований

фестиваль

Тараса

Шевченка „Ше. Fest“, с. Моринці, Звенигородського району. Загальна
кількість відвідувачів − 4 тис. осіб.
21 – 24 вересня 2017 року в урочищі Холодний Яр Чигиринського
району відбулися всеукраїнські змагання, спрямовані на вшанування героїв
боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність
України „Теренова гра „СІЧ – сила і честь“. Кількість учасників – 200 осіб.

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ
Станом на 01.11.2017 в області нараховується 2 199 посиротілих
дітей, з яких – 2 012 (91,5 %) виховуються в сім’ях громадян.
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Усього за 10 місяців 2017 року право на сімейне виховання
реалізувало 271 дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського
піклування: усиновлено – 39, влаштовано під опіку, піклування – 157,
передано на виховання у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного
типу – 75. Упродовж поточного року всебічну допомогу та соціальний
захист отримали 342 дитини.
У 2017 році створено 4 дитячих будинки сімейного типу (всього
в області – 36) та 9 прийомних сімей (всього – 130).
Черкаська область включена до пілотного проекту „Сімейний
патронат: запровадження кращих практик альтернативного догляду
дітей, які тимчасово залишилися без батьківського піклування“, що
реалізується Партнерством „Кожній дитині“ при підтримці Всесвітнього
дитячого фонду. Результатом роботи 10 місяців 2017 року є створення
5 патронатних сімей.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Щодо покращення лікувальної та діагностичної бази
На виконання обласної програми надання медичної допомоги
хворим нефрологічного профілю, місцевими бюджетами усіх рівнів
області спрямовано кошти в розмірі 27 417,4 тис. грн, в т.ч. за рахунок
коштів обласного бюджету – 20 000,0 тис. грн.
У

рамках

інвестиційного

проекту

„Створення

мережі

профілактичних скринінгових центрів „Здоров’я жінки“ на базі медичних
установ

області“

завершується

процес

придбання

медичного

та

комп’ютерного обладнання на загальну суму – 18,94 млн грн, в т.ч. за
рахунок коштів ДФРР – 10,0 млн грн, обласного бюджету – 5,3 млн грн та
місцевих бюджетів області – 3,6 млн грн.
У 2017 році на умовах співфінансування за рахунок коштів
обласного бюджету та бюджетів районів, міст, ОТГ було придбано
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обладнання для обласних закладів охорони здоров’я загальною вартістю
11,7 млн грн (для обласної лікарні – літотріптер та С-дуга, для
онкологічного диспансеру – лапароскопічну стійку, для кардіологічного
центру − апарат ультразвукової діагностики), в т.ч. за рахунок коштів
обласного бюджету – 11,2 млн грн.
На виконання обласної цільової програми екстреної медичної
допомоги Черкащини на 2017 – 2020 роки до кінця року планується
придбати 7 автомобілів швидкої медичної допомоги (спеціалізовані
автомобілі класу „В“) для обслуговування населення на загальну суму
13,625 млн грн,
7,250 млн грн
Канівського,

в
та

т.ч.

за рахунок

коштів

субвенцій

Маньківського,

коштів обласного
з

бюджетів

Монастирищенського

бюджету –

Золотоніського,

та

Чигиринського

районів у сумі 6,375 млн грн.
Крім того, придбано за кошти обласного бюджету 2 транспортних
засоби спеціалізованого призначення для забезпечення оперативних
потреб вартістю 700 тис грн.
У 2017 році закуплено медичного обладнання для обласної лікарні,
обласної дитячої лікарні, обласного онкологічного диспансеру та
обласного

кардіологічного

центру,

Черкаської

обласної

станції

переливання крові та інших обласних закладів охорони здоров’я
загальною вартістю більше 10,3 млн грн, в т.ч. з обласного бюджету
профінансовано 7,6 млн грн, з державного бюджету – 2,0 млн грн,
з місцевих бюджетів (м. Черкаси) – 0,7 млн грн.
Наразі

в

області

закуповується

ангіографічне

обладнання

загальною на суму більше 23 млн грн, в т.ч. коштів державного бюджету
– 11,5 млн грн, коштів обласного бюджету − 6,5 млн грн, коштів місцевих
бюджетів – 5,1 млн грн.
Окрім цього, на проведення капітальних ремонтів закладів охорони
здоров’я з обласного бюджету спрямовано більше 13,5 млн грн.
Завершено

капітальний

ремонт

та

оснащення

Золотоніської
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районної лікарні. Відкрито відділення гемодіалізу, проведено капітальні
ремонти терапевтичного відділення, відділення трансфузіології та
фізіотерапевтичного відділення, створено та проведено капремонти
діагностичного та відділення невідкладної допомоги. Загалом на
розвиток лікарні спрямовано 31,517 млн грн, в т.ч. за рахунок субвенцій
з державного бюджету – 9,526 млн грн, місцевих бюджетів міста
Золотоноша та Золотоніського району – 19,717 млн грн, обласного
бюджету – 2,274 млн грн.
За сприяння дочірнього підприємства „Діасервіс Плюс“ у жовтні
цього року на базі Звенигородської філії у відділенні нефрології та
діалізу замінено обладнання, в т.ч. медичне, на загальну на суму
9,8 млн грн.
У 2017 році завершено встановлення 12 стаціонарних та одного
пересувного флюорографа в лікувальних установах області, загальною
вартістю 18,5 млн грн.
У рамках виконання обласної програми розвитку паліативної
допомоги

на

2015 – 2020

роки

з

вересня

2017

року

активно

налагоджується робота в новому корпусі онкологічного диспансеру –
в тестовому режимі розпочав роботу обласний центр спеціалізованої
паліативно-хоспісної

допомоги

третього

рівня

на

10

ліжок.

На

забезпечення поточних потреб центру спеціалізованої паліативнохоспісної допомоги з обласного бюджету спрямовано 2,6 млн грн.
З 27.01.2017 розпочав прийом вагітних Черкаський обласний
перинатальний центр, що функціонує в складі КЗ. З моменту відкриття
вже проліковано 1 551 пацієнтку, прийнято 1 238 пологів. Народилося
1 272 немовляти, з них 200 – передчасно народжених (9 – з надзвичайно
малою масою тіла (до 1 000 г), 25 – з дуже малою масою (від 1 000 до
1 500 г), 35 – з малою масою (від 1 500 до 2 000 г). У відділенні
інтенсивної

терапії

новонароджених

проліковано 146 немовлят.

та

постінтенсивного

догляду
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Щодо впровадження інформаційних технологій
В області реалізується обласна програма інформатизації сфери
охорони здоров’я Черкаської області на 2015–2020 роки (рішення
обласної ради від 16.10.2015 № 43-19/VI).
На виконання Програми в КЗ, а саме в Черкаському обласному
перинатальному центру впроваджено МІС „Доктор ELEKS“ на 25 робочих
місць. У подальшому заплановано впровадити 125 ліцензій МІС
в обласній лікарні, включаючи діагностично-консультативний центр КЗ на
14 модулів. Також заплановано налагодження та модернізація локальної
мережі закладу. Придбано серверне обладнання та сучасне мережеве
обладнання. Загальна сума видатків склала більше 1,6 млн грн.
На сьогодні проводиться робота щодо інформатизації в закладах
охорони здоров’я Золотоніського району (Золотоніській центральній
районній лікарні, в міському та районному центрах первинної медикосанітарної допомоги). Закуплено 40 комп’ютерів (9 − за рахунок коштів
міста на суму 125 тис. грн та 31 − за рахунок коштів району на суму
379,4 тис. грн). Ще 100 робочих місць надано безкоштовно розробником
програми „Доктор ELEKS“. Здійснено навчання медичних працівників
основам роботи з програмою електронної картки пацієнта. Загалом на
реалізацію цих заходів спрямовано більше 1,6 млн грн.
У 5 міських центрах первинної медико-санітарної допомоги
м. Черкаси активно впроваджується електронна карта пацієнта.
Щодо покращення надання медичної допомоги населенню
у сільській місцевості
У

реформі

системи

охорони

здоров’я

України на

сьогодні

ключовими є зміни на первинній ланці надання медичної допомоги.
В області на цей час створено та функціонує 25 центрів первинної
медико-санітарної допомоги (далі – ЦПМСД), з яких 14 центрів є
районними медичними установами, 9 – міськими та 2 – сільських.
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До

складу

ЦПМСД

увійшли

143

лікарські

амбулаторії

та

407 фельдшерсько-акушерських пунктів, що дозволило забезпечити
населення доступною, безперервною медичною допомогою.
У 2017 році в Монастирищенському районі створено комунальний
заклад

„Монастирищенський

районний

центр

первинної

медико-

санітарної допомоги“ Монастирищенської районної ради Черкаської
області.
Не

створено

ЦПМСД

Катеринопільському,

у

Городищенському,

Лисянському,

Маньківському,

Кам’янському,
Тальнівському

районах.
Продовжує розширюватися мережа амбулаторій, які працюють на
засадах

загальної

реорганізації

практики-сімейної

дільничних

медицини,

лікарень,

як

лікарських

за

рахунок

амбулаторій,

фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів, так і за рахунок
створення нових амбулаторій.
Всього в області налічується 183 лікарські амбулаторії, з яких
174 амбулаторії працюють на засадах загальної практики-сімейної
медицини, що становить 95,1%.
Потребує

істотного

покращення

матеріально-технічна

база

амбулаторій загальної практики-сімейної медицини. Станом на 01.10.2017
в лікарських амбулаторіях області нараховується 188 автомобілів (32,1 %
від потреби), в т.ч. 157 автомобілів в амбулаторіях ЦПМСД (33,2 % від
потреби).

Необхідно

додатково

придбати

397

автомобілів

(в т.ч. 316 автомобілів для амбулаторій ЦПМСД).

СПОРТ
З метою якісної підготовки та участі провідних спортсменів області
у змаганнях різного рівня протягом 2017 року з обласного бюджету
передбачено:
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✓ на олімпійські види спорту 3 513,7 тис. грн (+ 1 460,4 тис. грн
у порівнянні з минулим роком);
✓ неолімпійські види 1 400,03 тис. грн (+ 527 тис. грн у порівнянні
з минулим роком).
Це дало змогу спортсменам області взяти участь у 440 спортивних
заходах, з яких – 179 навчально-тренувальні збори, 261 чемпіонати,
Кубки області та України (з олімпійських та неолімпійських видів спорту)
та провести в області 13 змагань Всеукраїнського рівня.
За кошти обласного бюджету відбулось покращення та оновлення
матеріально-технічної, спортивної бази, а також здійснено придбання
спортивного інвентарю та обладнання на загальну суму 2 820 361,00 грн.
Облдержадміністрацією за підсумками моніторинг результатів
виступів спортсменів здійснюється підтримка пріоритетних видів спорту
в

області,

веслування

зокрема:
на

стрільба

човнах

кульова,

Дракон,

веслування

кікбоксинг

WAKO,

академічне,
дзюдо,

бокс,

фехтування, спортивне орієнтування.
У 2017 році спортсмени області отримували встановлені обласною
радою стипендії (15 осіб), у т.ч. 2 стипендії спортсменам-інвалідам та
3 стипендії з неолімпійських видів спорту у розмірі 2 000 грн на одну
особу.
У 2017 році придбано житло особистому тренеру срібного призера
ХХХІ літніх Олімпійських ігор, заслуженому тренеру України, майстру
спорту СРСР зі стрільби кульової Нагнію Віктору Анатолійовичу за кошти
обласного

бюджету

у

сумі

568 122,00 грн

та

передано

актом

від 14 серпня 2017 року № 1/03/6324.
Спортсмени упродовж 2017 року гідно представляли Черкащину, як
на всеукраїнській, так і на міжнародній аренах, зокрема:
✓ Микола Кулик посів IV місце у фіналі з бігу на 400 м з бар’єрами,
а в естафеті 4 х 400 м здобув „срібло“, Віктор Пустовіт у складі збірної
команди з футболу виборов „срібло“ на XXIII літніх Дефлімпійських іграх;
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✓ Роман Данилюка здобув срібну медаль у вправі зі штовхання
ядра, Олександр Дорошенко завоював „бронзу“ у метанні спису на
Чемпіонаті світу з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням
опорно-рухового апарату, вадами зору та РФР;
✓ Артур Єфремов виборов „бронзу“ чемпіонату світу з боротьби
самбо;
✓

Дар’я Шаріпова здобула „золото“ та срібну медаль на

чемпіонаті Європи зі стрільби кульової;
✓ Роман Щербатюк та Іван Ткаченко стали чемпіонами світу,
„бронзу“ здобули Альбіна Сокол та Ігор Приходько 81 на чемпіонаті світу
з кікбоксингу WAKO;
✓ Артем

Манько

виборов

„бронзу“

чемпіонату

світу

з фехтування на візках;
✓ Анастасія Сапсай завоювала „золото“ чемпіонату Європи
з боротьби самбо;
✓ Денис Городнюк, Сергій Мелецький, Віталій Чередник, Катерина
Коваленко та Анна Чередник здобули 22 нагороди чемпіонату Європи з
веслування на човнах „Дракон“;
✓ Юрій Майдако виборов бронзову нагороду на чемпіонаті Європи
з боксу;
✓ Шевченко Сергій – ІІ місце, Короп Руслан – ІІ місце, Зайченко
Олексій – ІІІ місце на міжнародному турнірі з боротьби самбо;
✓ Максим Кофан (КДЮСШ „Вікторія“)

виборов „бронзу“

на

XV міжнародний турнір з боксу серед юніорів „Кубок Алієва“;
✓ Андрій Болобан виборов „бронзу“ на міжнародному турнірі
„Меморіал А. Чохелі“ з боротьби самбо.

ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
Станом на 27.11.2017 оздоровчими та відпочинковими послугами
охоплено 87 275 дітей, що становить 73,4% від загальної кількості дітей
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в області (у 2016 році – 84 831 дитину, що становило 71,4 %).
Оздоровчу

кампанію

2017

року

профінансовано

у

розмірі

29 479,043 тис. грн (2016 рік – 28 179,339 тис. грн), зокрема, з обласного
бюджету − 7 567,464 тис. грн, та залучено 9 288,369 тис. грн
позабюджетних коштів.
Забезпечено оздоровлення дітей пільгових категорій, а саме:
✓ 100 %

дітей)

(1 703

дітей-сиріт

та

дітей

позбавлених

батьківського піклування;
✓ 80 % (2 478 дітей) дітей учасників АТО, та 97% (38 осіб) дітей,
батьки яких загинули в зоні проведення АТО, від загальної кількості дітей
даних категорій.
За кошти обласного бюджету в ПП „Оздоровчий центр „Чайка“
(Одеська область) оздоровлено 176 дітей учасників АТО.
На базі ТОВ „Дитячий оздоровчий табір „Тимурівець“ (м. Сміла)
організовано та проведено профільну тематично-оздоровчу зміну для
77 дітей соціально незахищених категорій „Наша земля – Україна“
(05.08.2017 по 25.08.2017).
Не

вирішеним

залишилося

питання

віднесення

майнового

комплексу дитячого оздоровчого закладу „Придніпровський“ до сфери
управління облдержадміністрації.

КУЛЬТУРА ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Щодо проведення культурно-мистецьких заходів та фестивалів
У 2017 році облдержадміністрацєю розроблено та рішенням
обласної ради ухвалено Програму підтримки діяльності осередків
національних творчих спілок Черкаської області на 2017 – 2021 роки
(рішення

обласної

ради

від

08.09.2017

№ 16-21/VIІ)

метою

якої

є сприяння розвиткові професійної, мистецької, літературно-художньої
творчості,

підтримки

творчих

спілок

150,0 тис. грн на проведення заходів.

та

виділено

кошти

в

сумі
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Забезпечено проведення:
✓ заходів із вшанування 100-річчя подій Української революції
1017-1921 років та героїв Холодного Яру в с. Мельники Чигиринського
району (29-30 квітня 2017 року);
✓ Всеукраїнського молодіжного фестивалю „Холодний Яр –
фестиваль нескореної нації“;
✓ Всеукраїнського

фестивалю

„Ше. Fest“

в

с. Моринці

Звенигородського району;
✓ фестивалю байкерського руху „Тарасова гора“;
✓ міжнародного музейного свята „Трипільська толока“, „Купайло
в Легедзиному“;
✓ VII фестивалю театрів ляльок України "Мереживо казкове"
(11 – 15 вересня 2017 року);
✓ обласний симпозіум майстрів народного мистецтва на базі
Національного історико-культурного заповідника „Чигирин“;
✓ 60-річчя Черкаського академічного заслуженого українського
народного хору, 25-річчя створення Черкаського симфонічного оркестру
Комунального закладу „Черкаська обласна філармонія Черкаської
обласної ради“.
У 2016−2017 роках спрямовано з обласного бюджету 270 тис. грн
на щорічні стипендії, премії обласної ради та облдержадміністрації
митцям галузі культури, письменникам, кращим студентам вищих
мистецьких навчальних закладів, грошову винагороду переможцям
конкурсу редакцій друкованих, електронних ЗМІ та журналістів, премії
імені Михайла Максимовича, Порфирія Демуцького, Василя Симоненка
та Данила Нарбута.
В області функціонує розгалужена система музейних закладів та
заповідників державного та національного значення, які упродовж
2017 року відвідали майже 842 тис. осіб.
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Щодо сприяння розвитку громадянського суспільства
У 2017 році продовжують роботу:
✓ громадська рада при облдержадміністрації;
✓ координаційна рада учасників бойових дій та ветеранів АТО
в Черкаській області;
✓ рада обласної державної адміністрації з питань взаємодії
з громадськими організаціями національних меншин.
Представники громадських організацій входять до складу комісій
і робочих груп облдержадміністрації та обласної ради, зокрема:
✓ регіональної комісії з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних
програм та проектів Черкаської області, які можуть фінансуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
✓ комісії з оцінки та конкурсного відбору природоохоронних
проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
обласного бюджету;
✓ конкурсної комісії для відбору кандидатів на зайняття вакантних
посад

державної

служби

категорії

„Б“

структурних

підрозділів

облдержадміністрації;
✓ конкурсних комісій з визначення кандидатур на посади головних
лікарів, директорів обласних комунальних закладів, підприємств, установ
Черкаської обласної ради.
На реалізацію Програми розвитку громадянського суспільства на
період до 2019 року обласною радою спрямовано 850 тис. грн. На
виконання заходів Програми проведено конкурс з відбору соціальних
проектів неурядових організацій (підтримано 14 соціальних проектів) та
проведено форум інститутів громадянського суспільства.
Щодо вшанування видатних особистостей та історичних дат
Для вшанування пам’яті видатних знаменитих особистостей,
відзначено історичних дат та подій в 2017 році встановлено такі пам’ятні
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знаки та меморіальні дошки:
✓ пам’ятний знак народному депутату України двох скликань
Михайлу Дмитровичу Сироті в м. Черкаси біля Черкаського державного
технологічного університету по бульвару Шевченка;
✓ пам’ятні знаки героям холодноярцям в селах Медведівка
та Мельники Чигиринського району;
✓ пам’ятний знак „Чорним запорожцям“ в м. Золотоноші.
✓ завершено пам’ятну композицію Святителю Луці Кримському,
архієпископу Кримському та Сімферопольському та його батькам
у Соборному сквері в м. Черкаси.
Завершуються роботи з виготовлення пам’ятного знаку Герою
України, народній артистці України, лауреату Національної премії
ім. Т.Г. Шевченка Кириченко Раїсі Панасівні, пам’ятного знаку народній
артистці України Павловській Ользі Петрівні та пам’ятного знаку
Анатолію Максимовичу Пашкевичу – авторам пісні „Степом, степом…“,
народному артисту України та заслуженому діячеві мистецтва України
Миколі Тодосійовичу Негоді.
На

стадії

розробки

пам’ятний

знак

першому

Черкаському

та Канівському старості Остафію Дашковичу.
Щодо книговидання
На

реалізацію

Програми

розвитку

інформаційного

простору

Черкаської області на 2012–2017 роки на підтримку книговидання
передбачено кошти в сумі 700 тис. грн.
У цьому році оновлено склад експертної ради облдержадміністрації
з

питань

розвитку

книговидавничої

справи

в

області.

Згідно

з пропозиціями означеної експертної ради, до друку бюджетним коштом
рекомендовано видати 22 видання суспільно необхідної літератури.

