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ВСТУП
Програму економічного і соціального розвитку Черкаської області
на
2016
рік
розроблено
Департаментом
регіонального
розвитку
облдержадміністрації спільно з галузевими департаментами, управліннями
облдержадміністрації,
райдержадміністраціями
та
міськвиконкомами,
територіальними структурами центральних органів виконавчої влади в області.
При підготовці Програми враховані пропозиції внесені громадськістю.
Програма відповідає завданням та пріоритетним напрямам Державної
стратегії регіонального розвитку до 2020 року та стратегії розвитку Черкаської
області на період до 2020 року.
Програма підготовлена на основі аналізу розвитку області за попередній
період та визначає пріоритетні цілі розвитку, основні заходи їх досягнення
та очікувані результати на 2016 рік.
Основні показники економічного та соціального розвитку на 2016 рік
сформовано
за
розрахунками
галузевих
департаментів,
управлінь
облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади в області.
Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів
Програми покладено на організаційний ресурс – спільну продуктивну роботу
обласної державної адміністрації та обласної ради разом з іншими органами
виконавчої влади області, територіальними органами міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування
у співпраці з громадськими організаціями.
Виконання програми сприятиме перетворенню економіки області на більш
конкурентноспроможну, за рахунок як прямих іноземних так і внутрішніх
інвестиційу перспективні сектори, стимулювання розвитку підприємництва,
ефективному використанню природних ресурсів, що в кінцевому результаті
матиме позитивний вплив на підвищення експортного потенціалу місцевих
виробників та освоєння нових ринків збуту продукції.
Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме
такий підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених
в область ресурсів, сприятиме громадянській злагоді у регіоні.
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Основні тенденції економічного і соціального
розвитку області у 2015 році
2015 рік для Черкащини став роком прийняття ключових рішень, що мають
безпосередній вплив на розвиток регіону в середньостроковій перспективі.
Це насамперед Стратегія розвитку області до 2020 року та Перспективний план
формування територіальних громад.
В той же час економічна ситуація була і залишається складною протягом
року, з деякими проявами позитивних тенденцій у другому півріччі.
Погіршення зовнішньої кон’юнктури на товари вітчизняного виробництва,
зменшення внутрішнього попиту на продукцію через зменшення реальних
доходів населення мали негативний вплив на стан промислового виробництва,
який забезпечує майже 22% валової доданої вартості в області. Обсяги
виробництва у січні-жовтні 2015 року зменшилися проти відповідного періоду
попереднього року на 11,5% (по Україні – на 15,4%).

Зменшення промислового виробництва відбулося, в основному, через спад
у машинобудівній галузі – на 25,1%, хімічній – на 21,2% та харчовій – на 10,0%.
Основною причиною спаду обсягів виробництва у галузі машинобудування
стало призупинення виробництва на ДП «Автоскладальний завод № 2»
ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (виробничі цехи переведено
у режим консервації) у звязку із значним падінням автопродаж в Україні
та закриттям основного ринку збуту продукції підприємства – Росії. З початку
2015 року легкові автомобілі в області не виробляються.
У хімічній галузі відбулося зменшення обсягів виробництва на найбільшому
підприємстві галузі - ПАТ «Азот», що майже чотири місяці не працював через
припинення постачання газу.
У харчовій промисловості обсяги виробництва скоротилися у м’ясній
та молочній галузях, лікеро-горілчаному виробництві, виробництві хліба,
хлібобулочних і борошняних виробів, виробництві олії та тваринних жирів.
5

Причини падіння обсягів виробництва – це скорочення ринків збуту
продукції, особливо ринку Російської Федерації, зменшення попиту на продукцію
на внутрішньому ринку.
Разом з тим, в окремих галузях переробної промисловості забезпечено
зростання обсягів виробництва, зокрема на підприємствах текстильного
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –
на 6,1%, металургійного виробництва; виробництва готових металевих виробів,
крім машин та устаткування – на 8,9%, виробництва гумових та пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 11,1%.
Останні місяці роботи свідчать про поліпшення ситуації. Починаючи
з травня п.р. у харчовій промисловості, а з серпня – в цілому по промисловості
відбувається збільшення обсягів промислового виробництва порівняно
з попереднім місяцем.
В області завершено будівництво цеху з виробництва металоконструкцій
у Драбівському районі ТОВ «Етуаль Метал» (м. Сміла) та почало виробничу
діяльність підприємство з виробництва гофрокартону ТОВ «Завод гофротари
«Придніпровський» (м. Городище).
Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-жовтні 2015 року
становив 34,2 млрд.грн. У розрахунку на одну особу реалізовано продукції
на суму 27,2 тис.грн.
Виробництво продукції сільського господарства, питома вага якого
у валовій доданій вартості області майже 24%, у січні-жовтні 2015 року порівняно
з січнем-жовтнем 2014 року зменшилось на 1,1%, в основному, за рахунок
зменшення обсягів виробництва продукції тваринництва на 3,9%.

Значне подорожчання кормів, енергоресурсів та низький рівень
закупівельних цін на продукцію тваринництва призвело до збільшення
збитковості її виробництва в особистих селянських господарствах внаслідок чого
у січні-жовтні 2015 року чисельність поголів’я великої рогатої худоби в області
скоротилася на 5,6%, в тому числі корів – на 2,4%, свиней – на 5,2%. Реалізація
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на забій худоби і птиці у живій масі зменшилася на 2,9%, в основному, через
зменшення обсягів реалізації м’яса птиці у сільськогосподарських підприємствах
на 1,7% та свиней – на 9,8%. Проте, збільшилося виробництво молока на 0,2%
за рахунок підвищення продуктивності корів шляхом покращення технології
їх утримання, реконструкції та модернізації молочно-тваринницьких комплексів.
У 2015 році в області реалізовано ряд інвестиційних проектів
з реконструкції тваринницьких приміщень із запровадженням сучасних ресурсоенергозберігаючих технологій на сільгосппідприємствах: ТОВ «Кищенці»,
ТОВ «Дзензелівське» та ФГ Пащенка Маньківського району, СТОВ «Агроспілка»
Шполянського району. За 10 місяців 2015 року завершено реконструкцію
та введено в дію комплекс по вирощуванню та відгодівлі свиней
ТОВ «Агропромисловий комплекс Насташки» Уманського району; ферму
по вирощуванню кролів ТОВ «Агроплант» Уманського району; корівник
на 200 голів ПСП «Агрофірма «Шульц» м. Городище. Введені в дію молочний
блок та замінено молокопровід СТОВ «Лан» у с.Плоске Смілянського району.
Обсяги виробництва продукції рослинництва в області зросли на 0,7%.
Черкащина традиційно посідає провідні місця в державі по виробництву
сільськогосподарської продукції на душу населення, за урожайністю зернових
та технічних культур. У 2015 році урожайність зернових культур становила
58,9 ц/га, що є найвищою в Україні.
У січні-вересні 2015 року зовнішньоторговельний оборот області
зменшився порівняно з відповідним періодом попереднього року у 1,7 раза
і становив 473,5 млн.дол.США, обсяг експорту товарів зменшився на 32,7%
за рахунок скорочення поставок продуктів рослинного походження на 25,4%,
добрив – на 57,7% та готових харчових продуктів – на 31,3%, обсяг імпорту
товарів зменшився на 53,8% за рахунок скорочення продукції хімічної
та пов’язаних з нею галузей промисловості на 59,3%, поставок машин,
обладнання і механізмів, електротехнічного обладнання – на 42,6%, готових
харчових продуктів – на 26,2%. Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне, і становить
154,1 млн.дол.США.

На скорочення експорту перш за все вплинула втрата поставок до Росії.
Тому підприємства області переорієнтовують збут своєї продукції до інших країн.
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За підсумками 9 місяців 2015 року зріс експорт до Індії майже у 15,2 раза
(до 16,8 млн. дол. США), до Туреччини – у 2,6 раза (до 27,5 млн. дол. США),
до Єгипту – у 2,4 раза (до 12,8 млн. дол. США), до Казахстану – на 50,5%
(до 14,6 млн. дол. США).
Обсяг унесених в економіку області прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) станом на 1 жовтня 2015 року становив 411,4 млн.дол.
США, що на 19,8% менше, ніж на початок року. Із країн ЄС унесено
181,6 млн.дол.США прямих інвестицій (44,1% загального обсягу акціонерного
капіталу), з інших країн світу – 229,8 млн.дол.США (55,9%). Обсяг прямих
іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення на 1 жовтня 2015 року
становив 328,5 дол. США.
У січні-вересні 2015 року прямий акціонерний капітал нерезидентів
збільшився на 5,0 млн.дол.США. У той же час вилучено 0,5 млн.дол.США.
Вартість акціонерного капіталу зменшилась за рахунок негативного впливу
курсової різниці на 106,0 млн. дол. США.
У січні-вересні 2015 року підприємствами та організаціями області
за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2402,1 млн.грн. капітальних
інвестицій (питома вага у загальнодержавних обсягах – 1,4%), що на 1,8% більше
порівняно з січнем-вереснем 2014 року. У розрахунку на одиницю населення
обсяг капітальних інвестицій становив 1918,2 грн.
Аналіз структури капітальних інвестицій, залучених у розвиток економіки
та на оновлення основних фондів підприємств за рахунок усіх джерел
фінансування, свідчить, що основна частина капіталовкладень – це власні кошти
підприємств, які у січні-вересні 2015 року становили 1810,0 млн.грн., або 75,4%
загального обсягу. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно
0,7%, або 16,6 млн.грн. та 6,1%, або 147,3 млн.грн., відповідно. Частка
запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 4,0%
(96,7 млн.грн.). На індивідуальне житлове будівництво населенням спрямовано
13,0% (312,4 млн.грн.).
Для поліпшення інвестиційного клімату в області викорінюється практика
тиску на бізнес, встановлено ліберальні місцеві податки (ставка податку
на нерухомість у м. Черкаси 0,5% за 1 кв. м), спрощується земельна бюрократія
(ліквідована земельна комісія в облдержадміністрації) та процес реєстрації
бізнесу (реєстрація бізнесу проводиться протягом 24 годин).
У 2015 році із державного фонду регіонального розвитку залучено кошти
для фінансування 18 проектів, відібраних регіональною комісією з оцінки
та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, на загальну суму 67,9 млн. грн., які затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України. Із них 16 проектів передбачено
Планом реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період
2015 – 2017 роки.
Залишається складною ситуація у будівельній галузі. У січні-жовтні
2015 року підприємствами області виконано будівельних робіт на 609,7 млн.грн.,
що на 8,1% менше до відповідного періоду попереднього року. Будівництво
будівель зменшилося на 15,0%, у т.ч. нежитлових – на 40,4%, житлових –
збільшилося на 0,2%. Водночас, будівництво інженерних споруд зросло на 16,4%.
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Однак, за січень-вересень 2015 року в області прийнято в експлуатацію
93,6 тис. кв. м загальної площі житла, що на 26,8% більше, ніж за відповідний
період попереднього року.
Станом на 01.11.2015 у сфері малого підприємництва функціонує
7427 малих підприємств та 52129 підприємців-фізичних осіб. У січні-жовтні
2015 року до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва
надійшло 853,5 млн. грн.
З метою підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
та забезпечення стабільної роботи бюджетної сфери в області розроблені
на 2015 рік заходи щодо наповнення бюджету, вишукання додаткових джерел,
у тому числі за рахунок детінізації економіки, економного і раціонального
використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.
Реалізація заходів забезпечила позитивні результати. За січень-жовтень 2015 року
до бюджетів усіх рівнів по області мобілізовано 7482,1 млн. грн., що на 30,8%
більше, ніж за відповідний період 2014 року, з них до державного бюджету –
4953,2 млн. грн. (на 26,6% більше), до місцевих бюджетів області –
2528,9 млн. грн. (на 39,8% більше).

Досягнуто приросту надходжень з основних бюджетоформуючих податків,
які мобілізуються на території області. А саме, надходження платежів
по Черкаській митниці зросли на 581,5 млн. грн. (160,4%), податку на доходи
фізичних осіб – на 331,8 млн. грн. (25,6%), податку на додану вартість
із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) – на 193,5 млн. грн. (30,2%),
єдиного податку – на 140,1 млн. грн. (81,4%), плати за землю – на 87,5 млн. грн.
(27,9%).
До бюджету розвитку місцевих бюджетів надійшло 33,8 млн. грн. власних
доходів, що становить 1,3% в загальному обсязі доходів місцевих бюджетів.
Видатки місцевих бюджетів виконані в обсязі 6356,7 млн. грн., або 71,9%
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до запланованого на рік, з яких на фінансування інвестиційних проектів місцевого
рівня спрямовано 79,7 млн. грн., або 1,3% загального обсягу.
Складна економічна ситуація негативно вплинула на ринок праці в області.
Характерними тенденціями у 2015 році стали підвищення рівня безробіття,
зменшення середньооблікової чисельності штатних працівників, зменшення
кількості вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями
до служби зайнятості, збільшення заборгованості з виплати заробітної плати.
Так у січні-червні 2015 року рівень безробіття (за методологією МОП)
збільшився порівняно з початком року на 0,1%.
Станом на 01.11.2015 заборгованість із виплати заробітної плати становила
27,6 млн. грн., що на 24,2% більше, ніж на початок року.
Середньомісячна заробітна плата в області у січні-жовтні 2015 року
порівняно з відповідним періодом попереднього року зросла на 16,3% і становила
3251 грн. Проте, інфляційні процеси зменшили обсяги реальної заробітної плати
на 23,9%.

Середній розмір пенсії в області станом на 01.11.2015 збільшився
до початку року на 7,2% і становив 1554,68 грн.
У зв’язку зі зменшенням обсягу реальних доходів населення обсяг обороту
роздрібної торгівлі у січні-жовтні 2015 року зменшився на 14,8% і становив
22,9 млрд. грн.
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Протягом 2015 року в області забезпечено стабільне функціонування
систем соціального захисту та соціального забезпечення населення, закладів
гуманітарної сфери.
За 10 місяців 2015 року різними видами соціальних допомог скористалися
296,2 тис. сімей, або 52,4% від загальної кількості сімей області. Сума виплаченої
їм допомоги склала 1474,4 млн. грн., що на 392,2 млн. грн. більше порівняно
з відповідним періодом попереднього року.
Станом на 01.11.2015 субсидіями на житлово-комунальні послуги
скористалося 181,4 тис. сімей області, що на 158,6 тис. сімей більше, ніж
у відповідному періоді попереднього року. Сума нарахувань збільшилася
на 336,6 млн. грн. і становила 383,8 млн. грн.
У зв’язку з подіями в Криму та на сході країни, на облік, як внутрішньо
переміщених, взято 8508 сімей. За отриманням адресної допомоги на проживання
та оплату комунальних послуг звернулося 7502 сім’ї, з яких 7324 вже призначено
допомогу.
За призначенням державної соціальної допомоги звернулося 1457 сімей,
з них 1216 сім’ям призначено державну соціальну допомогу, по інших – процес
призначення триває.
У Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право
на пільги, перебуває на обліку 2358 учасників АТО, яким встановлено статус
учасника бойових та 38 осіб які мають статус інваліда війни. Статус члена сім’ї
загиблого встановлено 158 особам за 69 загиблих військовослужбовців під час
проведення антитерористичної операції. Цим категоріям осіб надаються пільги,
гарантовані державою.
Допомогу за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 50 тис. грн.
виплачено 88 сім’ям загиблих.
Розроблено програму соціального захисту бійців та відкрито центр
реабілітації учасників АТО, створено обласний центр допомоги учасникам АТО.
Станом на 30.09.2015 у Центрі реабілітації учасників АТО пройшли медичну
реабілітацію 456 учасників антитерористичної операції, з яких 60 –
11

демобілізовані. На базі Черкаської обласної лікарні відкрито відділення
відновного лікування на 15 ліжок.
У 2015 році виділено кошти на придбання 6 квартир для сімей загиблих
військовослужбовців. Прийнята перша в державі обласна програма забезпечення
учасників АТО та членів їхніх сімей житлом у 2015 - 2020 роках, яка спрямована
на поступове, соціально ефективне та виважене вирішення гострої проблеми
забезпечення житлом зазначеної категорії населення у спосіб пільгового
житлового кредитування з відсотковою ставкою у 3 %.
У галузі охорони здоров’я станом на 30.09.2015 в області функціонує
250 лікувально-профілактичних закладів та їх відокремлених структурних
підрозділів, що є на рівні відповідного періоду попереднього року. В області
створено 13 ЦПМСД, до складу яких ввійшли 107 лікарських амбулаторій
та 345 ФАПів, що дозволило забезпечити населення доступною, безперервною,
своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.
Проводиться реконструкція приміщення поліклініки обласної лікарні під
перинатальний центр, яку планується завершити до кінця 2015 року.
За 9 місяців 2015 року в області зареєстровано 1787,1 тис. випадків хвороб,
що на 77,5 тис. випадків менше, ніж за відповідний період попереднього року.
Показник захворюваності всього населення за 9 місяців 2015 року склав
14224,9 на 10 тис. відповідного населення, що на 3,5% менше до відповідного
періоду попереднього року.
У галузі освіти протягом 2015 року органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування оптимізовано мережу загальноосвітніх навчальних закладів.
Прийнято рішення про ліквідацію 8, призупинення діяльності 4 та реорганізацію
24 загальноосвітніх навчальних закладів.
З початку 2015 року відкрито 9 додаткових дошкільних груп при
функціонуючих дошкільних навчальних закладах. Після реконструкції відновлено
роботу дошкільного навчального закладу «Яблунька» у с.Степанки Черкаського
району. Усіма формами дошкільної освіти охоплено 98% дітей віком від 3
до 6 (7) років та всі діти 5 - річного віку.
У навчальних закладах області встановлено 11813 одиниць сучасної
комп’ютерної техніки. Працює 819 навчальних комп’ютерних комплексів.
До мережі Інтернет мають доступ всі загальноосвітні навчальні заклади (625). Усі
шкільні бібліотеки області обладнані комп’ютерною технікою та мають доступ
до мережі Інтернет.
У навчальному 2015-2016 році учні Гельмязівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради та Золотоніської гімназії імені
С.Д. Скляренка отримали класи робототехніки. У відділах освіти м.Сміли
і Шполянського району проводяться тендери на придбання 4 шкільних наборів
LEGO з програмним забезпеченням для вивчення окремих предметів у 1 – 10
класах.
Організованим підвезенням охоплено всіх 8670 учнів, які знаходяться
за межею пішохідної доступності та потребують підвезення. Підвезення учнів
до місць навчання і додому забезпечують 175 шкільних автобусів. Протягом
9 місяців 2015 року закуплено 6 шкільних автобусів. Безкоштовним підвезенням
у сільській місцевості забезпечено також 1669 педагогічних працівників.
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У сфері реалізації державної молодіжної політики з метою виховання
почуття гідності та проявлення патріотичного духу молодого покоління,
усвідомлення ситуації, яка склалася на сході України в 2015 році проведено
профільну спортивно-оздоровчу зміну «Юний спортсмен» (база БФ «Дахнівська
Січ», с. Свидівок, Черкаський район); на базі дитячого оздоровчого комплексу
«Придніпровський» (Золотоніський р-н, с. Чапаєвка) організовано профільну
військово-патріотичну спортивну зміну «Патріот України». Крім того, у заміських
таборах області організовано проведення військово-патріотичні зміни за участю
воїнів АТО, козацьких формувань, волонтерів.
З метою патріотичного виховання дітей у Канівському районі проведено
військово-спортивні
змагання
у
наметовому
таборі
ім.
І.Підкови
МГО «Міжнародний союз козацтва» Канівський полк. Крім того, проведено
військово-спортивні змагання у наметовому таборі «Козацька слава».
Протягом 2015 року проведено: благодійну акцію до Дня пам’яті людей, які
померли від СНІД під гаслом «Неси своє добро!» з метою популяризації
здорового способу життя (м. Черкаси), обласний етап Всеукраїнського
фотоконкурсу «Молоде обличчя України», фестиваль «Молода хвиля-2015»
до Дня молоді, III-й обласний фестиваль «Дорога на Січ» в рамках обласного
фестивалю «Ми діти твої, Тарасе», обласний етап Всеукраїнського проекту
«Студреспубліка» на базі ДОЗ «Дахнівська Січ», свято для вагітних жінок «Future
Mama Fest» або «+1», екологічний фестиваль «Грін Фест», «Всеукраїнський
молодіжний мистецький форум «Кобзареві джерела 2015».
У галузі культури в 2015 році проведено заходи з відзначення 201-ї річниці
від дня народження та 154-ї річниці перепоховання Т. Г. Шевченка;
етнографічний фестиваль «Трипільські зорі»; молодіжний рок-фестиваль
«Холодний Яр»; фестиваль патріотичної пісні «Героям слава!».
Також проводились всеукраїнські, міжнародні мистецькі заходи:
міжнародний театральний фестиваль «Сцена людства»; міжнародне свято «В сім’ї
вольній, новій»; міжнародне музейне свято «Трипільська толока»; всеукраїнський
Шевченківський форум «Свою Україну любіть»; перший Всеукраїнський
фестиваль «Ше. Fest»; всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької
творчості «Козацький шлях»; молодіжний мистецький фестиваль «Кобзареві
джерела»; конкурс-фестиваль для талановитих дітей та молоді «Зоряні мости»;
ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологія візуальності:
стратегії, концепти, проекти»; ІІІ Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок
«Мереживо казкове».
Протягом 2015 року в області як в реальному секторі економіки так
і в соціальній сфері проведено роботи з впровадження енергозберігаючих
заходів. В рамках Програми підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2015 роки реалізовано
77 заходів (заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівель, заміна котлів
та систем опалення, інше) на загальну суму 13,26 млн. грн., зекономлено
557,8 тонн умовного палива, що в перерахунку становило 485,4 тис. куб. м газу.
У сфері охорони навколишнього природного середовища проводилась
робота по створенню національного природного парку «Холодний Яр»
в Кам’янському та Чигиринському районах.
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Станом на 01.11.2015 за межі області на знешкодження вивезено більше
10,4 тонн відходів пестицидів із Городищенського та Шполянського районів.
У 2015 році завершено реконструкцію очисних споруд у м.Монастирище,
що сприятиме зниженню антропогенного навантаження на річку Гірський Тікич
та покращенню екологічної ситуації в районі, запущена перша гілка очистки
стічних вод у м. Золотоноша, що дозволило покращити показники стоків до норм
гранично-допустимих концентрацій.
Підписано меморандум про співпрацю з компанією «KOOP International
UA» (Королівство Бахрейн) щодо Проекту будівництва заводу комплексної
переробки відходів, що планується до впровадження товариством «ЕКО-БАЙК».
Реалізація Проекту дасть можливість вирішити питання подальшого поводження
з твердими побутовими відходами у 8 районах області.
В процесі впровадження реформи з децентралізації в області створено
перші 3 об’єднані територіальні громади: Мокрокалигірська сільська, Єрківська
селищна ОТГ Катеринопільського району, Білозірська сільська ОТГ Черкаського
району, де 25 жовтня 2015 року відбулися перші вибори. Розпочато процес
створення Катеринопільської селищної об’єднаної громади.
Динаміка основних показників економічного і соціального розвитку області
за 2014-2015 роки
од.
Показник
2014
2015
виміру
Індекс промислового виробництва (у % до
%
94,3
88,5**
попереднього року)
Індекс сільськогосподарського
%
98,3
98,9**
виробництва (у % до попереднього року)
Індекс капітальних інвестицій (у % до
%
80,3
101,8*
попереднього року)
Прийняття в експлуатацію загальної площі
тис.м2
127,5
93,6*
житла
Обсяг прямих іноземних інвестицій з
млн.дол.
512,9
411,4*
початку інвестування
США
Індекс споживчих цін (у % до грудня
%
124,2
140,4**
попереднього року)
Індекс обороту роздрібної торгівлі (у % до
%
98,1
85,2**
попереднього року)
млн.дол.
Експорт товарів
624,3
313,8*
США
млн.дол.
Імпорт товарів
457,0
159,7*
США
Коефіцієнт покриття експортом імпорту
%
1,37
1,97*
Рівень зареєстрованого безробіття
%
3,5
2,6**
Середньомісячна заробітна плата
грн.
2829
3251**
* - показники за січень-вересень 2015 року
** - показники за січень-жовтень 2015 року
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ІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ
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1. Місцевий та регіональний
економічний розвиток

Місцевий економічний розвиток – це процес,
у рамках якого партнери з державних / муніципальних,
ділових і неурядових кіл працюють разом задля створення
кращих умов для економічного зростання та створення
нових робочих місць.
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1.1. Інвестиційна діяльність
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
промоція інвестиційних можливостей;
розвиток інвестиційної інфраструктури;
єфективний інвестиційний супровід.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
презентація економічного
та інвестиційного потенціалу області
на всеукраїнських та міжнародних виставках, ярмарках, форумах;
створення інвестиційного порталу;
підготовка інвестиційних пропозицій;
виготовлення презентаційних друкованих та відеоматеріалів;
проведення організаційних заходів направлених на створення в області
першого індустріального парку;
залучення фінансового ресурсу ДФРР (на умовах співфінансування) для
розвитку інфраструктури, що матиме позитивний вплив на інвестиційну
привабливість територій;
проведення інформаційного супроводу процесу реалізації інвестиційних
проектів серед населення;
координація роботи територіальних представництв державних органів
виконавчої влади, які впливають на інвестиційний процес;
підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влати
та місцевого самоврядування з питань обслуговування інвесторів
та супроводження інвестиційних проектів;
реалізація інвестиційних проектів:
ПрАТ «Шполатехагро» - будівництво заводу з калібрування посівного
матеріалу сільськогосподарської продукції у м. Шпола Шполянського району;
ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» (м.Дніпропетровськ) - будівництво заводу
з переробки сої у м.Золотоноша;
ТОВ «Кищенці» (с. Кищенці Маньківського району) - реконструкція з
розширенням
існуючої
молочно-товарної
ферми
до
4500
голів
у с. Добра (будівництво ІІ черги приміщень на 600 голів дійних корів);
ТОВ «Дукра Агро» (с. Роги Маньківського району) - реконструкція
існуючих та розміщення нових об’єктів будівництва сільськогосподарського
призначення для тваринництва та господарського двору в адміністративних
межах Рогівської сільської ради;
ПП «Віктор і К» (м.Світловодськ, смт Власівка, Кіровоградська область) будівництво елеватора насіння сої в смт Чорнобай.
Очікувані результати у 2016 році:
збільшення обсягу капітальних інвестицій (у порівнянних цінах) на 4,8%;
збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій за рік на 2,9%.
Відповідальні за виконання:
Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (далі
- облдержадміністрація), райдержадміністрації, міськвиконкоми.
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1.2. Промислове виробництво
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
підвищення конкурентоспроможності промислової продукції;
підтримка місцевого виробника.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
налагодження на підприємствах області випуску продукції військового
та цивільного і подвійного призначення з метою імпортозаміщення;
пропагування позитивного досвіду підприємств, які мають сучасні
системи управління, випускають якісну та безпечну продукцію, перебудовують
власне виробництво відповідно до вимог європейських стандартів і норм
та успішно експортують продукцію за межі України;
сприяння находженню інвестицій на підприємства промисловості для
здійснення модернізації промислових потужностей та впровадженню
енергозберігаючих технологій виробництва;
опрацювання можливості залучення наукового потенціалу області
до виконання дослідних та конструкторських робіт за державним оборонним
замовленням;
допомога у встановленні ефективних коопераційних зв'язків між
підприємствами різних форм власності, реалізації механізмів державноприватного партнерства, спрямованих на збільшення обсягів тарозширення
номенклатури продукції оборонного призначення;
створення
консультаційного
пункту
стосовно
європейського
законодавства в сфері оцінки відповідності продукції вимогам Європейських
Директив та Регламентів;
проведення щорічного обласного конкурсу якості продукції (товарів,
робіт, послуг) «Черкаська якість», збільшення кількості учасників;
відновлення роботи ДП «Автоскладальний завод № 2» ПАТ «Автомобільна
компанія «Богдан Моторс» (м.Черкаси);
будівництво, реконструкція та модернізація промислових підприємств:
проведення на ПАТ «ЧШК» (м.Черкаси) реконструкції та модернізації
набивної машини «ШТОРК» (модель РД);
будівництво заводу з виробництва олії ТОВ «Оіл Продакшин Юкрейн ЛТД»
(м.Золотоноша);
встановлення лінії з розливу олії на ВКФ «Дельта» (м.Золотоноша);
впровадження на ПАТ «Уманьферммаш» 5 нових технологічних процесів,
з яких 3 – ресурсозберігаючі (м.Умань);
будівництво на санітарному скиді водосховища діючої Стеблівської ГЕС
у Корсунь-Шевченківському районі нової мікро-ГЕС;
відновлення та введення в експлуатацію Воронянської мікро-ГЕС
в Жашківському районі;
впровадження у виробництво нових видів продукції та модернізації
виробництва на:
ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора» (м.Черкаси) - освоєння у виробництво
лаку для каменю;
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ТОВ «Черкасиелеватормаш» (м.Черкаси) - розширення номенклатури
виробництва екструдерів, а саме екструдеру нового покоління та двошнекового
екструдеру;
ПАТ «ЧШК» (м.Черкаси) - реконструкції та модернізації набивної машини
«ШТОРК» модель РД;
ПрАТ «Світ меблів Україна» (Уманський район) - впровадження
у виробництво 6 гарнітурів меблів для спальні та 4 наборів меблів для
передпокою;
Державне підприємство «Оризон-Навігація» (м.Сміла) - освоєння нового
виду навігаційного обладнання;
ПрАТ «Золотоніська ПКФ» (м.Золотоноша) - освоєння виробництва нової
продукції.
Очікувані результати у 2016 році:
збільшення обсягів промислової продукції на 1,5%.
Відповідальні за виконання:
Департамент регіонального розвитку, управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми.

1.3. Агропромисловий комплекс та земельні відносини
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
диверсифікація структури сільськогосподарського виробництва;
підвищення конкурентноздатності виробленої тваринницької продукції;
забезпечення населення високоякісними продуктами харчування власного
виробництва;
забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
сприяння розвитку мережі сучасних форм кооперації в аграрному секторі;
створення 20 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
створення регіонального навчально-практичного центру розвитку
багатофункціональних кооперативів;
навчально-інформпційна
підтримка
сільського
населення,
в т.ч. сільськогосподарської кооперрації, удосконалення підготовки фахівців для
малого бізнесу в сільській місцевості;
залучення інвестицій та коштів міжнародної технічної допомоги для
розвитку малого і середнього підприємництва, сільськогосподарської кооперації
у сільських населених пунктах;
розвиток горіхівництва;
забезпечення оптимальних обсягів посівних площ овочевих та круп’яних
культур, особливо в сільськогосподарських підприємствах;
залучення сільгосппідприємств до участі у проекті аграрних розписок;
запровадження промислових технологій виробництва молока та свинини;
сприяння виробництву інкубаційних яєць бройлерних кросів курей м’ясного
напрямку продуктивності;
підтримка місцевого виробництва та переробки сільськогосподарської
продукції;
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проведення реконструкції тваринницьких приміщень із запровадженням
сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій:
реконструкція молочно-товарної ферми на 300 голів з встановленням
молокопроводу СТОВ ім. Гришка у с. Ризине Звенигородського району;
реставрація корівника на 200 голів з встановленням молокопроводу
СВК «Козацький» у с. Козацьке Звенигородського району;
введення в експлуатацію 2-х тваринницьких приміщень для утримання
свиней ТОВ «Чорнобайм'ясо» у с. Скородистик Чорнобаївського району;
відновлення 2-х корпусів для утримання поголів’я птиці м’ясних порід
ПрАТ «Чорнобай-птиця» у смт Чорнобай Чорнобаївського району;
будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень для корів
та ремонтного молодняку ВРХ ТОВ «Кищенці» у с. Кищенці Маньківського
району;
реконструкція
свиноферми
на
2000
голів
(другий
етап)
ФГ»ПрестижАгроЛюкс» у с. Рубаний Міст Лисянського району;
підвищення частки сільськогосподарського продукції регіональних
виробників у структурі споживання населення області шляхом покращення
їх доступу до ринків збуту;
постійне проведення в містах і районах області ярмаркових заходів
з продажу сільськогосподарської продукції та інших продовольчих товарів
із залученням місцевих сільськогосподарських підприємств, фермерських
господарств, підприємств харчової промисловості та інших суб’єктів
господарської діяльності;
підтримка
створення
сховищ
довготривалого
зберігання
сільськогосподарської продукції в окремих районах:
реконструкція приміщення овочесховища ТОВ «Кищенці», с. Хижня
Жашківського району;
спорудження зерносховища каркасного типу ТОВ «Гранекс Черкаси»
у с.Деньги Золотоніського району;
спорудження зерносховища ПСП «Біле озеро» у с.Яблунівка Лисянського
району;
проведення повторної грошової оцінки земель населених пунктів;
підвищення ефективності та екологічної безпеки використання земельних
ресурсів;
будівництво протиерозійних споруд та створення захистних лісових
насаджень.
Очікувані результати у 2016 році:
збільшення валової продукції сільського господарства (у порівняних цінах
2010 р.) по всіх категоріях господарств на 0,1%;
виробництво зернових культур (у вазі після доробки) в обсязі 3,6 млн.тонн.
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Відповідальні за виконання:
Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне
управління Держгеокадастру у області, Регіональний центр наукового
забезпечення агропромислового виробництва області, райдержадміністрації,
міськвиконкоми.

1.4. Мале і середнє підприємництво
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
створення системи підтримки розвитку підприємництва;
вдосконалення механізмів фінансової підтримки малого підприємництва;
залучення суб’єктів господарської діяльності до електронних державних
закупівель.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
створення центрів підтримки бізнесу;
підтримка утворення громадських об’єднань підприємців та сприяння
їх діяльності;
сприяння розвитку надання державних послуг черех електронні сервіси;
інформаційна компанія щодо заохочення до підприємницької діяльності;
вдосконалення механізму фінансової підтримки малого бізнесу
Регіональним фондом підтримки підприємництва по Черкаській області;
популяризація системи електронних закупівель серед бізнес кіл регіону;
максимальне залучення замовників до проведення закупівель за бюджетні
кошти через електронну систему;
стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва на селі;
залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі
у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках;
організація конкурсів на кращий місцевий бренд та інноваційні розробки
серед науковців та підприємців;
навчання підприємницькій справі через організацію семінарів для нових
підприємців;
удосконалення форм і методів взаємодії між органами виконавчої влади,
місцевого самоврядування та бізнесом на засадах соціального партнерства
шляхом налагодження дієвої співпраці з громадськими об’єднаннями
та організаціями підприємців;
організаційно-інформаційне забезпечення роботи регіональної ради
підприємців;
підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання
незайнятого населення, зокрема, сільського, основам підприємницької діяльності.
Очікувані результати у 2016 році:
кількість малих підприємств (юридичні особи) збільшиться на 0,9%
і становитиме 7850 одиниць;
кількість фізичних осіб-підприємців збільшиться на 0,2% і становитиме
52,4 тис.осіб;
обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) на малих підприємствах
(юридичні особи) у діючих цінах збільшаться на 0,5% і становитимуть
12,9 млрд.грн.
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Відповідальні за виконання:
Департамент
регіонального
райдержадміністрації, міськвиконкоми.

розвитку

облдержадміністрації,

1.5. Зовнішньоекономічна діяльність та розвиток міжнародного
співробітництва
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
розширення експортних можливостей підприємств області;
поліпшення позитивного іміджу регіону;
залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів
на території області.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
інформаційна підтримка бізнес кіл щодо умов виходу на зовнішні ринки;
допомога місцевим виробникам у пошуку міжнародних бізнес партнерів;
інформування місцевих бізнес кіл щодо можливостей участі у міжнародних
закупівлях;
презентація експортного потенціалу області на всеукраїнських
та міжнародних виставках, ярмарках, форумах;
проведення зустрічей з міжнародними делегаціями;
організація проведення та участь у роботі форумів, конференцій;
надання допомоги в пошуку грантових коштів та в реалізації відповідних
проектів;
підвищення
кваліфікації
управлінських
кадрів
в
питаннях
зовнішньоекономічної діяльності.
Очікувані результати у 2016 році:
зовнішньоторговельний оборот збільшиться на 8,9% і становитиме
767,6 млн.дол.США;
експорт збільшиться на 9,5% і становитиме 488,5 млн.дол.США;
імпорт збільшиться на 7,8% і становитиме 279,1 млн.дол.США.
Відповідальні за виконання:
Департамент
регіонального
розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми

1.6. Туристично-рекреаційна діяльність
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
розбудова туристичної інфраструктури в області та впровадження нових
туристичних маршрутів;
розвиток сільського зеленого туризму;
промоція теристичного потенціалу області.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
проведення паспортизації та інвентаризації туристичних об’єктів;
знакування та маркування туристичних об’єктів;
розробка та впровадження нових туристичних та прогулянкових маршрутів
Черкащиною;
22

створення єдиної бази даних туристичної інфраструктури, екскурсоводів
та всеукраїнських туроператорів, які працюють на внутрішньому туристичному
ринку;
покращення стану автомобільних доріг і транспортного сполучення
на основних туристичних маршрутах області;
підтримка та створення умов для розвитку паломницького туризму, шляхом
розширення географії маршрутів паломницького туризму на території Черкащини
та інших регіонів України;
популяризація регіонального туристичного продукту на виставкових
заходах різного рівня;
підготовка та випуск поліграфічної та відеопродукції для популяризації
туристичного потенціалу регіону;
співпраця з навчальними закладами, шляхом залучення студентів, які
навчаються за спеціальністю «Туризм» до розробки туристичних маршрутів;
створення мобільного додатку туристичного спрямування;
промоція сільського зеленого туризму, шляхом розповсюдження інформації
в електронній мережі та друкованих засобах розповсюдження інформації;
підтримка розвитку народних промислів, шляхом створення регіональної
мережі центрів народної творчості та ремесел, а також включення у туристичні
продукти майстер-класів з народних промислів;
проведення навчальних семінарів для власників зелених садиб.
Очікувані результати у 2016 році:
збільшення кількості туристів на 5%;
створення 5 нових зелених садиб.
Відповідальні за виконання:
Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, управління:
освіти і науки, культури та взаємозв'язків з громадськістю облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми.

1.7. Транспортна інфраструктура
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
покращення стану автомобільних доріг;
підвищення якості транспортних послуг;
покращання рівня забезпеченості транспортним сполученням населених
пунктів області, особливо в сільській місцевості.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
ремонт автомобільних доріг загального користування державного
та місцевого значення:
проведення поточного ремонту міжнародних автомобільних доріг М-05
Київ-Одеса та М-12 Стрий- Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка (через Вінницю);
проведення поточного ремонту мосту через р.Дніпро, автомобільної дороги
державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань на ділянці
км 41+265 – км 48+985 (правий проїзд);
розробка
проектно-кошторисної
документації
з
реконструкції
шляхопроводу через залізницю та підходів до нього на км 164+068 національної
автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам’янка;
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організація безпеки дорожнього руху: заміна 5400 шт. дорожніх знаків,
заміна 1744 шт. напрямних стовпчиків, улаштування 2472 км дорожньої розмітки,
ремонт 14,2 км дорожнього огородження;
розвиток і вдосконалення мережі внутрішньообласного та міжобласного
регулярного транспортного сполучення, підвищення якості та гарантованої
надійності транспортних перевезень і послуг;
розроблення та впровадження регіональної системи управління безпекою
руху;
запровадження
механізму
проведення
безготівкових
розрахунків
за перевезення пасажирів на маршрутах міського автобусного сполучення;
оновлення рухомого складу всіх видів транспорту, що використовується
на регулярних пасажирських перевезеннях, з врахуванням потреб людей
з обмеженими фізичними можливостями;
будівництво та реконструкція зупинок громадського транспорту;
впровадження нових технологій продажу квитків, в тому числі єдиного
електронного квитка, та інформаційного забезпечення пасажирів;
удосконалення роботи щодо контролю за виконанням рейсів перевізниками
та виведення з ринку пасажирських перевезень області нелегальних перевізників,
які здійснюють регулярні перевезення без дозвільних документів, залучення
до цього законослухняних перевізників;
відновлення роботи Черкаського аеропорту;
підтримка експлуатаційно-безпечного стану Канівського судноплавного
шлюзу та внутрішніх водних шляхів;
розвиток пасажирських перевезень річковим транспортом.
Очікувані результати у 2016 році:
якісне та безпечне обслуговування пасажирів всіма видами громадського
транспорту;
покращення стану автомобільних доріг та безпеки руху.
Відповідальні за виконання:
Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації, служба автомобільних доріг Украни
в
області,
Управління
Укртрансінспекції
в
Черкаській
області,
райдержадміністрації, міськвиконкоми

1.8. Будівництво
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
будівництво найбільш соціально-значимих об’єктів області;
розвиток інженерної та соціальної інфраструктури населених пунктів
області;
покращення житлових умов жителів області;
оновлення містобудівної документації на місцевому рівні.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
проведення будівельних робіт на об’єктах, що розташовані на території
заповідників області: Національного історико-культурного заповідника
«Чигирин», Шевченківського національного заповідника у м. Каневі,
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Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка», Державного
історико-культурного заповідника «Трипільська культура»;
реалізація стратегічних інвестиційних проектів, що потребують
першочергового фінансування з державного бюджету у 2016 році: реконструкція
Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру
імені Т. Г. Шевченка; будівництво житлового будинку по вул. Якубовського, 17 в
м. Черкаси (1 черга будівництва); завершення будівництва 60-квартирного
житлового будинку у смт Драбів; реконструкція з добудовою гуртожитка
авторської О. А. Захаренка середньої загальноосвітньої школи у с. Сахнівка
Корсунь-Шевченківського району;
введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел
фінансування:
реконструкція дошкільного навчального закладу "Веселка" у селі Леськи
Черкаського району потужністю 100 місць;
будівництво 3-х лікарень загальною потужністю 159 ліжок - хірургічного
відділення районної лікарні у м. Городище, лікарні у с. Боярка Лисянського
району, центральної районної лікарні у с.Червона Слобода Черкаського району
(перша та друга черга);
4-х водопроводів загальною протяжністю 6,219 км - реконструкція системи
водопостачання в смт Лисянка, будівництво контрольного центру і встановлення
на скважинах нових насосів та додаткового водогону для збільшення пропускної
здатності у м. Чигирині, водозабірних мереж в місцях утворення депресивних
лійок -реконструкція водогону у с. Крупське Золотоніського району (друга черга),
реконструкція водопровідної мережі у смт Буки Маньківського району (друга
черга);
реконструкція напірного колектору стічних вод протяжністю 2,01 км у
м.Христинівка;
11-и підвідних газопроводів до 26 сіл області загальною протяжністю
184,941 км;
проведення інформаційної роботи серед населення області та фінансування
місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування
довгострокового кредитування будівництва житла сільських забудовників за
програмою «Власний дім»;
виконання програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для
забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових
умов;
фінансування органами місцевого самоврядування програм пільгового
довготермінового кредитування молоді для будівництва (реконструкції) і
придбання житла на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом
на 2013-2017 роки, затвердженої постановою КМУ від 24.10.2012 № 967;
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування згідно з діючим законодавством;
будівництво сучасного житла з урахуванням потреб громадян з обмеженими
фізичними можливостями;
підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів
та приміської зони, проектів транспортної та іншої інфраструктури, які
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відповідають пріоритетам і інтересам окремих міст відповідно до стратегій
їх розвитку;
удосконалення та забезпечення прозорості дозвільних процедур у
будівництві, врахування громадської думки під час вирішення питань планування
та забудови територій.
Очікувані результати у 2016 році:
обсяги виконаних будівельних робіт зростуть на 3,6%;
обсяги прийнятого в експлуатацію житла зростуть на 5,7%.
Відповідальні за виконання:
Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації, Черкаське регіональне управління «Державна
спеціалізована фінансова установа Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву», Державне підприємство «Черкаський обласний фонд
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», управління
державної архітектурно-будівельної інспекції у області, райдержадміністрації,
міськвиконкоми

1.9. Енергозбереження
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів
бюджетними установами, підприємствами житлово-комунального господарства;
обґрунтоване скорочення споживання традиційних видів паливноенергетичних ресурсів, у першу чергу імпортованого природного газу;
збільшення частки енергії з альтернативних природному газу джерел
в енергобалансі області.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів
шляхом відшкодування з державного бюджету частини тіла кредитів, залучених
через уповноважені банки: ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Державний експортноімпортний банк України» та ПАТ «Державний ощадбанк України», на придбання
котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком
природного газу), відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
від 07.10.2011 № 1056 (зі змінами від 01.10.2014 № 491) та від 11.11.2015 № 929,
та часткової компенсації відсоткової ставки по кредитах із місцевих бюджетів;
кооординація роботи щодо впровадження проектів, спрямованих
на використання заощаджуючих технологій, зокрема, альтернативних
та нетрадиційних видів палива;
проведення моніторингу (розяснювальної роботи) щодо встановлення
в системах теплопостачання приладів регулювання та обліку споживання теплової
енергії;
зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів за рахунок
модернізації
та
реконструкції
обладнання,
впровадження
сучасних
енергоефективних технологій, зокрема проведення санації житлових будинків
і будівель бюджетних установ;
погодження розроблених у визначені законодавством терміни прогресивних
норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів і постійного їх дотримання;
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проведення
модернізації
устаткування
теплоелектроцентралей
та котлоагрегатів, що використовуються у комунальному господарстві;
сприяння здійсненню заходів заміни в системах постачання теплової енергії
та гарячої води використання природного газу на електричну енергію, місцеві
та альтернативні види палива;
модернізація котелень шляхом встановлення котлів, які працюють
на альтернативних видах палива, електричного теплоакумуляційного обігріву
та гарячого водопостачання.
Очікувані результати у 2016 році:
збільшення частки використання місцевих і альтернативних видів
енергоресурсів та використання енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел;
ефективне використання традиційних видів паливно-енергетичних ресурсів,
у першу чергу, імпортованого природного газу;
зменшення обсягів споживання природного газу населенням;
зменшення обсягів використання енергоресурсів на одиницю виробленої
продукції, виконаних робіт.
Відповідальні за виконання:
Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми

1.10. Житлово-комунальне господарство
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
підвищення рівня забезпеченості населення та господарського комплексу
області економічно доступними, якісними послугами підприємств житловокомунального господарства;
ефективне використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження
енергоємності виробництва.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств
житлово-комунального господарства та забезпечення їх беззбиткової діяльності
шляхом своєчасного впровадження економічно обґрунтованих тарифів;
залучення приватних інвестицій в галузь на умовах державно-приватного
партнерства, концесій у комунальні господарства, створення біоенергетичного
консорціуму за участю Українського Пелетного Союзу;
впровадження більш ефективних форм управління житлом та комунальною
інфраструктурою,
підтримка
функціонування
об'єднань
співвласників
багатоквартирних будинків;
сприяння розвитку конкурентного середовища на ринку обслуговування
житла;
забезпечення прозорості у прийнятті рішень щодо реформування житловокомунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення
обгрунтованих тарифів на них;
залучення широкого кола громадськості до процесів проведення
реформування житлово-комунального господарства;
удосконалення обліку наданих комунальних послуг;
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приведення витрат та втрат під час виробництва (надання) житловокомунальних послуг у відповідність до вимог європейських стандартів;
модернізація котелень шляхом встановлення
котлів, які працюють
на альтернативних видах палива, електричного теплоакумуляційного обігріву
та гарячого водопостачання;
проведення комплексної модернізації та технічного переоснащення
підприємств житлово-комунального господарства;
підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів,
зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків;
реалізація проектів з енергозбереження шляхом скорочення споживання
природного газу та заміщення його альтернативними видами палива;
реалізація проектів у сфері благоустрою та комунального обслуговування;
підвищення ефективності поводження з твердопобутовими відходами,
будівництво нових та реконструкція старих полігонів;
проведення реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць
в населених пунктах області.
Очікувані результати у 2016 році:
введення в дію потужностей комунального господарства за рахунок усіх
джерел фінансування: 30 км водопроводу, 25 км каналізації, 10 км комунікацій
з теплопостачання;
збільшення житлового фонду на 0,5%.
Відповідальні за виконання:
Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми.

1.11. Зайнятість населення
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
забезпечення ефективної політики зайнятості;
підвищення адаптивності населення до нових умов ринку праці;
детінізація відносин у сфері зайнятості населення та оплати праці.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
реалізація програм сприяння зайнятості населення;
збереження існуючих та створення нових робочих місць;
покращення підготовки фахівців за актуальними на місцевому ринку праці
професіями/спеціальностями, у тому числі розвиток системи освіти впродовж
життя;
сприяння професійній підготовці кадрів безпосередньо на виробництві;
підготовка робітничих кадрів у відповідності з потребами ринку праці;
вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку
праці, проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю;
забезпечення соціального захисту неконкурентоспроможних на ринку праці
безробітних громадян шляхом відшкодування роботодавцям єдиного соціального
внеску при працевлаштуванні таких громадян;
сприяння працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями
на підприємства, в установи та організації, незалежно від форм власності
та господарювання;
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забезпечення індивідуальної, адресної роботи з громадянами, які тривалий
час не мали роботи, особами старше 45 років, молоддю, вимушено переміщеними
особами та особами з числа військовослужбовців, які брали участь
в антитерористичній операції;
надання особам із числа безробітних консультацій щодо організації
та провадження підприємницької діяльності;
розширення спектру проведення громадських та інших робіт тимчасового
характеру за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття;
забезпечення захисту прав працівників щодо гідної оплати праці
та належного оформлення трудових відносин;
забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати;
притягнення
до
відповідальності
керівників
підприємств,
що не дотримуються державних гарантій в оплаті праці.
Очікувані результати у 2016 році:
працевлаштування не менше 23,0 тис. безробітних громадян;
охоплення заходами з професійної підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації понад 8 тис. безробітних;
залучення до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру
не менше 10 тисяч осіб;
середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки,
становитиме 3685 грн. (збільшення до попереднього року на 11,1%).
Відповідальні за виконання:
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,
обласний центр зайнятості, територіальна державна інспекція з питань праці
в області, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації,
міськвиконкоми.

1.12. Бюджетна політика
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
реформа міжбюджетних відносин на регіональному рівні;
балансування місцевих бюджетів з метою забезпечення своєчасного
фінансування заробітної плати та інших соціальних виплат населенню;
соціальна підтримка малозахищених верств населення, збільшення обсягу
фінансування соціальних програм.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
посилення контролю за повнотою сплати податків, зборів та єдиного
соціального внеску;
забезпечення збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів та протидії
мінімізації сплати податків;
надання практичної допомоги новоствореним об’єднаним громадам з метою
забезпечення належної організації бюджетного процесу;
забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам
бюджетної сфери з урахуванням державних і галузевих норм та гарантій,
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проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії
та комунальні послуги;
фінансова підтримка коштами обласного бюджету загальнообласних заходів,
що проводяться громадськими організаціями, зокрема по професійній орієнтації
дітей-інвалідів, оздоровленню дітей; надання цими організаціями соціальних
послуг і матеріальної допомоги окремим верствам населення, проведення
тематичних заходів до відповідних пам’ятних дат та інше;
надання з обласного бюджету матеріальної допомоги громадянам, які
потрапили у скрутне матеріальне становище, особам, котрі мають особливі
заслуги
перед
Україною,
Черкаською
областю,
приймали
участь
в антитерористичній операції в східних регіонах України, тощо;
проведення заходів по відзначенню загальнодержавних свят, пам’ятних дат
та інших заходів, святкування яких не суперечить нормам чинного законодавства,
із забезпеченням належних матеріальних та фінансових умов для цього
(в т.ч. і шляхом залучення коштів обласного бюджету);
надання з обласного бюджету іншим бюджетам міжбюджетних трансфертів
на соціальний захист населення, соціально-економічний розвиток регіонів та інші
цілі;
розвиток на місцевому рівні інвестиційних проектів, здійснення
будівництва, реконструкції, ремонту установ і закладів соціально-культурної
сфери, що належать до комунальної власності; фінансова підтримка суб'єктів
господарювання, засновниками чи співзасновниками яких є органи місцевого
самоврядування; будівництво, реконструкція, ремонт об’єктів житловокомунального господарства, доріг та придбання житла (у т.ч. і шляхом залучення
коштів обласного бюджету);
надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурноспортивної спрямованості;
фінансова підтримка коштами обласного бюджету обласних програм,
спрямованих на соціально-економічний розвиток області, тощо;
підвищення рівня надання адміністративних послуг, виконання службових
обов’язків працівниками Черкаської обласної державної адміністрації
та її самостійних структурних підрозділів шляхом поліпшення їх матеріальнотехнічного забезпечення, проведення розрахунків за послуги з транспортного
обслуговування, утримання орендованих приміщень та прибудинкової території
через надання субвенцій з обласного бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
Очікувані результати у 2016 році:
надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів
усіх рівнів на рівні попереднього року;
збільшення доходів місцевих бюджетів на 6,4%;
збільшення видатків місцевих бюджетів на 13,0%.
Відповідальні за виконання:
Департамент фінансів облдержадміністрації, Головне управліня Державної
фіскальної служби України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми.
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2. Гуманітарний розвиток

Гуманітарний розвиток – це модель розвитку, орієнтована на
максимальне розкриття потенціалу кожної людини і соціуму в
цілому, створення гідних умов для реалізації всіх
інтелектуальних, культурних, творчих можливостей людини. У
соціальному вимірі - це означає створення для людини, як
головного національного ресурсу, умов реалізації всіх її
можливостей. Виходячи з такого підходу має формуватися
політика можливостей в освіті, професійній реалізації,
адресність охорони здоров'я і соціального захисту.
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2.1. Освіта
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
забезпечення рівного доступу населення області до отрмання якісної освіти;
удосконалення мережі навчальних закладів та покращення їх матеріальнотехнічної бази;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями до навчальних закладів;
організація у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення
до місця навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників;
придбання на умовах співфінансування з ДФРР та місцевих бюджетів
35 шкільних автобусів;
проведення Дня відкритих дверей для абітурієнтів в вищих та професійнотехнічних навчальних закладах області;
створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів
як координуючих центрів виховної та організаційно-методичної роботи, зокрема
збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, гуртків,
творчих об’єднань;
оснащення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання,
в тому числі комп’ютерною технікою та підключення їх до мережі Інтернет;
впровадження енергозберігаючих технологій в навчальних закладах
(встановлення 5 енергоефективних котлів із заміною на сучасне обладнання;
часткова заміна віконних блоків на металопластикові у 80 закладах);
національно-патріотичне виховання учнівської молоді, забезпечення
соціального захисту учнів;
забезпечення житлом педагогічних працівників за програмою «Власний
дім»; за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення
доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
за Державною програмою забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки;
забезпечення опорних шкіл сучасними засобами навчання з природничоматематичних дисциплін на умовах співфінансування з ДФРР та місцевих
бюджетів;
приведення мережі навчальних закладів у відповідність із потребами
населення: реконструкція дошкільного навчального закладу «Веселка» у селі
Леськи Черкаського району потужністю 100 місць, відкриття 4 груп у діючих
дошкільних навчальних закладах, реорганізація 44 загальноосвітніх шкіл
в нижчий ступінь і навчально-виховні комплекси; реорганізація Чигиринської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Черкаської обласної
ради (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)
у Чигиринський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради
та Шполянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів
Черкаської обласної ради (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування) у Шполянську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат
І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради».
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у рамках проведення Року англійської мови та реалізації проекту
Британської ради «Вчителі англійської мови - агенти змін» здійснення підготовки
тренерів на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних працівників, які будуть надавати методичну допомогу педагогічним
працівникам навчальних закладів області;
підготовка педагогічних кадрів, підвищення професійної компетентності
вчителів в умовах інтегрованого або інклюзивного навчання, зокрема проведення
практично-методичних семінарів для педагогічних працівників, курсів
підвищення кваліфікації.
Очікувані результати у 2016 році:
формування всебічно розвинених громадян суспільства;
охоплення різними формами дошкільної освіти 98,6% дітей віком від
3 до 6 (7) років;
стовідсоткове підвезення учнів і вчителів до навчальних закладів;
стовідсоткова комп’ютеризація навчальних закладів і підключення
їх до мережі Інтернет;
Відповідальні за виконання
Управління освіти і науки, Департамент розвитку інфраструктури
та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Черкаське
регіональне управління «Державна спеціалізована фінансова установа Державний
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», Державне підприємство
«Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі», райдержадміністрації, міськвиконкоми

2.2. Охорона здоров’я
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
забезпечення масштабної профілактики захворюваності населення
та зниження смертності населення;
створення сучасних центрів первинної медико-санітарної допомоги;
підвищення доступності, якості та ефективності надання медичної допомоги
населенню, особливо матерям і дітям, поліпшення репродуктивного здоров’я
населення;
покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я, насамперед,
розташованих у сільській місцевості.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
ефективне впровадження в області заходів державних та регіональних
програм з профілактики, діагностики, лікування та протидії захворюванням;
формування оптимальної мережі центрів первинної медико-санітарної
допомоги та їх облаштування за рахунок фінансування з місцевих бюджетів не
менше, ніж 30% від загального обсягу коштів, що виділяються на розвиток
медичної галузі адміністративної одиниці;
придбання діагностичного та лікувального обладнання для покращення
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, в першу чергу у сільських
населених пунктах;
забезпечення медичною допомогою
учасників і постраждалих
під час антитерористичної операції (далі - АТО) в Центрі реабілітації учасників
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АТО (на 50 ліжок) на базі терапевтичного відділення комунального закладу
«Черкаський обласний госпіталь для ветеранів війни Черкаської обласної ради»;
забезпечення ефективної роботи відділення відновного лікування
(на 15 ліжок) на базі комунального закладу «Черкаська обласна лікарня
Черкаської обласної ради»;
завершення будівництва, оснащення та введення в експлуатацію обласного
перинатального центру;
будівництво обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15, у м. Черкаси;
надання телемедичних консультацій КЗ «Черкаський обласний
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Черкаської обласної ради;
покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я за рахунок
навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах за кошти місцевих
бюджетів;
забезпечення житлом медичних працівників за програмою «Власний дім»;
за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення
доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
за Державною програмою забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки.
Очікувані результати у 2016 році:
зниження рівня малюкової смертності на 1%;
утримання досягнутого показника диспансерного догляду вагітних на рівні
99,7%;
досягнення рівня первинної діагностики злоякісних новоутворень на ранніх
стадіях в межах 52 – 54%;
зниження показника захворюваності на туберкульоз.
Відповідальні за виконання:
Управління охорони здоров’я, Департамент розвитку інфраструктури
та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Черкаське
регіональне управління «Державна спеціалізована фінансова установа Державний
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», Державне підприємство
«Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі», райдержадміністрації, міськвиконкоми.

2.3. Сімейна та молодіжна політика
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
збільшення участі молоді в реалізації молодіжної політики, популяризація
здорового способу життя та профілактика негативних явищ;
розвиток національного та військово-патріотичного виховання дітей та молоді;
створення умов для забезпечення молоді житлом;
забезпечення соціальної підтримки сімей та дітей, запобігання поширенню
соціального сирітства дітей.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
проведення фестивалів, конкурсів, тренінгів, семінарів, спрямованих
на популяризацію в молодіжному середовищі здорового способу життя;
залучення молоді області до процесу реалізації державної молодіжної політики
через неформальну освіту, проведення проектів та акцій;
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проведення щорічного конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед
молоді;
забезпечення виплати обласної премії молоді за особливі заслуги в розбудові
молодіжної політики на Черкащині;
фінансування органами місцевого самоврядування програм пільгового
довготермінового
кредитування
молоді
для
будівництва
(реконструкції)
і придбання житла на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом
на 2013-2017 роки;
проведення профільних військово-патріотичних змін для дітей та молоді
на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
проведення заходів та акцій, спрямованих на національно-патріотичне виховання
молоді;
здійснення інформаційної діяльності серед населення завдяки проведенню пресконференцій, круглих столів, засідань, громадських обговорень, презентацій щодо
розвитку напрямку молоді, сімейної політики та оздоровлення;
подальший розвиток в області мережі прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу;
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
збереження існуючої мережі дитячих оздоровчих закладів, недопущення
їх перепрофілювання;
забезпечення якісних умов для оздоровлення дітей у позаміських дитячих
оздоровчих таборах.
Очікувані результати у 2016 році:
збільшення кількості активної молоді, залученої до проведення молодіжних
заходів в області;
збільшення кількості дітей та молоді, які охоплені національно-патріотичним
вихованням;
підвищення показника охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, сімейними формами виховання до 92%.
Відповідальні за виконання:
Управління: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки
облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації; обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Черкаське регіональне управління
«Державна спеціалізована фінансова установа Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву», райдержадміністрації, міськвиконкоми.

2.4. Розвиток галузі фізичної культури та спорту
Пріорітетні цілі на 2016 рік:
розвиток та підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту
вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;
залучення населення у сільській місцевості до занять фізичною культурою,
сприяння доступності видів спорту для кожного;
забезпечення збереження мережі та сприяти підвищення ефективності діяльності
закладів фізичної культури та спорту.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
проведення загальнообласних комплексних спортивних заходів, навчальнотренувальних зборів до Всеукраїнських змагань, чемпіонатів і кубків області та змагань
обласного рівня з видів спорту;
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підтримка діяльності центрів фізичного здоров'я населення ,,Спорт для всіх“,
регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів ,,Інваспорт“ та центрів
олімпійської підготовки, у тому числі державних; закладів фізичної культури і спорту,
зокрема обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних
закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів
студентського спорту
вищих навчальних закладів та залучення до навчальнотренувального процесу провідних тренерів;
сприяння будівництву на умовах співфінансування з обласного бюджету та
власних коштів 8 спортивних багатофункціональних майданчиків у Городищенському
(1), Катеринопільському (5), Чигиринському (1) районах та у м. Ватутіне (1);
сприяти відкриттю спортивних клубів у сільській місцевості;
забезпечити виплату стипендій провідним спортсменам області.
Очікувані результати у 2016 році:
створення умов для фізичного виховання і заняття спортом в усіх типах
навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового
відпочинку населення;
формування здорового та активного способу життя серед жителів міста,
залучення підростаючого покоління до регулярних занять фізичною культурою заради
зміцнення здоров’я та покращення фізичного стану ;
підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури
і спорту, забезпечення відповідних умов для проведення фізкультурно-оздоровчих
та спортивно-масових заходів.
Відповідальні за виконання:
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми.

2.5. Культура
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
збереження регіональних традицій, розвиток української культури;
забезпечення доступу громадян до надбань національної і світової культури;
популяризація національної культурної спадщини.
Основні заходи для забезпечення виконання цілей:
в рамках культурно-мистецького проекту «Етнографічна Черкащина»
видання «Енциклопедії міст і сіл Черкащини», підручника з історії рідного краю
«Моя Черкащина»;
проведення обласних та всеукраїнських культурно-мистецьких заходів,
спрямованих на популяризацію народної творчості, розкриття самобутності
традиційних видів мистецтва, обрядовості та народних промислів краю
(всеукраїнське шевченківське свято «В сім’ї вольній новій» (м. Канів), обласне
мистецьке свято «Садок вишневий коло хати» (м. Городище), обласне свято
матері «Воістину небесна і земна» (с. Бровахи Корсунь-Шевченківського р-ну),
обласне свято дитячої творчості «Тарасові джерела» (м. Звенигородка), обласне
етнографічне свято «Купайло в Легедзиному», всеукраїнська акція «Трипільська
толока» (с. Легедзине Тальнівського р-ну), обласне літературно-мистецьке свято
«Вінок Кобзареві» (Звенигородський район), ХХІІІ відкритий дитячий музичний
конкурс пам’яті П. І. Чайковського (м.Кам’янка), обласне свято дитячої творчості
«Тарасові джерела» (м.Канів), міжобласний мистецько-екологічний фестиваль
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«Мости над Россю» (м.Корсунь-Шевченківський), міжобласний конкурс
«Гармоністе дзвінко грай» (Жашківський район) та ін.);
проведення культурно-мистецьких заходів спільно з осередками
Національних творчих спілок України, громадськими об’єднаннями та майстрами
народних ремесел;
створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до надбань
національної, світової культури та соціально-значущої інформації на базі
бібліотек області;
впровадженню нових сучасних послуг через застосування інформаційних
технологій;
проведення гастрольної діяльності (гастролі обласних професійних
театрально-концертних закладів);
організація та проведення виїзних виставок;
проведення маштабних культурно-мистецьких заходів;
обмін музейними колекціями;
проведення науково-практичних конференцій на базі заповідників та музеїв
області.
Очікувані результати у 2016 році:
збереження історико-культурних цінностей;
задоволення в повному обсязі культурних потреб населення Черкащини.
Відповідальні за виконання:
Управління: культури та взаємозв'язків з громадськістю, освіти і науки
облдержадміністрації, Департамент розвитку інфраструктури та житловокомунального господарства облдержадміністрації, Черкаське регіональне
управління «Державна спеціалізована фінансова установа Державний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництву», Державне підприємство
«Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі», райдержадміністрації, міськвиконкоми.

2.6. Соціальний захист населення
Пріоритетні цілі на 2016 рік:
забезпечення належного соціального рівня, якості життя та соціального
захисту малозабезпечених верств населення, осіб похилого віку, інвалідів,
ветеранів війни та осіб, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких
загинули під час проведення АТО, внутрішньо переміщених осіб;
посилення адресності соціальних виплат та спрощення процедури
їх надання;
забезпечення стабільного функціонування та прозорості пенсійної системи.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
реалізація
заходів
обласної
комплексної
програми
«Турбота»
на 2014-2020 роки;
реалізація заходів комплексної програми щодо медичного, соціального
забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки
(перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки;
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забезпечення правового, соціального, медичного, побутового захисту
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких
загинули під час проведення АТО, осіб, які постраждали від наслідків аварії
на ЧАЕС;
забезпечення своєчасності соціальних виплат;
надання житлової субсидії та щомісячної адресної допомоги
малозабезпеченому населенню області, а також особам, які переміщені
з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції, для відшкодування витрат на проживання;
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з платниками щодо
ліквідації заборгованості зі страхових внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування;
легалізація доходів зайнятих громадян для забезпечення збільшення
надходжень до бюджету Пенсійного фонду України.
Очікувані результати у 2016 році:
всебічна підтримка з боку держави і суспільства учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час
проведення АТО, гідне вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину;
збереження здоров’я інвалідів, ветеранів війни та осіб, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
забезпечення соціальної захищеності населення області.
Відповідальні за виконання:
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,
управління цивільного захисту облдержадміністрації; Головне управління
Пенсійного фонду України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми.
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3. Охорона навколишнього
природного середовища

Охорона навколишнього природного середовища це регулювання відносин у галузі охорони, використання
і
відтворення
природних
ресурсів,
забезпечення
екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного
впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє
природне середовище, збереження природних ресурсів,
генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших
природних комплексів, унікальних територій та природних
об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.
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Охорона навколишнього природного середовища
Пріоритетні цілі розвитку у 2016 році:
розвиток природно-заповідного фонду, формування регіональної
екологічної мережі;
поліпшення екологічного стану водних об’єктів, покращення стану
атмосферного повітря, зменшення негативного впливу відходів на навколишнє
природне середовище області;
підвищення екологічної культури населення.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей на 2016 рік:
створення нових, розширення територій існуючих об’єктів природнозаповідного фонду та встановлення їх меж на місцевості;
созологічна оцінка об’єктів природно-заповідного фонду, рідкісних і
зникаючих видів Черкаської області (140 тис.грн. - кошти державного бюджету);
реконструкція існуючих каналізаційних систем, очисних споруд для
очищення стічних вод; проведення робіт із розчищення русел річок і водойм в
т.ч.:
реконструкція каналізаційної мережі по вул. Гагаріна м. Городище
Черкаської області (1207,253 тис.грн., з них: 1086,5277 тис.грн. - кошти
державного бюджету, 120,7253 тис.грн. - кошти місцевих бюджетів);
капітальний ремонт переливної греблі Смілянського водосховища на
р. Тясмин (2134,043 тис.грн., з них: 1920,639 тис.грн. - кошти державного
бюджету, 213,4043 тис.грн. - кошти місцевих бюджетів);
технічне переоснащення очисних споруд господарсько-побутових стічних
вод в смт. Чорнобай (14021,846 тис.грн, з них: 12621,846 тис.грн. - кошти
державного бюджету, 1400,0 тис.грн. - кошти місцевих бюджетів;
реконструкція каналізаційної насосної станції Q=150 м3/год в м. Жашків
Черкаської області (1204,405 тис.грн, з них: 1083,965 тис.грн. кошти державного
бюджету, 120,441 тис.грн. - кошти місцевих бюджетів);
реконструкція окремих об'єктів каналізаційних очисних споруд в м.Чигирин
Черкаської області (6071,831 тис.грн., з них: 5464,647 тис.грн. кошти державного
бюджету, 607,184 тис.грн. - кошти місцевих бюджетів);
розширення мережі спостережень за вмістом забруднюючих речовин у
атмосферному повітрі м. Черкаси (1122,0 тис.грн, з них: 1009,80 тис.грн. - кошти
державного бюджету, 112,2 тис.грн. - кошти місцевих бюджетів);
реконструкція міських полігонів твердих побутових відходів; впровадження
роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів в населених
пунктах області, в т.ч.: реконструкція існуючого Монастирищенського міського
сміттєзвалища для збільшення об’ємів укладки ТПВ Черкаської області (684,826
тис.грн., з них - 616,346 тис.грн. кошти державного бюджету, 68,480 тис.грн. кошти місцевих бюджетів);
забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,
оброблення та знешкодження непридатних або заборонених до використання
хімічних засобів захисту рослин, що зберігаються в смт. Єрки Катеринопільського
району Черкаської області (10800,0 тис.грн. – кошти державного та місцевих
бюджетів);
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проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація
виставок, колишнього фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони
навприродного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної
тематики (110 тис.грн. - кошти обласного бюджету).
Очікувані результати у 2016 році:
збільшення кількості і площі територій та об’єктів природно-заповідного
фонду, збереження біологічного і ландшафтного різноманіття;
зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин до водних об’єктів,
поліпшення гідрологічного та санітарного стану водних об’єктів;
зменшення рівня забруднення атмосферного повітря;
модернізація існуючих полігонів твердих побутових відходів, збільшення їх
потужностей та термінів експлуатації; зменшення кількості відведення нових
земельних ділянок під полігони твердих побутових відходів;
зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів внаслідок
вилучення їх окремих компонентів для використання в якості вторинної
сировини;
зменшення обсягів накопичених відходів пестицидів на території області;
підвищення рівня екологічної культури та обізнаності населення,
формування екологічного мислення у сфері ощадливого споживання природних
ресурсів, енерговикористання та поводження з відходами.
Відповідальні за виконання:
Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Державна
екологічна інспекція у області, Департамент розвитку інфраструктури та житловокомунального
господарства
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми.
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4. Розбудова інституціональної
спроможності

Розбудова
інституціональної
спроможності
–
це зміцнення спроможності органів місцевої виконавчої
влади та органів самоврядування здійснювати планування
та управління їх діяльністю, а також залучення організацій
громадянського суспільства до процесів регіонального
розвитку.
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4.1. Підвищення ефективності регіонального управління
Пріоритетні цілі розвитку на 2016 рік:
підвищення кваліфікації державних службовців;
удосконалення процесів взаємодії в органах виконавчої влади;
підвищення якості надання адміністративних послуг.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
публікація рішень виконачих органів влади та місцевого самоврядування;
підвищення прозорості використання бюджетного ресурсу;
виготовлення інформаційних матеріалів щодо здійснення впровадження
реформ
(інфограм,
буклетів,
брошур,
плакатів,
білбордів
тощо)
та їх розповсюдження на території області;
підвищення якості та доступності адміністративних послуг, спрощення
процедур їх надання;
збільшення кількості адміністративних послуг, що надаються через
відділення поштового зв’язку в рамках реалізації проекту «Адміністративні
послуги, спрощений доступ через пошту»;
запровадження
єдиної
автоматизованої
системи
електронного
документообігу;
запровадження системи надання громадянам та представникам бізнесу
послуг в електронній формі, в т. ч. через мережу Інтернет;
розвиток мережі WI-FI.
удосконалення системи та структури місцевих органів виконавчої влади;
підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади шляхом
проведення семінарів, тренінгів;
організація вивчення державними службовцями англійської мови;
підготовка фахівців з проектного менеджменту.
Очікувані результати у 2016 році:
ефективна взаємодія між органами виконавчої влади, місцевого
самоврядування та громадськістю;
впровадження електронного документообігу в роботі облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та міськ виконкомів;
адекватність наданих адміністративних послуг потребам населення;
покращення іміджу державного службовця та підвищення рівня його
професійної компетентності;
володіння англійською мовою керівництвом структурних підрозділів
облдержадміністрації;
мінімум 20% державних службовців пройшли навчання з питань проектного
менеджменту;
підвищення матеріального забезпечення державних службовців.
Відповідальні за виконання:
Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, структурні
підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми.
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4.2. Планування та розвиток територіальних громад
Пріоритетні цілі розвитку на 2016 рік:
інформаційно-розяснювальна робота;
планування розвитку обєднаних територіальних громад;
підготовка спеціалістів місцевого економічного розвикту.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
зміцнення фінансово-економічної самостійності бюджетів територіальних
громад та стимулювання їх до об’єднання;
фінансування проектів регіонального розвикту за рахунок ДФРР;
надання практичної допомоги новоствореним об’єднаним громадам з метою
забезпечення належної організації бюджетного процесу;
надання практичної допомоги з підготовки планів розвитку територіальних
громад;
поширення позитивного досвіду діяльності об’єднаних територіальних
громад;
реалізація 3 пілотних проектів регіонального розвитку на базі
новосформованих територіальних громад, та поширення здобутого досвіду по
території області;
методичний супровід
об’єднаних територіальних громад з питань
підготовки проектів, які будуть фінансуватися за рахунок державного фонду
регіонального розвитку;
сприяння розширенню фінансових можливостей об’єднаних територіальних
громад шляхом залучення міжнародної технічної допомоги;
підтримка створення та розвиток центрів надання адміністративних послуг
новостворених об’єднаних територіальних громад;
проведення виїздних семінарів за проектом «Підготовка фахівців з
місцевого розвитку» за тематикою «Сільське підприємництво»;
стимулювання розвитку кооперативві у територіальних громадах;
проведення
щорічного
обласного
конкурсу
проектів
розвитку
територіальних громад області з метою вирішення актуальних проблемних питань
громад та сприяння регіональному розвитку;
Очікувані результати у 2016 році:
збільшення кількості об’єднаних територіальних громад;
підвищення якості підготовлених проектів регіонального розвитку.
Відповідальні за виконання:
Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, структурні
підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми.

4.3. Розвиток громадянського суспільства
Пріоритетні цілі розвитку на 2016 рік:
налагодження ефективної співпраці органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства в процесі реалізації
стратегії розвитку громадянського суспільства.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
проведення конкурсу з відбору соціальних проектів неурядових організацій,
залучення громадських і благодійних організацій, профспілкових організацій до
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участі;
залучення громадських організацій та населення до вирішення завдань
регіонального розвитку;
створення належних умов для участі молоді у реалізації молодіжної
політики в області;
сприяння розвитку волонтерського руху, благодійництва і меценатства;
сприяння роботі громадських рад, у тому числі матеріально-технічне
забезпечення її секретаріату та проведення її засідань;
проведення публічних консультацій з громадськістю;
залучення жителів області до вирішення місцевих проблем;
сприяння розвитку соціальних піприємств;
проведення Форуму громадських ініціатив;
моніторинг кращого досвіду роботи громадських організацій області
та інших областей України та популяризація його серед громадськості області;
проведення публічних звітів керівників місцевих органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування перед громадськістю про виконання програм
соціально-економічного розвитку територій;
організація виїзних «юридичних приймалень» з метою надання юридичних
консультацій населенню в містах і районах області;
реалізація програм навчання громадських активістів з питань дієвих
інструментів державного управління та місцевого самоврядування;
вивчення можливості щодо створення обласного інформаційно-ресурсного
Центру розвитку громадянського суспільства;
створення Центру національних громад області;
проведення конкурсів «Кращий волонтер року», «Кращий благодійник
року», «Кращий ОСН року», «Краще ОСББ року», «Громадська організація року»;
проведення конкурсу журналістів на краще висвітлення проблематики
громадянського суспільства.
Очікувані результати у 2016 році:
налагодження ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими
інститутами громадянського суспільства;
максимальне включення інститутів громадянського суспільства в процес
прийняття рішень, що мають важливе суспільне значення й стосуються
конституційних прав і свобод громадян;
відновлення та формування нових консультативно-дорадчих органів задля
компетентного і послідовного виконання функцій відстоювання суспільних
інтересів;
підвищення рівня громадської та соціальної активності населення.
Відповідальні за виконання:
Департамент регіонального розвитку, управління культури та взаємозв'язків
з
громадськістю
облдержадміністрації,
структурні
підрозділи
облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми.
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ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ НА 2016 РІК
Показники
Індекс промислового виробництва, %
Індекс обсягу сільськогосподарського
виробництва, %
Індекс будівельної продукції, %
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла,
тис.кв.м
у % до попереднього року
Надходження податків, зборів та інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн.грн.
у % до попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій, млн.грн.
у порівнянних цінах у % до попереднього року
Обсяг прямих іноземних інвестицій, по
наростаючому підсумку, млн.дол.США
у % до попереднього року
Обсяг експорту, млн.дол.США
у % до попереднього року
Обсяг імпорту, млн.дол.США
у % до попереднього року
Кількість малих підприємств, одиниць
у % до попереднього року
Кількість фізичних осіб-підприємців, осіб
Середньомісячна заробітна плата працівників,
зайнятих у галузях економіки, грн.
у % до попереднього року
Фонд оплати праці робітників і службовців,
зайнятих у галузях економіки (без малих
підприємств та військовослужбовців), млн.грн.
Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець
звітного періоду), %
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2014 р.
(звіт)
94,7

2015 р.
(очік.)
91,8

2016 р.
(прогноз)
101,5

98,3

98,5

100,1

69,5

100,1

103,6

127,5

144,8

153,1

98,3

113,6

105,7

7055,1

9097,7

9098,1

108,7
3005,4
80,3

129,0
3358,0
100,2

100,0
3512,2
104,8

510,4

415,0

427,0

57,5
624,2
81,0
457,0
40,8
7686
103,5
52100

81,3
446,1
71,5
259,0
56,7
7780
101,2
52250

102,9
488,5
109,5
279,1
107,8
7850
100,9
52380

2829

3316

3685

105,5

117,2

111,1

8058,4

8913,4

9463,1

3,5

3,5

3,5

ІV. ПЕРЕЛІК ГАЛУЗЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ,
ЯКІ БУДУТЬ ДІЯТИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО
І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2016 РІК
№
п/п

Назва програми
(ким та коли затверджена)

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Термін дії
програми

3
Регіональний розвиток
Стратегія регіонального розвитку
до 2020 р.
Черкаської області на період
до 2020 року (затверджена рішенням
обласної ради від 05.03.2015 № 38-1/VІ)

Відповідальні за забезпечення
реалізації програми
4
Департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації, інші
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

Промислове виробництво
Регіональна програма розвитку малої
2011-2020
Управління промисловості
гідроенергетики в Черкаській області
рр.
та розвитку інфраструктури
на 2011-2020 роки (затверджена
облдержадміністрації,
рішенням обласної ради від 13.09.2011
ЗЕА «Новосвіт», ТОВ «Подільська
№ 81/VІ)
енергетична компанія»,
ТОВ «Гідроресурс-К»,
райдержадміністрації
Сільське господарство
Програма підтримки розвитку
до 2020 р. Департамент агропромислового
сільськогосподарських обслуговуючих
розвитку облдержадміністрації
кооперативів у Черкаській області
на період до 2020 року (затверджена
рішенням обласної ради від 24.04.2015
№39-4/VІ)
Програма розвитку галузі молочного
до 2020 р. Департамент агропромислового
скотарства в Черкаській області на
розвитку облдержадміністрації
2010-2020 роки (затверджена рішенням
обласної ради від 03.12.2010 № 2-3/VI)
Програма розвитку галузі свинарства
до 2020 р. Департамент агропромислового
в Черкаській області на 2010-2020 роки
розвитку облдержадміністрації
(затверджена рішенням обласної ради
від 28.12.2010 № 3-7/VI)
Програма розвитку рибного
2014-2020 Департамент агропромислового
господарства водойм Черкаської
рр.
розвитку облдержадміністрації,
області на 2014-2020 роки (затверджена
Управління охорони, використаня
рішенням обласної ради від 30.01.2014
і відтворення водних біоресурсів
№ 28-3/VI)
Проект Програми розвитку
до
Департамент агропромислового
горіхівництва на Черкащині в 2016 –
2025 р.
розвитку обласної державної
2025 роках
адміністрації
Проект програми розвитку лісового
2016-2020
Обласне управління лісового
господарства Черкаської області
рр.
та мисливського господарства
на період 2016-2020 роки
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Мале та середнє підприємництво
Проект програми розвитку малого
2016-2020
Департамент інвестиційноі середнього підприємництва в
рр.
інноваційної політики та
Черкаській області на 2016-2020 роки
зовнішньоекономічних зв’язків
облдержадміністрації, інші
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Туристично-рекреаційна сфера
Програма розвитку туризму
2012-2020
Департамент інвестиційнов Черкаській області на 2012-2020 роки
рр.
інноваційної політики та
(затверджена рішенням обласної ради
зовнішньоекономічних зв’язків
від 26.06.2012 №16-4/VІ)
облдержадміністрації, інші
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Будівництво
Обласна програма забезпечення молоді 2013-2017 Черкаське регіональне управління
житлом на 2013-2017 роки
рр.
«Державний фонд сприяння
(затверджена рішенням обласної ради
молодіжному житловому
від № 13-11/VI від 17.02.2012)
будівництву»
Проект обласної програми
до 2020 р.
Обласний фонд підтримки
індивідуального житлового
індивідуального житлового
будівництва на селі «Власний дім»
будівництва на селі,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Регіональна програма будівництва
2010-2017
Управління містобудування
(придбання) доступного житла
рр.
та архітектури
у Черкаській області на 2010-2017 роки
облдержадміністрації,
(затверджена рішенням обласної ради
Департамент капітального
від 28.12.2010 №3-6/VI)
будівництва облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Житлово-комунальне господарство
Обласна програма «Питна вода
2006-2020 Управління житлово-комунального
Черкащини» на 2006-2020 роки
рр.
господарства
(затверджена рішенням обласної ради
облдержадміністрації, структурні
від 02.12.2005 №25-5/ІV)
підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Обласна програма ліквідації наслідків
3 етап: Управління житлово-комунального
підтоплення територій в містах
2010-2030
господарства
і селищах області (затверджена
рр.
облдержадміністрації, структурні
рішенням обласної ради від 03.12.2003
підрозділи
№13-4)
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

міськвиконкоми
Обласна програма збереження зелених 2013-2017 Управління житлово-комунального
насаджень у населених пунктах області
рр.
господарства
на 2013-2017 роки (затверджена
облдержадміністрації,
рішенням обласної ради від 22.03.2013
райдержадміністрації,
№21-6/ VІ)
міськвиконкоми
Програма підвищення
2011-2016 Управління житлово-комунального
енергоефективності та зменшення
рр.
господарства
споживання енергоносіїв Черкаської
облдержадміністрації, інші
області на 2011-2016 роки (затверджена
структурні підрозділи
рішенням обласної ради від 29.04.2011
облдержадміністрації,
№ 52/VІ, продовжено термін дії
райдержадміністрації,
до 31.12.2016)
міськвиконкоми
Екологія. Безпека життєдіяльності
Проект обласної програми вилучення,
2016 –
Департаменти
утилізації, знищення
2017 рр. облдержадміністрації: екології
та знешкодження непридатних
та природних ресурсів,
або заборонених до використання
агропромислового розвитку
пестицидів і агрохімікатів та тари
від них на 2016 – 2017 роки
Обласна екологічна програма «Чистий до 2021 р. Черкаське регіональне управління
Дніпро» в рамках обласної програми
водних ресурсів, Черкаське
«Будуємо нову Черкащину» на період
обласне управління водних
до 2021 року (затверджена рішенням
ресурсів, Департамент
обласної ради від 22.03.2013 №21-2/VI)
капітального будівництва,
управління житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,Черкаська
міська рада, Смілянська міська
рада
Обласна програма організації
2014-2018 Департамент з питань цивільного
рятування людей на водних об’єктах
рр.
захисту та оборонної роботи
Черкаської області на 2014-2018 роки
облдержадміністрації
(затверджена рішенням обласної ради
від 30.01.2014 №28-5/ VІ)
Проект регіональної програми
2016 –
Державна служба України з
цивільного захисту населення і
2020 рр. надзвичайних ситуацій у області
територій від надзвичайних ситуацій,
запобігання їх виникненню та
реагуванню, забезпечення техногенної
та пожежної безпеки на 2016 – 2020 р.р.
Програма підвищення рівня безпеки
до 2016 р.
Регіональний сервісний центр
дорожнього руху на території
МВС України в області, Служба
Черкаської області на період
автомобільних доріг в області,
до 2016 року (затверджена рішенням
райдержадміністрації,
обласної ради від 21.06.2013 № 23-2/VI)
міськвиконкоми
Зайнятість населення
Програма зайнятості населення
до 2017 р. Департамент соціального захисту
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Черкаської області на період
до 2017 року (затверджена рішенням
обласної ради від 09.08.2013 № 21-3/VI)

24.

25.

26.

27.

28.

29.

населення облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації, обласний
центр зайнятості, Фонд
соціального захисту інвалідів,
Територіальна державна інспекція
з питань праці в області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Гуманітарний розвиток
Освіта
Обласна програма розвитку дошкільної до 2017 р.
Департамент освіти і науки
освіти на період до 2017 року
облдержадміністрації,
(затверджена рішенням обласної ради
райдержадміністрації
від 14.12.2011 № 10-1/VI)
Обласна програма впровадження
до 2018 р.
Департамент освіти і науки
у навчально-виховний процес
облдержадміністрації,
загальноосвітніх навчальних закладів
райдержадміністрації
інформаційно-комунікаційних
технологій «Сто відсотків» на період
до 2015 року (затверджена рішенням
обласної ради від 14.12.2011 № 10-2/VI
продовжено дію програми рішення
обласної ради від 05.03.2015 №38-7/ VI)
Проект обласної програми «Шкільний до 2020 р.
Департамент освіти і науки
автобус» на 2015-2020 роки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Обласна цільова програма з ліквідації
2015-2019
Черкаський Національний
наслідків надзвичайної ситуації
рр.
університет
та впровадження заходів з
ім. Б. Хмельницького,
енергозбереження у Черкаському
Департамент освіти і науки
національному університеті імені
облдержадміністраці
Богдана Хмельницького
на 2015 – 2019 роки (затверджена
рішенням обласної ради №41-4/VI
від 25.06.2015)
Охорона здоров’я
Обласна програма «Надання медичної 2014-2017 Департамент охорони здоров'я
допомоги хворим нефрологічного
рр.
облдержадміністрації,
профілю» на 2014-2017 роки
райдержадміністрації,
затверджена рішенням обласної ради
міськвиконкоми
від 19.09.2014 № 34-5/VI)
Обласна цільова соціальна програма
2013–2016
Департаменти
протидії захворюванню на туберкульоз
рр.
облдержадміністрації: охорони
на 2013-2016 роки (затверджена
здоров'я, соціального захисту
рішенням обласної ради від 09.08.2013
населення, управління у справах
№24-4/VI)
сім'ї, молоді та спорту
облдержадміністрації, обласна
організація Товариства Червоного
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30.

31.

32.

33.

34.

35

Хреста України, Черкаське обласне
відділення Всеукраїнської
благодійної організації
«Всеукраїнська мережа людей, які
живуть з ВІЛ/СНІД»,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Обласна цільова соціальна програма
2015-2018
Департаменти
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015–
рр.
облдержадміністрації: охорони
2018 роки (затверджена рішеннями
здоров’я, освіти і науки,
обласної ради від 28.08.2015 №42-4/VI)
управління у справах сім'ї, молоді
та спорту облдержадміністрації,
управління Держдепартаменту
України з питань виконання
покарань у області, обласна
Держтелерадіокомпанія «РОСЬ»,
обласний комітет Товариства
Червоного Хреста за участю
іноземних громадських та
благодійних організацій
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Регіональна Програма інформатизації 2015-2020
Департамент охорони здоров’я
сфери охорони здоров’я Черкаської
рр.
облдержадміністрації,
області на 2015-2020 роки (затверджена
райдержадміністрації,
рішенням обласної ради від 16.10.2015
міськвиконкоми
№ 43-19/VI)
Обласна програма профілактики та
2015-2020 Департамент охорони здоров'я
лікування стоматологічних
рр.
облдержадміністрації,
захворювань на 2015 – 2020 роки
райдержадміністрації,
(затверджена рішенням обласної ради
міськвиконкоми
№ 39-5/VI від 24.04.2015)
Проект обласної програми боротьби
2015-2017 Державна інспекція з лікарських
з виробництвом та розповсюдженням
рр.
засобів у області, управління
на території області фальсифікованих,
Служби безпеки України в області,
неякісних та незареєстрованих
управління МВС України в
лікарських засобів на 2015-2017 роки
області,
Черкаська митниця
Культура
Обласна програма поліпшення
2014-2018
Управління культури
кінообслуговування населення на 2014рр.
облдержадміністрації,
2018 роки (затверджена рішенням
райдержадміністрації,
обласної ради від 30.01.2014 № 28-4/VI)
міськвиконкоми
Сімейна та молодіжна політика
Обласна програма з виконання
2012-2016
Служба у справах дітей
Національного плану дій щодо
рр.
облдержадміністрації
реалізації Конвенції ООН про права
дитини на 2012-2016 роки
(затверджена рішенням обласної ради
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від 21.08.2012 №17- 4/VІ)
36. Проект обласної програми
оздоровлення та відпочинку дітей і
учнівської молоді на 2016-2020 роки

2016-2020 Управління у справах сім’ї, молоді
рр.
та спорту облдержадміністрації,
Департаменти
облдержадміністрації: освіти і
науки, охорони здоров’я,
соціального захисту населення,
агропромислового розвитку,
управління культури, служба у
справах дітей
облдержадміністрації, обласна
санітарно-епідеміологічна станція,
Федерація профспілок Черкаської
області; управління МВС України
у області, управління Державної
служби України з питань
надзвичайних ситуацій у області,
Черкаський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, Головне управління
статистики в області, ДП
«Черкаський державний центр
стандартизації, метрології та
сертифікації», інспекція з питань
справах захисту прав споживачів
у Черкаській області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2012-2017
Служба у справах дітей
рр.
облдержадміністрації

Обласна цільова соціальна програма
реформування системи закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, на 2012-2017
роки (затверджена рішенням обласної
ради від 28.12.2011 № 11-2/VІ)
38. Програма будівництва, реконструкції
2011-2016 Управління у справах сім'ї, молоді
капітального ремонту спортивних
рр.
та спорту облдержадміністрації,
майданчиків Черкащини на 2011-2016
райдержадміністрації,
роки (затверджена рішенням обласної
міськвиконкоми
ради від 13.09.2011 №8-5/VІ)
39. Проект обласної соціальної програми
до 2020 р. Управління у справах сім’ї, молоді
протидії торгівлі людьми до 2020 року
та спорту та інші структурні
підрозділи облдержадміністрації
40. Програма розвитку футболу
2012-2016 Управління у справах сім’ї, молоді
в Черкаській області на 2012-2016 роки
рр.
та спорту облдержадміністрації,
(затверджена рішенням обласної ради
інші структурні підрозділи
28.12.2011 №11-3/ VІ)
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
37.
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41. Програма розвитку хортингу
2013-2017 Управління у справах сім’ї, молоді
в Черкаській області на 2013-2017 роки.
рр.
та спорту облдержадміністрації,
(затверджена рішенням обласної ради
райдержадміністрації,
від 09.08.2013 № 24-6/VI)
міськвиконкоми
Соціальний захист населення
42. Обласна комплексна програма
2014-2020 Департамент соціального захисту
«Турбота» на 2014-2020 роки
рр.
населення облдержадміністрації,
(затверджена рішенням обласної ради
райдержадміністрації,
від 30.01.2014 № 28-2/VI)
міськвиконкоми
43. Обласна програма «Безбар’єрна
до 2020 р. Управління містобудування та
Черкащина» (затверджена рішенням
архітектури облдержадміністрації,
обласної ради від 06.06.2008 №18-6/V)
інші структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
44. Обласна комплексна програма щодо
2015-2017 Департамент соціального захисту
медичного, соціального забезпечення,
рр.
населення облдержадміністрації,
адаптації, психологічної реабілітації,
структурні підрозділи
професійної підготовки
облдержадміністрації,
(перепідготовки) учасників
райдержадміністрації,
антитерористичної операції на 2015міськвиконкоми
2017 роки (затверджена рішенням
обласної ради № 39-2/VI від 24.04.2015)
45. Обласна програма забезпечення
2015-2020 Департамент соціального захисту
учасників АТО та членів їх сімей
рр.
населення облдержадміністрації,
житлом у 2015-2020 роках
Черкаське регіональне управління
(затверджена рішенням обласної ради
«Державний фонд сприяння
№ 42-1/VI від 28.08.2015)
молодіжному житловому
будівництву»
46. Програма поліпшення стану безпеки,
2013-2016 Департамент соціального захисту
гігієни праці та виробничого
рр.
населення облдержадміністрації,
середовища на 2013-2016 роки
структурні підрозділи
(затверджена рішенням обласної ради
облдержадміністрації, Управління
від 22.03.2013 № 21-5/VІ)
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у області,
управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань
України у області, Територіальне
управління Держгірпромнагляду
по області, райдержадміністрації,
міськвиконкоми
47. Обласна програма забезпечення
2006-2025 Черкаське регіональне управління
житлом працівників бюджетних
рр.
«Державний фонд сприяння
установ комунальної власності на 2006молодіжному житловому
2025 роки (затверджена рішенням
будівництву»
обласної ради від 03.03.2006 № 27-2/ІV,
від 14.05.2013 №33-18/V)
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48.

49.

50.

51.

52.

Розбудова інституціональної спроможності
Планування та розвиток територіальних громад
Проект обласної цільової програми
2014-2018
Департамент інвестиційновпровадження в Черкаській області
рр.
інноваційної політики та
проекту Програми розвитку Організації
зовнішньоекономічних зв’язків
Об’єднаних Націй (ПРООН) та
облдержадміністрації, інші
Європейського Союзу «Місцевий
структурні підрозділи
розвиток орієнтований на громаду фаза
облдержадміністрації,
ІІІ на 2014-2018 роки»
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Обласна цільова програма «Село
до 2020 р. Департамент агропромислового
Черкащини 2020» (затверджена
розвитку, структурні підрозділи
рішенням обласної ради від 22.11.2011
облдержадміністрації,
№9-1/VI)
територіальні органи міністерств
та інших центральних органів
виконавчої влади в області
Проект обласної Програми «Оновлення
2016 –
Управління містобудування та
(коригування) топографічної основи
2018 рр. архітектури облдержадміністрації
території Черкаської області
на 2016 – 2018 роки»
Проект обласної Програми «Створення
2016 –
Управління містобудування та
містобудівного кадастру Черкаської
2018 рр. архітектури облдержадміністрації
області на 2016 – 2018 роки»
Розвиток громадянського суспільства
Обласна програма розвитку
до 2019 р.
Департамент інформаційної
громадянського суспільства на період
діяльності та комунікацій
до 2019 року (затверджена рішенням
з громадськістю
обласної ради № 39-3/VI від 24.04.2015)
облдержадміністрації,
обласна рада,
Черкаська міська рада,
обасний центр з перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів виконавчої
влади, структурні підрозділи
облдержадміністрації, громадська
рада при облдержадміністрації

53. Програма забезпечення права громадян 2013-2018
на доступ до правосуддя, гарантування
рр.
права на судовий захист та сприяння
впровадженню міжнародних стандартів
у цій сфері на 2013-2018 роки
(затверджена рішенням обласної ради
від 09.08.2013 № 24-5/VI)
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Обласна цільова програма забезпечення до 2018 р.
збереження документів Національного
архівного фонду на 2011-2015 роки
(затверджена рішенням обласної ради
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Головне управління юстиції
у області

Державний архів області

від 29.04.2011 №5-5/ VІ, продовжено
термін дії до 31.12.2018 рішенням
обласної ради від 24.04.2015
№39-10/ VІ)
Інформаційна політика
55. Програма розвитку інформаційного
2012–2016
простору Черкаської області на 2012рр.
2016 роки (затверджена рішенням
обласної ради від 17.02.2012 №13-6/VI)
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Департаменти
облдержадміністрації:
інформаційної діяльності
та комунікацій
з громадськістю, освіти і науки,
управління облдержадміністрації:
культури,
промисловості та розвитку
інфраструктури,
райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування
Програма розвитку комунальних
2013-2017
Департамент інформаційної
поліграфічних підприємств Черкаської
рр.
діяльності та комунікацій
області на 2013-2017 роки (затверджена
з громадськістю
рішенням обласної ради від 28.12.2012
облдержадміністрації,
№19-15/VІ)
райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування
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V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансування заходів і проектів Програми планується здійснювати
за рахунок коштів Державного Фонду регіонального розвитку, державного
та місцевих бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік, а також
за рахунок коштів інвесторів, які залучаються до реалізації конкретних
інвестиційних проектів та виконання програм, міжнародних фінансових
організацій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством
Обсяг фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми,
передбачається у проектах місцевих бюджетів за відповідними програмами
у межах наявного фінансового ресурсу.
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VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Передбачити з обласного бюджету Департаменту регіонального розвитку
облдержадміністрації кошти у сумі 100 тис.грн. на забезпечення моніторингу
і висвітлення результатів економічного та соціального розвитку області
у 2016 році, що включає в себе:
- підготовка Департаментом регіонального розвитку облдержадміністрації
звітів, інформаційних матеріалів, бюлетенів для інформування робочих
органів обласної ради, керівництва облдержадміністрації, центральних
органів виконавчої влади, засобів масової інформації про хід виконання
програм економічного і соціального розвитку області;
- отримання від органів статистики додаткової статистичної інформації,
яка не включена до Плану державних статистичних спостережень
на відповідний рік (тобто надається на платній основі), та інших послуг,
необхідних для висвітлення результатів реалізації програм економічного
та соціального розвитку області;
- видатки на проведення окремих заходів, пов’язаних з організацією
та проведенням виборів і референдумів, міжнародних самітів, з’їздів,
конференцій, офіційних державних заходів.
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