Додаток
ЗВІТ
за І півріччя 2018 року із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів), тис. грн

Строк реалізації
проекту
Назва проектів
регіонального
розвитку, що
включені до Плану
реалізації

Джерела
фінансування
у звітному
періоді

Територіальна
спрямованість
проектів
план

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді, тис. грн

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів,
тис. грн

Індикатори (показники) результативності реалізації
проектів

Стан реалізації проектів (з
порівняльною оцінкою фактично
виконаного і запланованого)
з початку
за звітний
реалізації
період
проекту

факт

план

факт

план

факт

найменування
одиниця
індикатора
виміру
(показника)

прогнозне
значення

фактичне відхиле
значення
ння

Проблемні питання, їх вплив
на виконання Плану реалізації
(з поясненням причин їх
виникнення та зазначенням
механізму вирішення)

Стратегічна ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності регіону
Операційна ціль 1.1 Стимулювання залучення інвестицій
Промоція
інвестиційного
потенціалу
Черкаської області

Черкаська
2018 І півріччя –
область, Україна 2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
розроблених та
виготовлених
інвестиційних
продуктів, що
презентують
область

од.

2

1

-1

Функціонує та регулярно оновлюється
–
інвестиційний портал області "Invest in
Cherkasy Region"
(investincherkasyregion.gov.ua). У червні
2018 року розпочато роботу з модернізації
сайту. У звітному періоді розроблено
інвестиційний буклет "INVEST in
Cherkasy Region", який з метою
поширення серед потенційних інвесторів
направлено понад 400 адресатам:
дипломатичні установи, іноземні бізнесасоціації, міжнародні організації, торгові
палати, ділові ради та інші організації і
об’єднання. Також розроблено та
поширено інвестиційний ролик області;
наразі здіснюється його англомовний
дубляж. Проект "Промоція
інвестиційного потенціалу Черкаської
області" був поданий на конкурс проектів
регіонального розвитку, що можуть
фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у
2018 році, але не був відібраний комісією
з відбору проектів. Здійснюється пошук
інших джерел фінансування.

Облаштування
індустріального
парку
"ЗОЛОТОНОША" у
місті Золотоноша
необхідною
інженернотранспортною
інфраструктурою

Золотоніський, 2018 –
Чорнобаївський, 2020 рр.
Драбівський,
Черкаський
райони, м.
Черкаси та
Золотоноша

–

–

–

–

–

–

Підведення
інженерних
мереж до
індустріальног
о парку

типів
мереж

6

0

-6

Проект "Будівництво індустріального
–
парку "Золотоноша" по вул. Обухова в м.
Золотоноша Черкаської області" був
поданий на конкурс проектів
регіонального розвитку, що можуть
фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у
2018 році, але не був відібраний комісією
з відбору проектів. Здійснюється пошук
інших джерел фінансування.

–

Розвиток офісу із
Черкаська
2018 І півріччя –
супроводу інвесторів область, Україна 2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
звернень
потенційних
інвесторів

од.

3

0

-3

Офіс підтримки інвестицій та експорту
створений у 2017 році. Одним із завдань
Офісу є розгляд звернень потенційних
інвесторів та надання їм відповідного
супроводу. У І півріччі 2018 року
звернень не надходило.

Реконструкція
існуючого КП
"Аеропорт Черкаси
Черкаської обласної
ради"

–

–

43975,4

–

43975,4

–

Внутрішні та
міжнародні
рейси

рейсів на
тиждень

5

0

-5

Пасажиропото пасажирів
к внутрішніх
на
та
тиждень
міжнародних
рейсів

420

0

-420

Чартерні рейси рейсів на
тиждень

4

0

-4

Рішенням обласної ради від 20.04.2018
–
№22-38/VII передбачено 43975,4 тис. грн
з обласного бюджету на реалізацію
проекту. Розпорядженням ОДА від
02.08.2018 №580 передбачено
фінансування проекту "Капітальний
ремонт штучної злітно-посадкової смуги
КП "Аеропорт Черкаси Черкаської
обласної ради" за рахунок коштів ДФРР у
2018 році (сума фінансування з ДФРР 54653,99 тис. грн). Проведено відкриті
торги на визначення генеральної
підрядної організації, визначено
переможця торгів.

Черкаська
область

2018 І півріччя Обласний
2019 рр. 2018 р.
бюджет

–

Створення
Черкаська
містобудівного
область
кадастру Черкаської
області на 2018 –
2020 роки

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

Заходи по проекту у І півріччі 2018 року
не здійснювались.

–

Оновлення
Черкаська
(коригування)
область
топографічної
основи території
Черкаської області на
2018– 2020 роки

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

Заходи по проекту у І півріччі 2018 року
не здійснювались.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

Заходи по проекту у І півріччі 2018 року
не здійснювались.

–

Операційна ціль 1.2 Підвищення енергоефективності
Посилення кадрового Черкаська
потенціалу органів
область
місцевого
самоврядування в
галузі
енергоефективних
технологій та
енергетичного
менеджменту

2018 –
2019 рр.

–

Запровадження
системи
енергомоніторингу
будівель бюджетної
сфери

Черкаська
область

2018 І півріччя –
2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
охоплених
енергомонітор
ингом будинків

од.

400

383

-17

В області проводяться роботи щодо
впровадження систем енергетичного
менеджменту та енергомоніторингу в
бюджетних установах. Протягом 2012 2017 років у наступних містах обласного
значення були впроваджені відповідні
програми: 2012 рік - м. Черкаси (програма
"Енергоплан", 250 бюджетних установ);
2014 рік - м. Золотоноша (19 бюджетних
закладів); 2016 рік – м. Канів (програма
"Енергобаланс", 18 бюджетних установ);
2017 рік - м. Умань (програма
"ЕнергоСвіт", 96 бюджетних установ). В
м. Ватутіне розпочато роботи по
впровадженню програми електронного
моніторингу споживання енергоносіїв з
ТОВ "БІС-СОФТ". В програму заведено
17 об’єктів бюджетної сфери в
безкоштовному тестовому режимі.

Об’єднані територіальні
громади не мають власних
програм та не співпрацюють по
цим питанням з районними
державними адміністраціями.

Стимулювання
населення до
енергоефективності

Черкаська
область

2018 І півріччя Місцеві
2020 рр. 2018 р.
бюджети

231,3

231,3

1892,5

231,3

1892,5

231,3

Кількість
позичальників,
яким
компенсовано
частину
відсоткової
ставки за
користування
"теплим
кредитом"

осіб

1800

1263

-537

В області діє Програма підвищення
енергоефективності та зменшення
споживання енергоносіїв на 2011 - 2020
роки (затверджена рішенням обласної
ради від 29.04.2011 №5-2/VI, із змінами).
Програмою передбачено, зокрема,
стимулювання населення до
впровадження енергоефективних заходів
шляхом компенсації відсотків за
"теплими кредитами". Уповноваженими
банками за січень - червень 2018 року
приватним особам, об’єднанням
співвласників багатоквартирних будинків
та житлово-будівельним кооперативам
для здійснення енергоефективних заходів
та заміни газових котлів видано 631
кредит на загальну суму 21,25 млн грн.
Компенсація частки відсоткової ставки
відбулась за користування "теплими
кредитами", наданими у 2015 - 2018 роках
(сума компенсації - 231,3 тис. грн).

Об’єднані територіальні
громади не мають власних
програм та не співпрацюють по
цим питанням з районними
державними адміністраціями.

Проведення
Черкаська
термомодернізації та область
енергоефективних
заходів в будівлях
бюджетної сфери, у
тому числі із
застосуванням ЕСКОмеханізму

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

Розпорядженням ОДА від 02.08.2018
–
№580 передбачено фінансування 15
проектів з термомодернізації,
енергозбереження та впровадження
енергоефективних заходів у будівлях
бюджетної сфери області за рахунок
коштів ДФРР у 2018 році (загальна сума
фінансування з ДФРР - 15455,9 тис. грн).

–

–

–

–

–

Кількість
затверджених
стратегій
розвитку ОТГ

од.

22

5

-17

Кількість
затверджених
планів
реалізації
стратегій
розвитку ОТГ

од.

6

3

-3

Операційна ціль 1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком
Підтримка
ОТГ Черкаської
об’єднаних
області
територіальних
громад Черкаської
області шляхом
розроблення
стратегій розвитку
цих громад та Планів
їх реалізації

2018 І півріччя –
2020 рр. 2018 р.

–

Стратегії розвитку об`єднаних
–
територіальних громад Черкаської області
розробляються за координації Черкаської
агенції регіонального розвитку (далі АРР) та Черкаського відокремленого
підрозділу "Центр розвитку місцевого
самоврядування" (далі - ЦРМС). На даний
момент стратегії розвитку мають 5 ОТГ
Черкаської області: Шполянська
(Шполянський район, стратегія+план
реалізації), Білозірська (Черкаський
район), Набутівська (стратегія+план
реалізації), Стеблівська (КорсуньШевченківський район) і Тальнівська
(Тальнівський район, стратегія+план
реалізації). ЦРМС були відібрані на
конкурсній основі 10 ОТГ, яким Центр
надає пріоритетну допомогу у розробці
стратегій: Матусівська (Шполянський
район, стратегія+план реалізації),
Мліївська (Городищенський район),
Кам`янська (Кам`янський район),
Бузівська (Жашківський район),
Моринська, Селищенська, Карашинська
(Корсунь-Шевченківський район),
Ротмістрівська (Смілянський район),
Іваньківська (Маньківський район),
Іркліївська (Чорнобаївський район). АРР
супроводжує розробку стратегії розвитку
Соколівської ОТГ (Жашківський район)
на платній основі. Також перебувають у
стадії розробки стратегії розвитку
Жашківської (Жашківський район),
Паланської (Уманський район),
Степанецької (Канівський район), Буцької
(Маньківський район), Єрківської та
Мокрокалигірської (Катеринопільський
район) ОТГ, а також плани реалізації
стратегій розвитку Білозірської ОТГ
(Черкаський район) та Стеблівської ОТГ
(Корсунь-Шевченківський район).

Співробітництво
Черкаська
територіальних
область
громад Черкащини
як важливий фактор
регіонального
розвитку

2018 І півріччя –
2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
договорів
співробітництв
а громад,
зареєстрованих
в Мінрегіоні
України

од.

11

11

-

Кількість
договорів
співробітництв
а громад, не
зареєстрованих
в Мінрегіоні
України

од.

3

3

-

Кількість
проведених
навчань

од.

5

6

+1

На даний момент на сайті Мінрегіону
–
України по Черкаській області
зареєстровано 11 договорів про
співробітництво територіальних громад: 3
у Чигиринському районі, 2 у Канівському,
2 у Черкаському, 1 у Городищенському, 1
у Корсунь-Шевченківському, 1 у
Чорнобаївському та 1 у Шполянському
районі. Предмети договорів: забезпечення
соціально-культурного розвитку
територій, якісні дороги (Чигиринський
район), придбання техніки та обладнання
для збору та вивезення ТПВ (для
Чигиринської міської ради, Ліплявської та
Степанецької ОТГ Канівського району,
Вільшанської селищної ради
Городищенського району та Леськівської
сільської ради Черкаського району),
придбання пожежної автоцистерни для
Стеблівської, Селищенської ОТГ та
Зарічанської сільської ради (КорсуньШевченківський район), надання
адміністративних послуг (Іркліївська ОТГ
Чорнобаївського району, Матусівська
ОТГ Шполянського району та
Леськівська сільська рада Черкаського
району). Також наявні договори
співробітництва, не зареєстровані в
Мінрегіоні України: 1 у Стеблівській ОТГ
(щодо спільного утримання місцевої
пожежної охорони) та 2 у Бузівській ОТГ
Жашківського району (щодо спільного
використання сміттєзвалища). У стадії
підготовки перебувають 2 договори у
Набутівській ОТГ КорсуньШевченківського району (надання
адміністративних послуг) та 1 договір у
Іркліївській ОТГ Чорнобаївського району
(забезпечення сортування сміття). Крім
того, 12 договорів є перспективними до
укладення: 3 у Жашківському районі, 3 у
Маньківському районі (включаючи 1
перспективний договір із Романівською
сільською радою Тальнівського району), 2
у Корсунь-Шевченківському районі, 1 у
Христинівському районі, 1 у
Кам`янському районі, 1 в Уманському
районі, а також 1 договір між
Шполянською ОТГ Шполянського району
та Мокрокалигірською ОТГ
Катеринопільського району. Протягом
звітного періоду Департаментом
регіонального розвитку ОДА спільно з
АРР, ЦРМС, Черкаським відділенням
асоціації міст України, обласним центром
перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів по всій території
області було проведено 6 кущових
Майстерень співробітництва
територіальних громад, в яких взяли
участь 250 осіб. Зокрема, з 11 договорів
співробітництва, зареєстрованих у
Мінрегіоні України, 5 були укладені після
проведення вищезазначених Майстерень.

Розширення функцій Черкаська
та географії
область
охоплення Єдиного
регіонального
порталу надання
адміністративних
послуг у області

2018 І півріччя –
2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
адміністративн
их послуг, що
заведені на
Портал

од.

Інформатизація
закладів охорони
здоров’я області

Черкаська
область

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

Проект "Впровадження електронної
–
медицини в КЗ "Черкаська обласна
лікарня ЧОР" був поданий на конкурс
проектів регіонального розвитку, що
можуть фінансуватись за рахунок коштів
ДФРР у 2018 році, але не був відібраний
конкурсною комісією. Здійснюється
пошук інших джерел фінансування.

Придбання
Черкаська
автомобілів швидкої область
медичної допомоги
класу "В"

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

Здійснюється пошук джерел
фінансування. Проводиться робота щодо
фінансування проекту з місцевих
бюджетів.

Створення обласного Черкаська
область
центру екстреної
медичної допомоги
та медицини
катастроф

2018 –
2019 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

Проект "Обласний центр екстреної
–
медичної допомоги та медицини
катастроф ЧОР по вул. Корольова, 15 у м.
Черкаси - будівництво" був поданий на
конкурс проектів регіонального розвитку,
що можуть фінансуватись за рахунок
коштів ДФРР у 2018 році, але отримав
низьку оцінку. Здійснюється пошук інших
джерел фінансування.

261

287

+26

Відповідно до регіональної програми
–
інформатизації Черкаської області на 2016
– 2018 роки "Електронна Черкащина",
затвердженої рішенням сесії обласної
ради від 19.02.2016 №3-13/VII (зі
змінами), створено регіональний Портал
адміністративних послуг Черкаської
області.
Наразі на Порталі розміщена інформація
про 287 адміністративних послуг, перелік
документів, необхідний для їх отримання,
місце та способи отримання послуг,
нормативно-правові акти, якими
регулюється надання послуг, електронні
форми заяв, які можна завантажити. Крім
того, на порталі розміщена інформація
про 31 центр надання адміністративних
послуг, 75 інших суб’єктів надання
адміністративних послуг (їх адреси,
порядок роботи та посилання на вебсайти), а також посилання на 68 послуг,
які надаються в електронному вигляді на
інформаційних ресурсах міністерств.

–

Поліпшення
Черкаська
матеріальнообласть
технічного стану
центрів
патгістологічних
досліджень медичних
установ Черкаської
області

2018 –
2019 рр.

Покращення
матеріальнотехнічної бази
інноваційних шкіл
Черкащини

2018 І півріччя Обласний
2020 рр. 2018 р.
бюджет

Черкаська
область

Впровадження у
Черкаська
навчальний процес область
навчальних наборів
робототехніки ЛЕГО

–

2018 І півріччя Обласний
2020 рр. 2018 р.
бюджет,
Золотоніський
районний
бюджет

–

–

–

–

–

–

1148,6

1148,6

1168,6

1148,6

1168,6

1148,6

500

500

500

500

500

500

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

Проект був поданий на конкурс проектів –
регіонального розвитку, що можуть
фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у
2018 році, але не був відібраний
конкурсною комісією. Здійснюється
пошук інших джерел фінансування.

Кількість шкіл,
для яких
закуплено
мультимедійні
засоби
навчання

од.

19

2

-17

Кількість шкіл,
для яких
розроблені
методичні
посібники
"БрендБук"

од.

8

8

-

Кількість
придбаних
навчальних
наборів

од.

8

1

-7

В області діє цільова програма
–
"Інноваційні школи Черкащини" на
період до 2020 року (затверджена
рішенням обласної ради від 07.10.2016
№9-2/VII). Програмою передбачено
покращення матеріально-технічного
стану 29 шкіл області. Рішенням обласної
ради від 20.04.2018 №22-38/VII виділено
5864,2 тис. грн на придбання
мультимедійних засобів навчання для 19
шкіл. Для 2 інноваційних шкіл вже
придбано мультимедійні засоби навчання
на суму 488,6 тис. грн. Також даним
рішенням виділено 680 тис. грн на
розробку методичних посібників
"БрендБук" для 8 шкіл щодо зовнішнього
оздоблення і опоряджень фасадів будівель
(екстер’єру) та внутрішнього оздоблення і
опорядження (інтер'єру) приміщень
будівель. Роботи з виготовлення
методичних посібників виконано та
оплачено у повному обсязі (відповідно до
проведених відкритих торгів - 660 тис.
грн). У 2017 році за рахунок коштів ДФРР
на умовах співфінансування придбано 84
комплекти обладнання для кабінетів
фізики, хімії та біології 28 шкіл (сума
фінансування становила 16714,9 тис. грн,
з них коштів ДФРР - 8357,5 тис. грн).

В області діє програма підвищення якості –
шкільної природничо-математичної
освіти на період до 2021 року
(затверджена рішенням обласної ради від
14.12.2011 №10-3/VI, із змінами),
відповідно до якої здійснюється
придбання навчальних наборів
робототехніки ЛЕГО. Рішенням обласної
ради від 20.04.2018 № 22-38/VII виділено
кошти у сумі 2 млн грн для придбання 8
навчальних наборів: для шкіл
Драбівського, Золотоніського,
Маньківського, Смілянського,
Уманського, Чорнобаївського районів,
міст Канів та Сміла. Вже придбано 1
набір ЛЕГО відділом освіти Золотоніської
РДА для школи у с. Піщане
Золотоніського району на суму 500 тис.
грн (кошти обласного бюджету у
співфінансуванні з районним бюджетом).

Шкільний автобус

Черкаська
область

Створення Центрів ОТГ Черкаської
безпеки громадян в області
об’єднаних
територіальних
громадах Черкаської
області

2018 І півріччя Залишок
2020 рр. 2018 р.
освітньої
субвенції з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам,
Уманський
районний
бюджет

1850

1850

1850

1850

1850

1850

2018 І півріччя –
2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
придбаних
шкільних
автобусів

од.

7

1

-6

В області діє програма "Шкільний
–
автобус" на 2016 - 2020 роки (затверджена
рішенням обласної ради від 19.02.2016
№3-17/VIІ). На даний момент в області
здійснюють підвіз учнів до місць
навчання і додому 199 шкільних
автобусів. 10,2 тис. дітей забезпечено
підвозом до навчальних закладів, в т. ч.
9,1 тис. - шкільними автобусами.
Рішенням обласної ради від 20.04.2018 №
22-38/VII виділено кошти у сумі 6,5 млн
грн для придбання 7 шкільних автобусів,
а саме для Золотоніського,
Маньківського, Уманського районів;
Набутівської, Селищенської,
Степанецької, Жашківської ОТГ. Станом
на 01.07.2018 придбано шкільний автобус
для Уманського району на суму 1850 тис.
грн (залишок освітньої субвенції з
державного бюджету у співфінансуванні з
районним бюджетом).

Кількість ОТГ,
яким надана
методична
допомога в
частині
створення
Центрів
безпеки
громадян

од.

26

26

-

На даний момент Центри безпеки
–
громадян в ОТГ Черкаської області не
створені. Ведеться підготовча робота
щодо створення Центрів у наступних
ОТГ: Бузівська (Жашківський район),
Мліївська (Городищенський район),
Степанецька (Канівський район),
Іваньківська (Маньківський район),
Карашинська (Корсунь-Шевченківський
район), Михайлівська (Кам`янський
район), Паланська (Уманський район);
також у Моринській ОТГ (КорсуньШевченківський район) розглядається
питання створення Центру спільно з
іншими ОТГ району. Стеблівською ОТГ
(Корсунь-Шевченківський район)
укладено договір співробітництва із
Селищенською ОТГ та Зарічанською
сільською радою, який зареєстрований в
Мінрегіоні України (щодо придбання
пожежної автоцистерни), а також 1
договір, не зареєстрований в Мінрегіоні
України (в частині утримання місцевої
пожежної охорони). Перспективними є
договори співробітництва між Бузівською
ОТГ, Безпечнівською та Сабадаською
сільськими радами Жашківського району
щодо створення Центру безпеки.
Управлінням цивільного захисту ОДА та
управлінням ДСНС у області надавалась
методична допомога 26 ОТГ в частині
реалізації заходів, спрямованих на
розвиток системи цивільного захисту, у т.
ч. створення Центрів безпеки громадян.

Безбар’єрний та
універсальний
дизайн в
громадському
просторі Черкащини

6 міст обласного 2018 І півріччя –
значення та 2
2020 рр. 2018 р.
міські ОТГ
Черкаської
області

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
просвітницьки
х заходів на
тему
безбар`єрного
середовища
для
представників
органів
державної
влади та ОМС

од.

9

9

-

Кількість
учасників
заходів

осіб

342

342

-

Кількість
проведених
просвітницьки
х заходів із
ЗМІ

од.

2

2

-

На виконання Конвенції ООН про права –
осіб з інвалідністю, на базі Черкаського
обласного центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
(ЧОЦППКК) у І півріччі 2018 року
проведені наступні просвітницькі заходи
на тему впровадження безбар`єрного
середовища (за участі представників ГО
"Черкаське обласне громадське
об`єднання "Життя без бар`єрів" та
ЧОЦППКК): 1) 3 семінари за
професійною програмою для новообраних
сільських, селищних, міських голів (в т. ч.
ОТГ), державних службовців та
посадових осіб ОМС, які вперше
прийшли на службу; 2) короткостроковий
тематичний семінар для керівників
відділів освіти області; 3) 2 семінари для
спеціалістів центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, а також працівників
з питань сім’ї, молоді та спорту РДА,
МВК та ОТГ; 4) 2 семінари для фахівців з
питань містобудування, архітектури,
ЖКГ, а також спеціалістівземлевпорядників сільських, селищних
рад, ОТГ, на яких розглянуто питання
щодо проектування і забудови сільських
населених пунктів (зокрема в контексті
безбар`єрного середовища); 5) семінартренінг "Моніторинг та адвокація
забезпечення безперешкодного доступу
до виборчих дільниць для людей з
інвалідністю". Тематика заходів впровадження інклюзивної освіти та
забезпечення безперешкодного доступу
до послуг, що надаються бюджетними
установами, для маломобільних груп
населення (в т. ч. для осіб з інвалідністю).
Загальна кількість учасників
вищезазначених заходів - 342 особи.
Також представники ГО "Життя без
бар`єрів" взяли участь в телепередачі
Черкаської обласної державної
телерадіокомпанії "Рось" та на обласному
ФМ-радіо "Рось" на тему архітектурної
барєрності середовища.

Платформа
регіонального
розвитку і
партнерства

Черкаська
область

2018 І півріччя –
2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
засідань
Платформи

од.

3

3

-

Кількість
учасників
засідань

осіб

90

95

+5

Кількість
учасників
відкритої
групи у
Facebook

осіб

700

750

+50

В області створена Платформа
–
регіонального розвитку і партнерства.
Ідея щодо створення Платформи була
винесена та обговорена Департаментом
регіонального розвитку ОДА та ЦРМС на
Міжрегіональному форумі інститутів
громадянського суспільства "ГРАНТуємо
зміни – 3.0" (23.11.2017). Перша
установча зустріч Платформи відбулась
11.12.2017 в приміщенні ЦРМС;
обговорювались початок та особливості її
функціонування (40 присутніх). ІІ
засідання Платформи - 13.03.2018.
Обговорювались теми "Бібліотека громада. Відкритий простір"; "Громадські
консультації: ТОП-7 найкреативніших
форм"; "Черкаська школа швидкісного
читання - чи може цей проект стати
успішним?" (25 присутніх). Матеріали
"Бібліотека - громада" надіслані в ОТГ
для користування. ІІІ засідання 19.04.2018 (презентація у форматі
світового кафе Правозахисної програми
для лідерів громадських організацій "I am
Media"). Програма орієнтована на
підтримку та розвиток жіночого малого
підприємництва (30 присутніх). По всіх
засіданнях відбуваються он-лайн
трансляції. В мережі Facebook створено
відкриту групу Платформи (станом на
01.07.2018 зареєстровано 750 учасників).
В групі розміщуються актуальні грантові,
конкурсні та інші ресурсні пропозиції,
спрямовані на регіональний розвиток.

Підвищення
інституційної
спроможності в
сфері підготовки
проектів
регіонального
розвитку

Черкаська
2018 І півріччя –
область, Україна 2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
навчальнотренувальних
заходів

од.

3

3

-

23 - 24 квітня 2018 року АРР спільно з
–
ЦРМС був проведений 2-денний тренінг
для представників ОТГ з підготовки
проектів на отримання фінансування з
державного бюджету (інфраструктурна
субвенція та ДФРР); також 12 - 13 червня
2018 року проведена 2-денна Школа
проектного менеджменту. 12 червня 2018
року у приміщенні ЦРМС проведено
навчання "Підвищення інвестиційної
привабливості територій ОТГ" для
представників об`єднаних територіальних
громад. Навчання проводили
представники UkraineInvest у Центральній
Україні.

Муніципальний
університет

Черкаська
область

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
заходів
навчальнотренувального
характеру

од.

1

1

-

27.03.2018, у приміщенні прес-центру
–
обласної ради, представником K.Fund
(фонд Василя Хмельницького) був
проведений тренінг "Управління змінами"
для керівників структурних підрозділів
ОДА. Тематика тренінгу - впровадження
прогресивних змін у процесі державного
управління, розвиток креативного
мислення та сучасного бачення для
підвищення ефективності роботи органів
державної влади.

2018 І квартал
2020 рр. 2018 р.

–

Розвиток освітнього Черкаська
середовища
область, ОТГ
об’єднаних
територіальних
громад Черкащини

Проведення циклу
тренінгів з
підвищення
кваліфікації
"Молодіжний
працівник"

Черкаська
область

2018 І квартал
2020 рр. 2018 р.

2018 –
2020 рр.

Кошти КНЗ
*
"Черкаський
обласний
інститут
післядипломної
освіти
педагогічних
працівників"

–

–

*

–

*

–

*

–

*

*

–

–

–

–

Кількість ОТГ учасників
конкурсного
відбору

од.

26

0

-26

Кількість
проведених
науковометодичних
заходів

од.

3

0

-3

Науковометодичне
забезпечення
(кількість
програм,
концепцій,
комплексів,
положень)

од.

3

3

-

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

У І кварталі 2018 року КНЗ "Черкаський –
обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників" були
розроблені: положення про конкурсний
відбір об`єднаних територіальних громад
для пілотування системи підготовки
керівних, методичних та педагогічних
працівників до ефективної реалізації
положень нового Закону України "Про
освіту" в умовах децентралізації;
положення про дистанційний
консультативний пункт з актуальних
питань розвитку освітнього середовища
громад; концепція сайту "Освіта у
територіальних громадах" на Черкаському
освітянському порталі.

Інформація за І півріччя 2018 року не
надана виконавцем.

–

Операційна ціль 1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу
Створення Центру
розвитку
підприємництва

Черкаська
область

2018 І півріччя –
2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

Створений
Центр
розвитку
підприємництв
а

од.

1

0

-1

На даний момент функції центру розвитку –
підприємництва здійснює АРР. Агенція
виконує інформаційні та комунікаційні
функції, організовує проведення
навчальних курсів суб`єктів бізнесу в
Школі малого та середнього
підприємництва, бізнес-тури по регіону
для потенційних інвесторів, надає
допомогу місцевому бізнесу в організації
експорту товарів/послуг. В рамках
реалізації Стратегії розвитку малого і
середнього підприємництва в Україні на
період до 2020 року планується створення
консультативно-дорадчого органу при
Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі України - Офісу розвитку малого
і середнього підприємництва.
Заплановано встановлення партнерських
відносин між Офісом, Черкаською ОДА
та АРР.

Створення єдиного
інформаційнокомунікаційного
ресурсу (веб-сайту)
для діючих та
потенційних
підприємців

Черкаська
область

2018 І півріччя Обласний
2020 рр. 2018 р.
бюджет

–

–

170

–

170

–

Створений вебсайт для
підприємців
області

Підтримка МСП
через розширення
доступу малого та
середнього
підприємництва до
кредитних ресурсів
шляхом
мікрокредитування
через Регіональний
фонд підтримки
підприємництва по
Черкаській області

Черкаська
область

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

Розвиток офісу з
підтримки
експортерів

Черкаська
2018 І півріччя –
область, Україна 2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
звернень
підприємств експортерів

од.

1

–

од.

0

–

3

-1

Протягом 2017 року проводилась робота –
над вивченням функціонування подібних
порталів у Польщі та інших країнах ЄС,
досліджувалась їх ефективність,
напрацьовувалась концепція створення
відповідного ресурсу в області. Мета
порталу - створення ефективної
інформаційно- комунікаційної
платформи між суб’єктами
підприємництва, посилення інформування
суб’єктів бізнесу про умови
започаткування та ведення
підприємницької діяльності. Програмою
реалізації Стратегії розвитку малого та
середнього підприємництва Черкаської
області на 2018 - 2020 роки на створення
відповідного ресурсу передбачено кошти
в сумі 170 тис. грн. В рамках конкурсу
Посольства Канади в Україні (програма
Канадського Фонду підтримки місцевих
ініціатив на 2018 - 2019 роки)
Департаментом регіонального розвитку
ОДА спільно з експертами ГО "Інститут
економічних досліджень та політичних
консультацій" підготовлено проектну
заявку на отримання гранту,
спрямованого на створення веб-порталу
для діючих та потенційних підприємців.
Стратегією розвитку малого та
–
середнього підприємництва Черкаської
області на період до 2020 року
передбачено забезпечення фінансовокредитної підтримки роботи Фонду. У І
півріччі 2018 року фінансування не
здійснювалось. 23.07.2018 Інвестиційним
комітетом Фонду прийнято рішення
(протокол засідання від 23.07.2018 №1)
про фінансування 5 суб`єктів
підприємництва на загальну суму 384,8
тис. грн.

-1

Офіс підтримки інвестицій та експорту
–
створений у 2017 році. Одним із завдань
Офісу є розгляд звернень підприємствекспортерів та надання їм відповідного
супроводу. У звітному періоді розглянуто
звернення та надано супровід 2
підприємствам. З метою інформаційної
підтримки бізнес-кіл області щодо умов
виходу на зовнішні ринки випущено 6
Дайджестів експортера (дайджест
розсилається на експортоорієнтовані
підприємства, бізнес-асоціації та
об’єднання підприємців). Розпочато
співпрацю з проектом GIZ "Fit for
Partnership with Germany", в рамках якого
9 підприємців регіону візьмуть участь у
стажуванні в Німеччині та матимуть
можливість знайти бізнес-партнерів за
кордоном. З метою популяризації
регіональних товаровиробників розпочато
створення електронного каталогу
"Експорт Черкащини", що включатиме
інформацію про підприємства області та
продукцію, яку вони пропонують до
експорту.

–

2

Операційна ціль 1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери
Історичноекскурсійний простір
"Коло друзів" для
мандруючих по
Черкащині

с. Будище, с.
Мошни, с.
Лозівок та с.
Єлизаветівка
Черкаського
району

2018 І квартал
2019 рр. 2018 р.

Власні кошти
подавача
проекту

*

*

*

*

*

*

Кількість
створених
рекреаційних
об`єктів

од.

1

1

-

У с. Будище (Черкаський район)
–
створений гостьовий дім (зелена садиба)
"Коло друзів". Гостьовий дім створений з
метою організації зеленого туризму у
даній місцевості, зокрема екскурсійної
діяльності по пам`яткам історії, культури
та природи, що розташовані у прилеглій
місцевості, та надання ряду рекреаційних
послуг. (Дані наведені за І квартал 2018
року. Інформація за І півріччя 2018 року
не надана виконавцем)

"Маньківщина
смт. Маньківка, 2018 І півріччя Бюджет
туристична "Буцький смт. Буки, с.
2020 рр. 2018 р.
Буцької ОТГ
Каньйон"
Русалівка, с.
Березівка, с.
Чорна Кам`янка,
с. Юрпіль, с.
Тимошівка, с.
Кути, с. Багва, с.
Улянівка

–

–

100

–

100

–

Виготовлений
детальний план
території

од.

1

0

-1

Наразі розроблені проекти із
–
землеустрою, організації та встановлення
меж територій природно-заповідного
фонду на об`єкти "Буцький каньйон",
"Водоспад "Вир" та "Родіонова скеля",
зроблена топозйомка території. В рамках
проекту "Відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану громадського ставка на
р. Гірський Тікич в смт. Буки
Маньківського району" виготовлена ПКД,
але даний документ потребує
корегування. Наразі ПКД перебуває в
управлінні екології та природних ресурсів
ОДА; в жовтні 2018 року планується
зустріч з представниками управління з
метою розгляду питання подальшої
реалізації проекту. Перебуває на
завершальній стадії виготовлення
детального плану території для
можливості формування туристичної
інфраструктури. У бюджеті Буцької ОТГ
передбачено 100 тис. грн на 2018 рік для
завершення робіт із виготовлення
детального плану території.

Розбудова та
Черкаська
облаштування
область, м.
туристичного об’єкту Кам`янка
"Тясминський
каньйон" в м.
Кам’янка Черкаської
області

–

–

–

–

–

–

Завершення
будівельних та
монтажних
робіт

об`єктів

17

0

-17

Закупка
обладнання

видів
обладнанн
я

6

0

-6

Проведення
промоційних
та навчальнопрограмних
заходів

видів
заходів

16

0

-16

Даний проект відібраний конкурсною
–
комісією Мінрегіону України для
фінансування за рахунок Секторальної
бюджетної підтримки Європейського
Союзу (загальна сума фінансування - 7,3
млн грн, з них державна підтримка ЄС –
6,6 млн грн, співфінансування – 0,7 млн
грн). Розпорядженням КМУ від
22.08.2018 №569-р затверджена
пропозиція Мінрегіону України щодо
фінансування даного проекту. 05.09.2018
створена наглядова координаційна рада
управління об`єктом та відбулось її перше
засідання. Надходження частини
передбачених коштів очікується у IV
кварталі 2018 року. Розпочато роботи з
виготовлення ПКД. Здійснені підготовчі
роботи, зокрема із благоустрою території
об`єкту.

2018 І півріччя –
2020 рр. 2018 р.

Підвищення
інституційної
спроможності
суб’єктів
туристичної сфери
області

Черкаська
2018 І півріччя –
область, Україна 2020 рр. 2018 р.
та світ

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
навчальних
заходів для
представників
туристичної
сфери регіону

од.

2

2

-

20.04.2018 в готелі "Апельсин" (м.
–
Черкаси) представниками проекту
"Київський діалог" в Черкаській області
для громадських активістів,
представників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, а
також бізнесу Черкащини, які розвивають
туристичний потенціал регіону,
організовано та проведено тренінг
"Регіональний туризм як каталізатор
розвитку Наддніпрянщини" (30
учасників). Тема тренінгу - формування
туристичного продукту, посилення
співпраці туроператорів регіону,
маркетинг та брендинг у туристичній
сфері. 21.06.2018 у садибі "Кобзарева
колиска" в с. Моринці (Звенигородський
район) організовано та проведено тренінг
з сільського зеленого туризму
"Туристична садиба - з нуля до успіху"
для тих, хто планує розпочати власний
бізнес у сільському зеленому туризмі або
покращити свої результати. В ході
тренінгу здійснена презентація садиби
"Кобзарева колиска", ознайомлення з її
принадами (Родове дерево, зелений
номер, домашній музей, сіновал, хата
"Чумака"); учасниками отримані
практичні знання та навички з підготовки
до прийому гостей, відповідні
рекомендації та поради.

Промоція
туристичного
потенціалу
Черкаської області

Черкаська
2018 І півріччя –
область, Україна 2020 рр. 2018 р.
та світ

–

–

–

–

–

–

Кількість
відвідувачів
інтернетпорталу
"Черкащина
туристична"

осіб

1800

1831

+31

В області функціонує головний
–
туристичний інтернет-портал "Черкащина
туристична" за адресою:
www.tourismincherkasyregion.gov.ua, де на
постійній основі відбувається промоція
туристичного потенціалу регіону та
висвітлюються анонси майбутніх подій в
туристичній галузі області. Просування
туристичного продукту регіону також
відбувається через сторінку "Черкащина
туристична" у соціальних мережах
Facebook та Instagram. За І півріччя 2018
року кількість відвідувачів інтернетпорталу "Черкащина туристична"
становить 1831, кількість сеансів - 2594.

Розробка
туристичного
мобільного додатку
"Черкащина
туристична"
(поширення на всю
територію області)

Черкаська
2018 І півріччя –
область, Україна 2020 рр. 2018 р.
та світ

Проведення
Черкаська
рекламного пресобласть
туру по Черкаській
області з
урахуванням
доступності для осіб
з інвалідністю,
учасників бойових
дій та ветеранів АТО

2018 р.

–

–

–

–

–

–

–

–

Створений
мобільний
додаток
(загальнооблас
ний)

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

од.

1

–

0

–

-1

–

Розроблений для загального користування –
мобільний туристичний додаток "Черкаси
відкриті", який містить інформацію про
найцікавіші туристичні об`єкти міста
Черкаси. Наразі спільно з IT-компанією
"Everlabs" ведеться робота щодо
розширення даного мобільного додатку
на всю територію області. Вже визначені
об`єкти, що увійдуть до мобільного
додатку; ведеться збір інформації по цих
об`єктах з фото. Робота в даному
напрямку триває.

Інформація за І півріччя 2018 року не
надана виконавцем.

–

Стратегічна ціль 2. Розвиток сільських територій
Операційна ціль 2.1 Диверсифікація структури сільськогосподарського виробництва та поглиблення переробки продукції
Оснащення
Черкаська
основними засобами область
діючих та
новостворених
сільськогосподарськ
их обслуговуючих
кооперативів області

2018 р.

І півріччя Обласний
2018 р.
бюджет

740

740

2740

378,1

2740

378,1

Кількість СОК,
яким надана
матеріальнотехнічна
допомога

од.

Створення
голів
племінного кролемато
кролівничого
к
репродуктора

10

0

-10

110

120

+10

Станом на 01.07.2018 в області наявні 116 –
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів (з них 86 діючих). Діє
програма підтримки розвитку СОК на
період до 2020 року. Рішенням сесії
обласної ради від 22.12.2017 №19-22/VII
на розвиток СОК області виділено 2 млн
грн на 2018 рік (основне завдання створення нових СОК, як
рослинницького, так і тваринницького
напряму). Рішенням обласної ради від
20.04.2018 №22-38/VII виділено 740 тис.
грн на створення племінного
кролівничого репродуктора на 110 голів
кролематок при навчально-практичному
Центрі розвитку багатофункціональних
кооперативів. Закуплено 120 самок та 10
самців кролів. На заходи із створення
племінного репродуктора використано
378,1 тис. грн. Наразі здійснюється
робота з присвоєння статусу племінного
кролівничого репродуктора.

Створення
Черкаська
сервісного центру по область
обслуговуванню та
розвитку
сільськогосподарсько
ї кооперації у
Черкаській області

2018 І півріччя –
2019 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

–

Підтримка
Черкаська
потенційної бізнес- область
спроможності
сільського населення
Черкащини

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

Стимулювання
ОТГ Черкаської
розвитку
області
підприємництва в
об’єднаних
територіальних
громадах Черкаської
області

2018 І півріччя ПАТ
–
2020 рр. 2018 р.
"Миронівський
хлібопродукт"

–

130

117

130

117

Створення мережі
Черкаська
забійних пунктів
область
сільськогосподарськ
их тварин

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Проведені
семінари щодо
діяльності
СОК для
сільського
населення

од.

10

2

-8

Проведені
практичні
заняття щодо
діяльності
СОК для
сільського
населення

од.

10

6

-4

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

Кількість
бенефіціарів у
громадах, які
отримали
гранти для
підтримки
підприємницьк
ої діяльності

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

од.

–

25

–

–

28

–

Заходи по проекту у І півріччі 2018 року
не здійснювались.

+3

–

Сервісний центр по обслуговуванню та
–
розвитку сільськогосподарської
кооперації створений та функціонує при
управлінні агропромислового розвитку
облдержадміністрації. Центр надає
сервісні послуги сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативам з питань
надання матеріально-технічної допомоги,
формування партій та пошуку каналів
збуту виробленої продукції, а також
маркетингові послуги. На базі сайту
управління АПР працює електронна
приймальня, яка дає змогу оперативно
отримувати фахові консультації чи
допомогу у вирішенні проблемних
питань. Постійно оновлюються
інформаційно-аналітичні матеріали від
майже 100 агрокомпаній Полтавської,
Черкаської, Київської та Кіровоградської
областей. У І півріччі 2018 року Центром
надана практична допомога 6
ініціативним групам із створення СОК; в
результаті було створено 6 нових СОК.
Наразі надається практична допомога ще
4 ініціативним групам щодо створення
СОК та отримання фінансової підтримки.

–

Ресурсним центром "АНГО" у І півріччі –
2018 року проведені семінари-тренінги з
написання бізнес-планів на конкурс
проектів "Село: кроки до розвитку.
Черкащина - 2018" в 6 районах області:
Канівський, Черкаський, Чигиринський,
Корсунь-Шевченківський,
Городищенський, Катеринопільський;
надані консультації учасникам, проведено
співбесіду. За підсумками конкурсу
визначено 25 бенефіціарів з числа
представників даних 6 районів (в т. ч.
об`єднаних територіальних громад) та 3
резервних бенефіціара, які отримають
мікрогранти від ПАТ "Миронівський
хлібопродукт" (сума 1 мікрогранту
становить 50 тис. грн).

Заходи по проекту у І півріччі 2018 року
не здійснювались.

–

Операційна ціль 2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ
Будівництво
спеціально
облаштованих місць
для розташування
стаціонарних або
пересувних пунктів
габаритно-вагового
контролю

Черкаська
область та
суміжні з нею
області України

2018 І півріччя Державний
2020 рр. 2018 р.
бюджет,
обласний
бюджет

253,6

253,6

253,6

4,6

253,6

4,6

Кількість
побудованих
майданчиків
для
облаштування
пунктів
габаритновагового
контролю на
дорогах
загального
користування

Влаштування
Черкаська
штучного освітлення область
на автомобільних
дорогах місцевого
значення за межами
населених пунктів
області

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

Майстерня сільських 3 сільські
ініціатив в
громади області
Черкаській області
щороку

2018 І півріччя Міністерство
470,8
2020 рр. 2018 р.
Іноземних
справ
Німеччини,
Фонд ім.
Роберта Боша,
БФ "Урожай громаді",
кошти місцевих
спонсорів у
громадах

470,8

470,8

470,8

470,8

470,8

–

од.

17

–

3

–

-14

–

Кількість
задіяних
громад

од.

3

3

-

Кількість
учасників
семінарів

осіб

50

50

-

Кількість
сформованих
ініціатив
громад

од.

10

8

-2

Кількість
залучених
жителів громад

осіб

100

100

-

В області діє програма фінансування
–
ремонту доріг державного значення, які
проходять територією Черкаської області,
на 2016 - 2018 роки (затверджена
рішенням обласної ради від 31.08.2016
№7-1/VII, із змінами). В рамках
Програми, в області облаштовано 3 місця
для розташування пересувних пунктів
габаритно-вагового контролю: 2 у 2017
році - на автодорогах Н-08 Бориспіль Дніпро - Запоріжжя (км 169+117) та М-05
Київ - Одеса (км 273+900); 1 у І півріччі
2018 року - на автодорозі Н-16
Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань (км
40+170).

В області діє програма підвищення рівня
безпеки дорожнього руху на період до
2020 року (затверджена рішенням
обласної ради від 24.03.2017 №13-5/VII).
Програмою передбачено, зокрема,
влаштування штучного освітлення на
автомобільних дорогах державного та
місцевого значення, що проходять
територією області. У звітному періоді
штучне освітлення на дорогах місцевого
значення за межами населених пунктів
області не встановлювалось.

–

У І півріччі 2018 року ГО "Молода
Черкащина" було проведено 6 триденних
семінарів "Майстерня Дій", по 2 в кожній
з громад: в Стеблівській ОТГ (КорсуньШевченківський район), в с. Хлистунівка
(Городищенський район) та с. Гельмязів
(Золотоніський район). На семінарах
учасники вчилися досліджувати потреби
громади, складали плани та бюджети
власних ініціатив. Також відбувалися
відкриті обговорення ініціатив з
громадами у форматі "відкритий простір".
В результаті було сформовано 9 ініціатив,
але на етапі їх виконання одна з команд у
с. Гельмязів відмовилась від участі через
завантаженість учасників команди. Тому
було реалізовано 8 ініціатив в 5 населених
пунктах: с. Хлистунівка (Городищенський
район), с. Гельмязів (Золотоніський
район), смт. Стеблів, с. Шендерівка та с.
Дацьки (Корсунь-Шевченківський район).
Проведено заключний семінар
"Майстерня Досвіду", участь в якому
взяли 50 школярів з 3 областей (з них 20 з Черкаської області). В рамках семінару
організовано презентацію ініціатив "Жива
бібліотека: сторінки успіху громад".

На етапі виконання ініціатив,
одна з команд у с. Гельмязів
відмовилася від участі через
завантаженість учасників
команди. Також даний проект
було подано на конкурс
соціальних проектів обласної
державної адміністрації, але
йому було відмовлено у
підтримці, незважаючи на листи
підтримки від партнерів та
структурних підрозділів ОДА.
Фінансування заключного
семінару відбулось за рахунок
партнерських коштів.

Майстерня
креативності
"Тематичне село"

Сільські
територіальні
громади, в тому
числі ОТГ

2018 І квартал
2020 рр. 2018 р.

–

Створення умов для Сільські
2018 І півріччя Міжнародна
підвищення
території області 2020 рр. 2018 р.
організація з
самозайнятості та
міграції
мікропідприємництв
а мешканців
сільських територій

–

–

–

–

–

–

–

–

120

120

120

120

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

Кількість
бенефіціарів у
сільських
громадах, які
отримали
гранти для
підтримки
підприємницьк
ої діяльності

–

од.

–

7

–

7

У 2018 році мікротуристичні проекти в
–
селах Черкащини, започатковані завдяки
серії польсько-українських проектів 2014 2016 років із адаптації досвіду
тематичних сіл, продовжують стабільно
розвиватися. Ряд туристичних
пропозицій, зокрема "Зерноленд" (с.
Івківці, Чигиринський район),
"Картопляні розваги" (с.
Головківка,Чигиринський район),
"Подорож у країну Мамонтландію" (с.
Межиріч, Канівський район), "Пригоди
на дні колишнього моря" (с. Гельмязів,
Золотоніський район), "Чарівна ниточка"
(с. Пугачівка, Уманський район)
систематично приймають туристичні
групи з квітня 2018 року і мають
попередні замовлення на відвідання.
Приймають групи також туристичні
пропозиції у с. Сорокотяга Жашківського
району, с. Грушківка Кам'янського
району, с. Леськи Черкаського району, с.
Коржова Уманського району; відкрив
сезон "Козацький хутір" у с. Чубівка
Черкаського району. На систематичну
діяльність виходить туристична
пропозиція, яка створена у с. Сунки
Смілянського району. За інформацією
ініціаторів проектів, є також запити з
Полтавської області. (Дані наведені за І
квартал 2018 року. Інформація за І
півріччя 2018 року не надана виконавцем).

-

Міжнародною організацією з міграції
–
спільно з ресурсним центром "АНГО" у І
півріччі 2018 року проводився конкурс
"Сприяння відбудові та сталому
розв`язанню проблем внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) та
постраждалого від конфлікту населення в
Україні". Конкурс передбачав ряд заходів,
спрямованих на розвиток
підприємницької діяльності у
територіальних громадах області (зокрема
написання бізнес-планів). В рамках
даного конкурсу визначено і підтримано
41 бенефіціара, з них 7 у сільській
місцевості (ВПО та представники
місцевих громад з числа підприємців).
Міжнародною організацією з міграції
були надані гранти 7 переможцям у
сільській місцевості у вигляді
матеріального забезпечення на загальну
суму 483 тис. грн.

Покращення якості
надання медичних
послуг шляхом
будівництва
сільських
амбулаторій

Розширення мережі
центрів надання
адміністративних
послуг в області

Черкаська
область

Черкаська
область

2018 І півріччя Субвенція з
–
2020 рр. 2018 р.
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
здійснення
заходів,
спрямованих на
розвиток
системи
охорони
здоров’я у
сільській
місцевості

–

2018 І півріччя Місцеві
2020 рр. 2018 р.
бюджети

#

#

#

#

#

–

–

–

–

–

Чат-бот консультант м. Звенигородка 2018 р.
державних послуг
(тестовий
проект),
подальше
масштабування
на інші населені
пункти
Черкаської
області, а також
інші регіони
України

–

–

202097,3

–

202097,3

–

Кількість
нових
побудованих
лікарських
амбулаторій

од.

23

0

-23

Кількість
придбаних
одиниць
автотранспорт
у

од.

23

0

-23

#

Кількість
ЦНАП, що
утворились з
початку 2018
року

од.

2

2

-

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

Постановою КМУ від 06.12.2017
–
№ 983 "Деякі питання надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості“ (із змінами)
визначено порядок та умови надання
відповідної субвенції. Для Черкаської
області виділено кошти у сумі 202097,3
тис. грн. За попередніми даними, за
рахунок вказаної субвенції планується
будівництво 23 лікарських амбулаторій, з
яких 12 - амбулаторії монопрактики та 11 амбулаторії групової практики. Також
планується придбання 23 транспортних
засобів.

Всього в області створено та функціонує –
31 центр надання адміністративних
послуг (ЦНАП), з них: 20 – при районних
державних адміністраціях, 6 – при
міських радах міст обласного значення, 5
– при об’єднаних територіальних
громадах (у Білозірській, Єрківській,
Мокрокалигірській ОТГ ЦНАП відкрито у
2017 році; у Шполянській та Набутівській
ОТГ - у І півріччі 2018 року). Наразі через
мережу ЦНАП у області забезпечено
надання найбільш запитуваних послуг у
сферах: державної реєстрації нерухомості,
бізнесу, місця проживання/перебування
особи, земельних питань, дозвільної
системи, а в ЦНАП ОТГ - також послуги
соціального характеру. За І півріччя 2018
року через мережу ЦНАП надано понад
155 тис. адміністративних послуг.

Інформація за І півріччя 2018 року не
надана виконавцем.

–

Прокладення та
Черкаська
експлуатація
область
волоконно-оптичної
лінії зв’язку ТОВ
"МАКЛАУТ, ЛТД"

2018 І півріччя Власні кошти
2020 рр. 2018 р.
ТОВ
"МАКЛАУТ,
ЛТД"

*

*

*

*

*

*

Кількість
прокладених
волоконнооптичних ліній
зв`язку

од.

8

5

-3

За рахунок власних інвестицій та
матеріальних ресурсів, ТОВ "МАКЛАУТ,
ЛТД" виконані роботи по будівництву
волоконно-оптичних ліній зв`язку по
наступним напрямкам: 1) Звенигородка Ватутіне - Озірна; 2) Канів - Софіївка; 3)
Черкаси - Сміла; 4) Неморож - Озірна; 5)
Неморож - Водяники. На стадії
завершення перебуває будівництво
наступних волоконно-оптичних ліній
зв`язку: 1) Лисянка - КорсуньШевченківський; 2) КорсуньШевченківський - Канів; 3) Озірна Лисянка.

Проблемою, що впливає на
строки виконання завдань,
передбачених даним проектом, є
питання тимчасового
використання земельних
ділянок державної та
комунальної власності на період
проведення робіт по
будівництву та реконструкції
волоконно-оптичних ліній
зв`язку.

КНЗ "Черкаський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних
працівників" розроблено 3 навчальні
програми за напрямом STEM-освіти;
також наявне приміщення та навчальні
кабінети, оснащені сучасним
обладнанням. Проведено експрес-курси
"Основи алгоритмізації та
програмування", 6 навчальних тренінгів
та інтернет-конференцію для
педагогічних працівників області.
Постійно здійснюється консультаційнометодичний супровід діяльності освітян
області з питань STEM-освіти.
Розроблено концепцію сайту "STEMосвіта Черкащини".

–

У І півріччі 2018 року громадською
організацією "Кварк" у партнерстві з БФ
"Урожай - громаді" проведений конкурс
наукових проектів "Наукова ліга", в
якому взяли участь школярі з 8 районів
області. Переможці конкурсу отримали
грошову винагороду - 10 тис. грн на
реалізацію власних проектів.

–

Стратегічна ціль 3. Розвиток людського капіталу
Операційна ціль 3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці
STEM-освіта:
Черкаська
потенціал
область
інноваційного
розвитку Черкащини

"Наукова майстерня Черкаська
сучасного вчителя" - область
запровадження
проектних
технологій навчання
у початковій та
середній школі в
галузі природничих
наук

2018 І півріччя Кошти КНЗ
*
2020 рр. 2018 р.
"Черкаський
обласний
інститут
післядипломної
освіти
педагогічних
працівників"

2018 І півріччя *
2020 рр. 2018 р.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Кількість
розроблених
навчальних
програм

од.

3

3

-

Кількість
проведених
навчальних
тренінгів для
педагогічних
працівників

од.

6

6

-

Розроблена
концепція
сайту "STEMосвіта
Черкащини"

од.

1

1

-

Кількість
поданих
проектів на
конкурс
"Наукова ліга"

од.

20

20

-

Підвищення
Черкаська
кваліфікації
область
психологів
загальноосвітніх
шкіл області щодо
методики
професійної
орієнтації підлітків 7
– 11 класів

2018 І квартал
2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
тренінгів
"Професія за
покликом"

од.

1

1

-

Кількість
учасників
тренінгів
"Професія за
покликом"

осіб

20

8

-12

Кількість
проведених
тренінгів
"Діагностика
підлітків на
вибір професії"

од.

1

1

-

Кількість
учасників
тренінгів
"Діагностика
підлітків на
вибір професії"

осіб

20

8

-12

У звітному періоді консалтинговою
–
компанією "Umbrella" було проведено 2
тренінги: "Професія за покликом" (для
дорослих) та "Діагностика підлітків на
вибір професії". У тренінгах взяли участь
16 осіб. Планується залучити до даної
діяльності школи м. Черкаси, а також
організувати заняття у шкільних таборах.

Іміджева кампанія
"Професіонали"

Черкаська
область

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

Заходи по проекту у І півріччі 2018 року
не здійснювались.

–

Проведення циклу
тренінгів із
підприємництва для
молоді Черкаської
області

Черкаська
область

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

Інформація за І півріччя 2018 року не
надана виконавцем.

–

Модернізація парку Черкаська
сільськогосподарсько область
ї техніки у
професійнотехнічних
навчальних закладах
Черкащини

2018 І півріччя Залишок
2020 рр. 2018 р.
освітньої
субвенції з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам

–

–

3889,0

–

3889,0

–

Кількість
ПТНЗ, в яких
проводилась
модернізація
парку с/г
техніки

од.

1

0

-1

У червні 2018 року адміністрацією
–
Багатопрофільного регіонального центру
професійної освіти у Черкаській області
проведена робота щодо оформлення
тендерної документації для закупівлі
сільськогосподарської техніки на суму
3889,0 тис. грн.

Модернізація
Черкаська
матеріальнообласть
технічної бази
професійнотехнічних
навчальних закладів
Черкащини

2018 І півріччя Залишок
2020 рр. 2018 р.
освітньої
субвенції з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам

–

–

10100,0

–

10100,0

–

Кількість
ПТНЗ, в яких
проводилась
модернізація
матеріальнотехнічної бази

од.

14

0

-14

У червні 2018 року адміністрації 14
–
закладів професійної (професійнотехнічної) освіти області оформили
тендерну документацію для закупівлі
обладнання та цифрових вимірювальних
комплексів для кабінетів STEM-освіти на
суму 10100,0 тис. грн.

Агенти змін
Черкаська
початкової загальної область
освіти

2018 І півріччя Кошти КНЗ
*
2020 рр. 2018 р.
"Черкаський
обласний
інститут
післядипломної
освіти
педагогічних
працівників"

*

*

*

*

*

Розроблені
навчальнометодичні
посібники

од.

2

1

-1

Кількість
проведених
семінарівпрактикумів
для
педагогічних
працівників

од.

26

0

-26

Кількість
педагогічних
працівників,
які пройшли
підвищення
кваліфікації

осіб

1884

1884

-

У І півріччі 2018 року КНЗ "Черкаський –
обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників" здійснювалась
підготовка до роботи в умовах Нової
української школи 826 вчителів
початкових класів, які будуть навчати
першокласників, 556 заступників
директорів шкіл, що курують початкову
освіту, 29 учителів образотворчого
мистецтва, 312 вчителів мистецтва та 161
учителя фізичної культури, які
працюватимуть із першокласниками
(всього 1884 особи). Підготовка
здійснювалась шляхом проведення
навчально-просвітницьких заходів
(навчальні сесії, тренінги). Розроблено
посібник "Досліджуємо світ цікаво";
також розробляється посібник "Методика
проведення Ранкових зустрічей у 1 класі".

Професійні
тренінгові центри
для відпрацювання
практичних навичок
та професійних вмінь

Черкаська
2018 І квартал
область, прилеглі 2020 рр. 2018 р.
райони
Кіровоградської,
Полтавської та
Київської
областей

Власні кошти
Черкаської
медичної
академії

*

*

*

*

*

*

Кількість
слухачів
центру
симуляційного
навчання
Черкаської
медичної
академії

осіб

150

176

+26

На базі Черкаської медичної академії
–
створений центр симуляційного навчання.
У звітному періоді в даному центрі
пройшли навчання 176 слухачів (з них 28 спецфельдшери).

Англійська мова як
основа
психологічного
розвитку

м. Черкаси, м.
Сміла, м.
Чигирин, м.
Золотоноша, м.
Канів

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
Speaking Club

од.

2

2

-

Кількість
учасників
Speaking Club

осіб

40

16

-24

У звітному періоді консалтинговою
–
компанією "Umbrella" проведено 2 English
Speaking Club, у яких взяли участь 16
осіб. Планується організація занять для
вчителів середніх шкіл на базі
Черкаського обласного інституту
післядипломної освіти педагогічних
працівників.

Кількість
проведених
заходів

од.

3

0

-3

2018 р.

І квартал
2018 р.

Операційна ціль 3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області
Форум підтримки
Черкаська
громадських
область
ініціатив Черкащини

2018 І півріччя Обласний
2020 рр. 2018 р.
бюджет

–

–

50

–

50

–

У 2015 - 2017 роках проведено 3 щорічні –
форуми підтримки громадських ініціатив
"ГРАНТуємо зміни" - майданчики для
співпраці влади, бізнесу та громадськості,
які значною мірою були присвячені
навчанню з підготовки якісних проектних
заявок та пошуку ресурсів для їх
реалізації. У 2018 році також заплановане
проведення відповідного форуму.
Обласною програмою розвитку
громадянського суспільства на період до
2019 року (затверджена рішенням
обласної ради від 24.04.2015 №39-3/VI, із
змінами) у 2018 році передбачено 50 тис.
грн на проведення форуму.

Черкаський
Черкаська
регіональний
область
конкурс розвиткових
проектів (щорічний)

2018 І півріччя –
2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
проектів,
поданих на
конкурс

од.

4

0

-4

Обласною державною адміністрацією
–
спільно з АРР обрано Шполянську міську
ОТГ як пілотну, в якій
реалізовуватиметься конкурс розвиткових
проектів. У червні 2018 року оголошено
про проведення конкурсу; прийнято
Положення про конкурс. Активності за
даним проектом заплановані на осінь
2018 року. Зокрема, планується
проведення 2 одноденних тренінгів,
відбір проектів-переможців та їх
реалізація.

Вивчення суспільної Черкаська
думки
область

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
соціологічних
опитувань

од.

3

0

-3

Заходи по проекту у І півріччі 2018 року
не здійснювались.

Створення
інформаційноконсультативного
Центру для осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми, в
Черкаській області

2018 І квартал
2020 рр. 2018 р.

Власні кошти
БО "Від серця
до серця"

–

–

464

464

464

464

Кількість осіб,
яким надано
статус
постраждалих
від торгівлі
людьми

осіб

7

7

-

Кількість
проведених
тренінгів на
тему протидії
торгівлі
людьми

од.

12

12

-

Інформаційно-консультативний Центр
–
для осіб, які постраждали від торгівлі
людьми, створений у м. Черкаси. За
рахунок коштів благодійної організації
"Від серця до серця" здійснений ремонт
приміщень, придбано необхідне
обладнання. У звітному періоді проведено
12 тренінгів на тему протидії торгівлі
людьми для представників органів
місцевого самоврядування (в т. ч. ОТГ),
Департаменту соціального захисту
населення та управління охорони
здоров`я ОДА, обласного центру
соціальних служб для сім`ї, дітей та
молоді, відділів охорони здоров`я міст та
районів. 7 особам надано статус
постраждалих від торгівлі людьми
(частині з них надано безкоштовне
лікування). У 19 районах області створені
мультидисциплінарні групи, які
опікуються питанням протидії торгівлі
людьми. (Дані наведені за І квартал 2018
року. Інформація за І півріччя 2018 року
не надана виконавцем)

Черкаська
область

Центр надання
Черкаська
соціальних послуг
область
для вразливих верств
населення на базі
ЧБО ЛЖВ "Від серця
до серця" у
приміщенні КЗ
"Черкаський
обласний
наркологічний
диспансер" ЧОР

2018 І квартал
2020 рр. 2018 р.

Власні кошти
БО "Від серця
до серця"

–

–

250

250

250

250

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

–

Центр надання соціальних послуг для
–
вразливих верств населення створений на
базі БО "Від серця до серця" у
приміщенні КЗ "Черкаський обласний
наркологічний диспансер" Черкаської
обласної ради (КЗ ЧОНД ЧОР).
Благодійною організацією "Від серця до
серця" спільно з КЗ ЧОНД здійснено
ремонт та облаштування приміщень, з
01.04.2018 на базі відділення ЧОНД
надаються послуги громадянам з числа
вразливих верств населення
(психологічна допомога, соціальний
супровід). (Дані наведені за І квартал
2018 року. Інформація за І півріччя 2018
року не надана виконавцем)

Організація
Сільські
2018 –
спортивних клубів
території області 2020 рр.
(створення
тренажерних залів) у
сільській місцевості

–

–

–

–

–

–

–

Будівництво
Черкаська
футбольних полів зі область
штучним покриттям
в Черкаській області

2018 І півріччя –
2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

Будівництво басейну м. Черкаси,
критого для плавання Черкаська
обласної
область
спеціалізованої
дитячо-юнацької
школи олімпійського
резерву по вул.
Пастерівська, 102 в
м. Черкаси

2018 –
2019 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

Кількість
побудованих та
реконструйова
них
футбольних
полів зі
штучним
покриттям

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

од.

–

11

–

–

3

–

Заходи по проекту у І півріччі 2018 року
не здійснювались.

-8

–

–

На виконання постанови КМУ від
–
06.09.2017 №714, у І півріччі 2018 року
завершена реконструкція хокейного
майданчика під спортивний майданчик
для ігрових видів спорту з штучним
покриттям в м. Городище (розпочато у
2017 році, виконано робіт на суму 654,28
тис. грн (кошти державного бюджету у
співфінансуванні з місцевим). Також
завершено будівництво майданчиків для
міні-футболу в с. Вознесенське
Золотоніського району, виконано робіт на
суму 1490,48 тис. грн, та у с. Гельмязів
Золотоніського району, виконано робіт на
суму 1490,48 тис. грн (кошти державного
бюджету у співфінансуванні з місцевим).
В процесі будівництва/реконструкції
перебувають 7 спортивних майданчиків із
штучним покриттям. Розпорядженням
ОДА від 02.08.2018 №580 передбачено
фінансування проекту з будівництва
мініфутбольного майданчика з
синтетичним покриттям на території
Жаботинської ЗОШ у с. Жаботин
Кам`янського району за рахунок коштів
ДФРР у 2018 році (сума фінансування з
ДФРР - 711,4 тис. грн). Постановою КМУ
від 29.08.2018 №690 визначений розподіл
у 2018 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для будівництва
футбольних полів із штучним покриттям
у регіонах України. Даною постановою
Черкаській області передбачено 9867,3
тис. грн.
Проект був поданий на конкурс проектів –
регіонального розвитку, що можуть
фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у
2018 році, але отримав низьку оцінку.
Здійснюється пошук інших джерел
фінансування.

Будівництво стадіону м. Черкаси,
обласної
Черкаська
спеціалізованої
область
дитячо-юнацької
школи олімпійського
резерву по вул.
Пастерівська, 102 в
м. Черкаси

2018 р.

–

–

Реконструкція
м. Черкаси,
адмінбудівлі
Черкаська
(літ. А – І) обласної область
спеціалізованої
дитячо-юнацької
спортивної школи
олімпійського
резерву з
надбудовою другого
поверху та
добудовою
спортивних залів по
вул. Пастерівська,
102 в м. Черкаси

2018 р.

І півріччя Обласний
2018 р.
бюджет,
міський
бюджет м.
Черкаси

–

–

–

–

–

–

Збудований
стадіон
обласної
спеціалізованої
ДЮСШ
олімпійського
резерву

од.

1

0

-1

Роботи за проектом проведені у 2017 році –
за кошти КЗ "ОСДЮСШОР" на загальну
суму 1017,4 тис. грн. Зокрема, здійснено
розбирання асфальтобенного і
щебеневого покриття, улаштування
дорожнього корита, улаштування
суцільного прошарку з нетканого
синтетичного матеріалу на земляному
полотні, улаштування підстилаючого і
вирівнюючого шару із піску та щебеню,
розроблення грунту екскаваторами, вивіз
грунту, засипка траншей і котлованів,
улаштування основ під фундамент,
улаштування гідроізоляції, установлення
щитків освітлення, укладання
трубопроводів, установка
боксорозподільчого (колодязів). Проект
був поданий на конкурс проектів
регіонального розвитку, що можуть
фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у
2018 році, але отримав низьку оцінку.
Здійснюється пошук інших джерел
фінансування.

50716,6

50716,6

50716,6

4497,6

50716,6

4497,6

Реконструйова
на
адмінбудівля
обласної
спеціалізованої
ДЮСШ
олімпійського
резерву

од.

1

0

-1

Об'єкт фінансувався у 2017 році за
–
рахунок коштів ДФРР (сума фінансування
становила 8113,5 тис. грн). Станом на
01.07.2018 на реалізацію проекту було
передбачено в цілому 50716,58 тис. грн (з
них 37948,8 тис. грн - кошти ДФРР,
6886,9 тис. грн - обласний бюджет, 5880,8
тис. грн - Черкаський міський бюджет).
Проте частина коштів ДФРР та обласного
бюджету були розподілені між іншими
об`єктами. Розпорядженням ОДА від
02.08.2018 №580 передбачено
фінансування даного об`єкта за рахунок
коштів ДФРР у сумі 17948,8 тис. грн.
Також рішенням обласної ради від
11.07.2018 №23-18/VII передбачено
10388,6 тис. грн з обласного бюджету (у
співфінансуванні з Черкаським міським
бюджетом). Касові видатки станом на
01.07.2018 - 4497,6 тис. грн (1684,6 тис.
грн - обласний бюджет, 2813,0 тис. грн міський бюджет). У поточному році
здійснюється проведення поетапної
реконструкції адмінбудівлі (об`єкти
основного призначення - спортивні зали,
об`єкти енергетичного господарства
(зовнішнє електропостачання).

Реконструкція
м. Черкаси,
будівлі комплексної Черкаська
дитячо-юнацької
область
спортивної школи
"Вулкан" Черкаської
міської ради за
адресою: м. Черкаси,
вул. Благовісна, 170

2018 р.

І півріччя –
2018 р.

Збереження об’єктів Черкаська
культурної спадщини область
області

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Реконструйова
на будівля
комплексної
ДЮСШ
"Вулкан"

од.

1

0

-1

–

–

–

–

–

–

Кількість
паспортів
об`єктів
культурної
спадщини

од.

9078

0

-9078

Кількість
реконструйова
них та
реставрованих
об`єктів
культурної
спадщини

од.

5

0

-5

Створення єдиного Черкаська
веб-порталу місцевих область
органів влади
Черкаської області

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

Впровадження в
органах виконавчої
влади та місцевого
самоврядування
області системи
електронного
документообігу з
використанням
електронного
цифрового підпису

2018 І півріччя –
2020 рр. 2018 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
користувачів,
що підключені
до системи
АСКОД

Черкаська
область

–

осіб

–

533

–

533

-

Розпорядженням ОДА від 02.08.2018
–
№580 передбачено фінансування даного
проекту за рахунок коштів ДФРР у 2018
році (сума фінансування з ДФРР - 2520,5
тис. грн).

Заходи по проекту у І півріччі 2018 року
не здійснювались.

–

Заходи по проекту у І півріччі 2018 року
не здійснювались.

–

Відповідно до Регіональної програми
–
інформатизації Черкаської області на 2016
– 2017 роки "Електронна Черкащина"
(затверджена рішенням обласної ради від
19.02.2016 № 3-13/VII, із змінами), в
органах влади Черкаської області
впроваджена система електронного
документообігу АСКОД з використанням
електронного цифрового підпису. Наразі
до даної системи підключено працівників
ОДА (частково), а також працівників
Драбівської, Маньківської,
Звенигородської, Смілянської,
Черкаської, Чигиринської, Уманської,
Золотоніської, Канівської, КорсуньШевченківської, Шполянської РДА,
Канівського, Уманського МВК (533
користувача, кількість користувачів
постійно зростає). У звітному періоді
відповідними спеціалістами із
програмного забезпечення проводилось
консультування працівників органів
влади щодо користування та
особливостей роботи у даній системі.

Стратегічна ціль 4. Екологічна безпека та збереження довкілля
Операційна ціль 4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля
Підвищення
Черкаська
екологічної культури область
населення – шлях до
збереження довкілля

2018 І півріччя Обласний
2020 рр. 2018 р.
бюджет

2

2

200

2

200

2

Розвиток
Черкаська
регіональної системи область
моніторингу
довкілля

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

Обласною державною адміністрацією
Відсутнє типове положення про
направлено пропозиції до Кабінету
регіональні центри моніторингу
Міністрів України та Мінприроди
довкілля.
України стосовно прискорення процедури
затвердження Типового положення про
регіональні центри моніторингу довкілля.

412

412

320

287

320

287

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

У І кварталі 2018 року виготовлена ПКД –
на реконструкцію полігону ТПВ м.
Ватутіне (на суму 287 тис. грн з міського
бюджету); наразі здійснюється експертиза
проекту. Проекти щодо реконструкції
полігону ТПВ у м. Сміла та
Монастирищенського міського
сміттєзвалища були подані на конкурс
проектів, що можуть фінансуватись за
рахунок ДФРР у 2018 році, але отримали
низьку оцінку. Крім того, проект щодо
реконструкції Монастирищенського
міського сміттєзвалища подавався на
конкурс природоохоронних проектів та
заходів, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів обласного бюджету у
2018 році, але не пройшов конкурсний
відбір. Управлінням екології та
природних ресурсів ОДА направлено
звернення до Монастирищенської РДА
щодо пошуку інших джерел фінансування
(інвестиції, грантова допомога тощо). У І
півріччі 2018 року Черкаською міською
радою направлено заяву до Державної
архітектурно-будівельної інспекції
України щодо отримання дозволу на
виконання робіт за об`єктом
"Реконструкція південно-західної частини
полігону ТПВ в районі с. Руська Поляна".
У І півріччі 2018 року в районах області
ліквідовано 113 стихійних сміттєзвалищ.
(Інформація за І півріччя 2018 року не
надана Ватутінським МВК).

–

Кількість
проведених
інформаційнопросвітницьки
х заходів з
пропаганди
охорони
навколишнього
природного
середовища

од.

490

115

-375

Управлінням екології та природних
–
ресурсів облдержадміністрації у звітному
періоді було проведено 115 інформаційнопросвітницьких заходів з пропаганди
охорони навколишнього природного
середовища (конференції, семінари,
виставки, фестивалі та інші заходи,
видання поліграфічної продукції з
екологічної тематики). Дані заходи
пройшли конкурсний відбір
природоохоронних проектів та заходів,
що можуть реалізовуватися за рахунок
коштів обласного бюджету у 2018 році;
загальна планова сума фінансування на
поточний рік становить 200 тис. грн. (у
звітному періоді було використано 2 тис.
грн).

Операційна ціль 4.2 Покращення управління відходами
Підвищення рівня
Черкаська
екологічної безпеки область
області шляхом
модернізації
існуючих та
будівництва
спеціалізованих
екологічно безпечних
полігонів твердих
побутових відходів

2018 І півріччя Міський
2020 рр. 2018 р.
бюджет м.
Ватутіне

Впровадження
Черкаська
комплексної системи область
поводження з
твердими
побутовими
відходами з
урахуванням
принципу розподілу
території області на
Черкаську, Уманську
та Золотоніську зони

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

2018 І півріччя Обласний
2020 рр. 2018 р.
бюджет,
бюджет
Кліщинської
сільської ради

Драбівський,
2018 р.
Жашківський,
Звенигородський
,
Катеринопільськ
ий,
Монастирищенсь
кий,
Тальнівський,
Черкаський
райони

І півріччя Субвенція з
2018 р.
обласного
бюджету
районним
бюджетам

492,2

492,2

5356,3

492,2

5356,3

492,2

–

–

328,1

–

328,1

–

Охоплення
населення
послугами із
роздільного
збирання
побутових
відходів

%

3

2,6

Обсяг
хімічних
засобів захисту
рослин
(відходів
пестицидів),
що вивезені
для утилізації,
знищення та
знешкодження

тонн

281,09

0

-0,4

06.03.2018 відбулося засідання робочої
–
групи обласної державної адміністрації з
представниками ТОВ "ЕКО-БАЙК" та
"BETEN INTERNATIONAL" стосовно
будівництва сміттєпереробного заводу в
Черкаській зоні та розроблення концепції
комплексного поводження з відходами. За
результатами конкурсного відбору
природоохоронних проектів та заходів,
що можуть реалізовуватися за рахунок
коштів обласного бюджету у 2018 році,
відібрано 4 проекти із забезпечення
екологічно безпечного збирання,
перевезення, зберігання, оброблення,
утилізації, видалення, знешкодження і
захоронення відходів у м. Канів, Жашків,
смт. Катеринопіль, с. Кліщинці
Чорнобаївського району (передбачено
придбання спеціальної техніки та
обладнання; рішенням обласної ради від
20.04.2018 №22-36/VII виділено 5356,3
тис. грн.). Станом на 01.07.2018
Кліщинською сільською радою придбано
трактор МТЗ-82, використано 492,2 тис.
грн (кошти обласного бюджету у
співфінансуванні з місцевим).

-281,09 Управлінням екології та природних
ресурсів облдержадміністрації розроблено
обласну програму вилучення, утилізації,
знищення та знешкодження непридатних
або заборонених до використання
пестицидів і агрохімікатів та тари від них
на 2016 – 2018 роки. Плановий обсяг
знешкодження відходів пестицидів
станом на 01.07.2018 складає 281,091 т. В
рамках виконання заходів Програми у
2018 році для забезпечення вилучення,
утилізації, знищення та знешкодження 8,1
тонн відходів пестицидів, які
зберігаються на території
Звенигородського, Монастирищенського
та Тальнівського районів, передбачена
субвенція з обласного бюджету районним
бюджетам на суму 328,1 тис. грн (рішення
обласної ради від 20.04.2018 №22-36/VII).
Облдержадміністрацією направлено запит
до Мінприроди України про виділення
коштів для здійснення природоохороного
заходу "Забезпечення екологічно
безпечного збирання, перевезення,
зберігання, утилізації, видалення та
знешкодження непридатних або
заборонених до використання пестицидів
і агрохімікатів та тари від них" у 2018
році на суму 12,240 млн грн
(спеціалізований склад відходів у смт.
Єрки).

Відсутні спеціалізовані
підприємства, які мають право
на законних підставах
здійснювати
утилізацію/знешкодження або
транскордонне перевезення
небезпечних відходів
пестицидів.

Операційна ціль 4.3 Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття
Збереження та
розвиток природнозаповідного фонду
області

Черкаська
область

2018 І півріччя Обласний
2020 рр. 2018 р.
бюджет

–

–

200

–

200

–

Кількість
оголошених
об`єктів ПЗФ

од.

9

2

Площа, на яку
збільшено
території ПЗФ

га

143,99

80,02

Рішенням обласної ради від 06.07.2018
–
№23-12/VII оголошені 2 об`єкти ПЗФ
місцевого значення: гідрологічний
заказник "Бубирова
гребля"(Великоканівецька сільська рада,
Чорнобаївський район); ботанічна
пам`ятка природи "Тарасова калина"
(Шевченківська сільська рада,
-63,97 Звенигородський район), загальна площа 80,02 га. Підготовлено проект рішення
обласної ради про оголошення 5 об`єктів
ПЗФ місцевого значення: гідрологічного
заказника "Ганничі" (Великоканівецька
сільська рада, Чорнобаївський район), а
також 4 пам’яток природи в адмінмежах
Смілянської міської ради (загальна площа
- 30,04 га). Здійснюється підготовка
пакетів документів з оголошення ще 2
об’єктів ПЗФ місцевого значення:
ландшафтний заказник "Солонці"
(Іркліївська сільська рада,
Чорнобаївський район); гідрологічний
заказник "Маленький" (Вікторівська
сільська рада, Маньківський район).
Рішенням обласної ради від 20.04.2018
№22-36/VII виділено 200 тис. грн на
здійснення ряду природоохоронних
заходів у 2018 році, зокрема: створення
переліку червонокнижних видів флори і
фауни Черкаської області; пошук
перспективних до заповідання територій з
метою створення та оголошення нових
територій та об`єктів ПЗФ; винесення в
натурі меж існуючих об`єктів ПЗФ.
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Операційна ціль 4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря
Проведення заходів
із берегоукріплення
Кременчуцького
водосховища з
метою запобігання
виникнення
надзвичайних
ситуацій

Акваторія
2018 І півріччя –
Кременчуцького 2019 рр. 2018 р.
водосховища,
Канівський,
Золотоніський,
Черкаський,
Чигиринський
райони, м.
Черкаси

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.07.2018
індикатор не
визначено

–

–

–

26.03.2018 проведено нараду, за
–
результатами якої Черкаському
регіональному управлінню водних
ресурсів було рекомендовано направити
до ОДА лист щодо розгляду комісією ТЕБ
та НС ОДА питання переформування
берега в районі очисних споруд м.
Канева. До обласної програми охорони
навколишнього природного середовища
на 2016-2020 роки включено заходи: 1)
щодо запобігання виникнення
надзвичайної ситуації на березі р. Дніпро
в районі очисних споруд та полів
фільтрації поблизу с. Пекарі Канівського
району, обсяг фінансування - 28290,1
тис. грн. 2) відновлення берегової смуги
та захист берега від шкідливого впливу
Кременчуцького
водосховища в східній частині с. Червона
Слобода Черкаського
району, обсяг фінансування - 14660,9 тис.
грн. Черкаському РУВР та обласному
управлінню водних ресурсів
запропоновано звернутися до
Держводагентства України щодо
фінансування заходів захисту від
шкідливої дії вод, у тому числі
передбачених Програмою, з Державного
фонду розвитку водного господарства.

Комплекс заходів із
забезпечення
якісною питною
водою населених
пунктів області

Населені пункти 2018 І півріччя
5 районів
2020 рр. 2018 р.
Черкаської
області, в яких
будуть введені
об`єкти,
передбачені
даним проектом

Державний
фонд
регіонального
розвитку,
місцеві
бюджети

Покращення стану
13 суббасейнів
2018 І півріччя –
річок Черкаської
річок Черкаської 2020 рр. 2018 р.
області за
області
басейновим
принципом (13
суббасейнів: річки
Велика Вись,
Вільшанка, Гірський
Тікич, Гнилий Тікич,
Дніпро (малі річки
лівого берега),
Дніпро (малі річки
правого берега),
Золотоношка,
Південний Буг (малі
річки басейну), Рось,
Супій, Тясмин,
Чумгак, Ятрань)

* Інформація відсутня
# Фінансування здійснювалось за рахунок місцевих бюджетів

–

–

–

–

2349,1

–

–

–

2349,1

–

–

–

Будівництво та
капітальний
ремонт
водопровідних
мереж

км

160,67

0

Забезпечення
жителів
населених
пунктів
якісною
питною водою

осіб

12536

0

Кількість
здійснених
заходів з
відновлення
гідрологічного
режиму та
санітарного
стану річок
області

од.

2

0

-160,67 Розпорядженням ОДА від 02.08.2018
–
№580 передбачено фінансування проекту
"Комплекс заходів із забезпечення
якісною питною водою сільських
населених пунктів Черкаської області. ІІ
етап" за рахунок коштів ДФРР у 2018
році. Даний комплексний проект включає
19 об`єктів у 5 районах області (загальна
сума фінансування з ДФРР - 25359,1 тис.
-12536 грн). Крім того, об`єкт "Будівництво
водогону в с. Велика Севастянівка
Христинівського району" є перехідним з
2017 року (фінансування з ДФРР по
даному об`єкту у 2017 році становило
1100 тис. грн). Об`єкт введений в
експлуатацію у ІІІ кварталі 2018 року.
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Обласною державною адміністрацією
–
направлено запити до Мінприроди
України про виділення коштів для
здійснення природоохоронних заходів у
2018 році. Дані заходи включають
покращення стану водних об`єктів: р.
Тясмин в адмінмежах Кам'янського
району, р. Ревуха в адмінмежах
Бабанської селищної ради Уманського
району, а також будівництво споруд для
очищення побутових стічних вод смт.
Ірдинь Черкаського району (загальна сума
фінансування заходів - 29882,2 тис. грн).
Постановою Кабінету Міністрів України
від 18.04.2018 №361 визначений перелік
природоохоронних заходів на 2018 рік, до
якого включено захід щодо реконструкції
гідротехнічних споруд Національного
дендропарку "Софіївка", відновлення і
підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану р. Кам`янка,
проведення благоустрою території в
пониззі р. Кам`янка. Розпорядженням
ОДА від 02.08.2018 №580 передбачено
фінансування проекту "Капітальний
ремонт переливної греблі Смілянського
водосховища на р. Тясмин" за рахунок
коштів ДФРР у 2018 році (сума
фінансування з ДФРР - 2824,96 тис. грн).

